Deze route is van

knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken

ROUTE
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KRAKAU VOOR FOODIES
Stary Kleparz-markt
Barbakan
Jama Michalika
Donizetti
Restaurant Amarone
Camelot Cafe
Ed Red
Dekor Art
Sky Bar Hotel Stary
Pino
Kamienica Szołayskich - Museum Narodowe
Bistro Charlotte
Bunkier Sztucki
Pod Norenami
Karma Coffee Roasters
Tytano
Forum Designu
Obwarzanek
Eat Away
Planty
Gorące Pączki
Collegium Maius
Chimera
Piwnica Pod Baranami
Eros Bendato
Wodkatour en pierogi-workshop
Pimiento
Sukiennice
Rynek Underground
Mariabasiliek
Milkbar Tomasza
Wodka Bar

LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN
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ROUTE
KRAKAU VOOR FOODIES
OVER DE ROUTE
Deze wandeling is helemaal je ding als je van culinair genieten houdt. De nadruk ligt
op restaurants, (koffie)bars en shops rond eten en drinken, al dan niet Pools. De route bevat
misschien geen logische opbouw van een dagprogramma dat start met ontbijt en eindigt met
avondeten en een drankje in een bar, maar stipt wel al deze culinaire hoogtepunten in de oude
binnenstad aan, zodat je zelf kunt kiezen wat je meepikt en hoe je dag eruitziet.

DE WIJKEN

De wandeling voor foodlovers voert je voornamelijk door de oude binnenstad,
Stare Miasto. Tussen de markt Stary Kleparz aan de noordrand van de oude stad en
de Wawelheuvel met het kasteel aan de zuidrand kom je voorbij de beste plekjes voor lekker
eten, ijsjes, Poolse specialiteiten, culinaire ontdekkingen en mooie locaties voor een drankje of
een broodje.
De oude binnenstad verken je gemakkelijk; ze heeft een recht-op-recht stratenplan dat al in de
13e eeuw uitgetekend werd, met als middelpunt een enorme marktplaats, de grootste van
Europa in die tijd. De binnenstad wemelt van de bezienswaardigheden, leuke winkels en
goede adressen om heerlijk te eten, en laat dat laatste nu vooral datgene zijn waar de focus
op ligt: hier combineren we de leukste restaurantjes, koffiebars en lunchadressen met de
belangrijkste culturele hoogtepunten. Je mist niets van de mooie lakenhal en de Mariakerk, de
groene armen van de Planty die de binnenstad omhelzen zoals de middeleeuwse muren dat
ooit deden, de universiteitsgebouwen en de stadspoort, maar de nadruk ligt vooral op al dat
lekkers dat in de stad te vinden is. Het aanbod gaat van Pools tot exotisch, van vegetarisch of
net iets met veel worstjes en steak, van keuze te over in koffie tot wodka en bier.
Niet alleen op de begane grond en op ooghoogte tref je leuke eetplekken aan, maar ook
ondergronds en op de dakterrassen: in Krakau zijn er tal van ondergrondse restaurants en bars
in middeleeuwse kelders en op de daken van prachtige opgeknapte panden, nu vaak hotels,
met een fantastisch zicht over de stad. Uitblazen kan tussendoor in de winkels met Pools
porselein of met lokale specialiteiten om als souvenir in te slaan. De route neemt je ook even
mee buiten de Planty, om enkele toppers zeker niet te missen: gloednieuwe bars en
restaurantjes op een oude fabriekssite bijvoorbeeld. Dat maakt Krakau zo speciaal: de tijd is
rijp om oude sites nieuw leven in te blazen en locals en toeristen mee te laten surfen op deze
nieuwe golf. Genieten in Krakau krijgt een extra dimensie met deze route voor foodies.

WEINIG TIJD

Stary Kleparz-markt + Bistro Charlotte + Tytano: design en restaurants op oude
fabriekssite + Piwnica Pod Baranami + Wodka Bar

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 4.90 km)
Begin op de Rynek Kleparzki

en stap naar Basztowa. Steek Basztowa over en sla linksaf.

