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Nieuw: deze fancy schmancy cocktailbar
(en restaurant) in Rotterdam

Worden we nu al blij van.

DOOR LISANNE MEEDER  02/06/2019

D
eze maand is het zo ver: restaurant en cocktailbar Didot34 in Rotterdam
opent zijn deuren. Maar dan ook wel gelijk hele fancy deuren, die met
(nep) goud zijn belegd, in het nieuwe The Slaak Rotterdam hotel.

Bij Didot34 kun je terecht voor ontbijt, lunch, borrel en een diner. En dus een hele
goede cocktail. Worden we nu al blij van - maar of het in het lijstje van onze favoriete
cocktailbars in Rotterdam terecht komt? Dat moeten we nog zien. De beloftes zijn in
ieder geval wel groots:

Tegen De Buik van Rotterdam vertelt general manager Melle van Uden dat de zaak
het verhaal van Het Slaakhuys - het historische gebouw waar The Slaak en dus
Didot34 in gevestigd zit - centraal staat in het restaurant en de cocktailbar. Omdat
het Slaakhuys zo'n bijzonder gebouw is, met een vooroorlogse geschiedenis, speelt
dat een rol in de beleving in het horecaconcept.

FACEBOOK DIDOT34

https://www.esquire.com/nl/
https://abonnement.esquire.com/?utm_source=esquire.nl&utm_medium=button&utm_term=abonneren
https://www.esquire.com/nl/author/17874/lisanne-meeder/
https://www.esquire.com/nl/hotspots/a25263082/cocktailbar-rotterdam/
https://www.debuik.nl/rotterdam/nieuws/een-tour-door-het-slaakhuys-restaurant-en-cocktailbar-didot34-opent-bijna-de-deuren


Facebook Didot34

De keuken van Didot34 serveert internationale gerechten. De nadruk ligt op shared
dining. Op de kaart vind je kleine gerechtjes als octopus en opengesneden aubergine,
maar ook mosselen en bavette. De gerechtjes worden tussen de 12-17 euro.

Het idee is dat je dalijk in de zaak moet kunnen exwerken, maar ook op een
woensdagavond gewoon binnen kunnen lopen om met vrienden of vriendinnen te
eten. “Op dit moment is er maar een selectieve groep Rotterdammers die zich vrij
voelt om bij hotels te eten, dit willen wij doorbreken”, legt Melle uit aan De Buik.

Ook is bekend dat er om de twee weken jazz nights worden georganiseerd en er twee
keer per maand een sunday brunch zal plaatsvinden.

The Slaak Rotterdam is een design boutique-hotel. Het interieur is geïnspireerd op de
jaren vijftig, met verschillende funky prints op de muren en gouden accenten. Het
hotel heeft in totaal 74 kamers en een tness studio van maar liefst honderd
vierkante meter. Buiten Didot34 komt een groot terras.

https://www.esquire.com/nl/the-good-life/a22634860/shared-dining-restaurants-niet-zo-leuk-als-het-lijkt/


Facebook Didot34

Facebook Didot34

Hotel The Slaak, en dus Didot34, ligt in de buurt van metrostation Oostplein en is
daarom makkelijk vanaf het centrum van Rotterdam te bereiken.

Restaurant en cocktailbar Didot34, Slaak 34-38, Rotterdam

Bricks in Den Haag is de Beste Nieuwe Cocktailbar van 2019

Bekijk Video

https://www.facebook.com/didot34/