Blijf aan de buitenkant van de Planty. Sla rechtsaf de Planty in bij de waterpomp. Steek het
bruggetje over en sla linksaf voor de muur
in

. Ga voor

. Ga door de stadspoort en stap de Floriańska

even linksaf in Św. Marka. Keer terug naar Floriańska en ga linksaf. Bij de

boekenwinkel Empik sla je rechtsaf voor
voor

. Bij Sławkowska draai je even rechtsaf

. Wandel terug en op de hoek met de Grote Markt sla je rechtsaf Szczepańska in
. Aan het einde van dit plein kom je aan de Planty en draai je linksaf

. Neem

het schuine pad diagonaal door de Planty tot aan het grote kruispunt. Steek over en laat het
theater rechts liggen; je bent nu in Krupnicza
rechtsaf, Dolnych Młynów in

. Voor het ziekenhuis sla je

. Ga 100 meter terug en sla linksaf Rajska in. Op het

einde van de straat sla je rechtsaf Karmelicka in
over en stap je Szewska in

. Weer terug bij de Planty

steek je

. Sla rechtsaf Jagiellońska in en vervolgens linksaf Sw. Anny

. Op de Grote Markt

stap je naar de lakenhal

en vervolgens naar de grote kerk op de hoek

in het midden

. Stap het pleintje rechts van de kerk op en

onder het gebouw achter de kerk door, links van het kleinere kerkje. Vervolg je weg linksaf en
stap Szpitalna in. Sla rechtsaf Św. Tomazsa in
opnieuw rechtsaf in Mikołajska

. Vervolg je weg rechtaf in Św. Krzyża en

. Aan de Mały Rynek (kleine markt) draai je linksaf

en steek je dit plein over. Vervolgens ga je rechtsaf Sienna in en weer op de Grote Markt sla
je linksaf. Voor

stap je binnen bij ‘pasaż 13’ op het balkon en

zit er schuin tegenover.

Keer terug naar de Grote Markt en sla linksaf, naast Deutsche Bank, Bracka in
de straat over en ga voor

het kleine deurtje aan de zijkant van de kerk binnen. Vervolg je

route via Plac Wszystkich Świętych
met de 12 apostelen aan het hek
Kanonicza in

. Steek

en sla rechtsaf Grodzka in

. Bij de grote kerk

sla je rechtsaf het pleintje op en linksaf de straat

.
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STARY KLEPARZ-MARKT - SHOPPEN

RESTAURANT AMARONE - ETEN & DRINKEN

Reusachtige paddenstoelen, bosaardbeien, zelfgemaakte honing, gerookte kaasjes en
tientallen worstsoorten. Op de dagelijkse Stary Kleparz-markt vinden Krakauers sinds de 17e

Het Restaurant Amarone in het hotel Pod Różą stunt met een uitzonderlijk lunchmenu

eeuw alles wat ze nodig hebben om te koken. Veel producten komen uit omliggende streken

stijlvol interieur. Elke dag verandert het aanbod, dus het blijft een verrassing wat je die dag

en hebben een uitstekende kwaliteit. Een ideale start om een voorraad in te slaan. Aan de
rand van de markt zitten veel delicatessenzaken, zelfs ook een winkeltje met Hollandse
kazen!

voorgeschoteld krijgt. Je maaltijd is verfijnd, Italiaans geïnspireerd en smaakvol. De ingang van
het restaurant zit om de hoek in Sw. Tomasza.

rynek kleparski, www.starykleparz.com, ma-vr 6.00-18.00, za 6.00-16.00, zo 8.00-15.00, tram
2, 4, 7, 14, 24, 64, 69 stary kleparz

floriańska 14 , www.podroza.hotel.com.pl, +0048(0)12-4243381, dagelijks 12.00-22.00, prijs
lunch 50 zł, tram 2, 4, 7, 14, 24, 64, 69 Stary Kleparz

BARBAKAN - BEZIENSWAARDIGHEDEN

tussen 12.00 uur en 16.00 uur. Voor 50 zł mag je 5 gangen verwachten in een mooi, rustig en

CAMELOT CAFE - ETEN & DRINKEN

De Barbakan is een ronde verdedigingspoort die Krakau beschermde vanuit het noorden.

Camelot Cafe maakt zijn reputatie waar als een van de meest romantische plekjes, hetzij in

Deze versterkte buitenpost was verbonden met de stad door een ophaalbrug. Ze dateert uit
1500 en is het oudste nog bestaande bolwerk in Europa. Na de Barbakan zie je de stadspoort
met toren die toegang geeft tot de Floriankastraat. In de late middeleeuwen waren er acht

de zomer op het schaduwrijke terras, hetzij in de winter binnen knus bij de kachel en het
kaarslicht. Er worden ontbijt en salades of pasta voor de lunch geserveerd, maar de warme
chocolademelk blijft onovertroffen. Bij het binnenkomen kun je het aanbod gebak van die dag

zulke poorten rond de stad, nu blijft enkel deze over. Aan het stukje oude stadsmuur aan de
binnenkant exposeren kunstenaars.
basztowa, www.mhk.pl/branches/barbican, apr-okt dagelijks 10.30-17.00, entree 8 zł, tram 2,
4, 7, 14, 24, 64, 69 stary kleparz

bekijken en met een heerlijke kop koffie verorberen.
św. tomasza 17, +48(0)12-4210123, ma-zo 9.00-0.00, prijs lunch 20-40 zł, tram 2, 4, 7, 14, 24,
64, 69 dworzec główny

ED RED - ETEN & DRINKEN
JAMA MICHALIKA - ETEN & DRINKEN

Bij Ed Red kun je de beste steaks in de stad eten. De chef-kok had al een lange staat van

Wat restaurant Jama Michalika zo bijzonder maakt, zijn twee dingen. Ten eerste is het
interieur volledig ontworpen in jugendstil in 1895 en het is er nog steeds zoals toen. Stoelen,
spiegels, tafels en podium zijn speciaal voor deze plek uitgewerkt. En ten tweede: deze plek
was eerst een bakkerij. De studenten van de nabijgelegen kunstacademie betaalden met
schetsen. De artiesten werden later bekend, en hun schetsen hangen nog steeds aan de
muur geprikt. Bestel een koffie en kijk eens rond!
floriańska 45, www.jamamichalika.pl, +0048(0)12-4221561, zo-do 9.00-22.00, vr-za 9.00-23.00,
prijs koffie 9 zł, tram 2, 4, 7, 14, 24, 64, 69 dworzec główny

kaart is interessant om hier 's avonds in het stijlvolle, ietwat donkere interieur te dineren.
ul. sławkowska 3, www.edred.pl, +0048(0)69-0900555, ma-do 12.00-23.00, vr-za 12.00-0.00,
prijs hoofdgerecht 30-65 zł, tram 2, 4, 8, 13, 14, 18 teatr bagatela

DEKOR ART - SHOPPEN

DONIZETTI - ETEN & DRINKEN

Het perfecte huwelijk tussen Italiaanse ingrediënten (hij) en de Poolse liefde voor ijsjes (zij).
Bij Donizetti bestel je niet zomaar een ijsje, je bestelt een unieke smaaksensatie! Of je nu
kiest voor de traditionele chocolade of een bolletje karamel-met-gezouten-boter, de smaak zit
altijd goed, wordt met natuurlijke ingrediënten bereid en wisselt van dag tot dag. Het
creatieve talent van de uitbaters om een ijsje perfect te maken, vind je hier.
świętego marka 23, +48(0)51- 7477358, mid feb-mid dec dagelijks 10.00-21.00, bolletje ijs 3-5
zł, tram 2, 4, 7, 14, 24, 64, 69 dworzec główny

Deze route is van

dienst voor hij hier zijn eigen zaak begon, en werd niet lang na de opening van Ed
Red bekroond met awards. Het vlees en alle andere producten zijn helemaal van Poolse
origine. De lunchoptie is geweldig: een voorgerecht en hoofdgerecht voor 29 zł, maar ook de
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Polen staat bekend om zijn gekleurde folkloreporselein. In de mooie winkel Dekor Art dat het
originele aardewerk van Bolesławiec – dé aardewerkmanufactuur in Polen – verkoopt, vind je
een goede variatie van ouderwetse patroontjes tot hippe polkadots. De kleurrijke kopjes en
borden maken je eettafel een stuk vrolijker. De dames pakken je servies goed beschermd in,
zodat je thuis nog jarenlang aan Polen kunt terugdenken.
sławkowska 11, www.dekorbuy.pl, +48(0)51-5452969, ma-za 10.00-19.00, zo 11.00-17.00,
tram 2, 4, 7, 14, 24, 64, 69 stary kleparz
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SKY BAR HOTEL STARY - ETEN & DRINKEN

Het Stary Hotel is een voorbeeld van een geslaagde renovatie met behoud van de
middeleeuwse en renaissancemuren en -decoraties. Op de zesde verdieping werd een
geweldige Sky Bar gecreëerd voor de mooie lente-, zomer- en herfstavonden, niet alleen voor
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hotelgasten. Aan je linkerkant heb je zicht op de kerk en de Grote Markt, aan je rechterkant
een zonsondergang, en dat alles met een cocktail in je hand. Het leven kan mooi zijn!

colofon
Deze gids is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Voor
eventuele onjuistheden in de tekst is
mo’media bv niet aansprakelijk.
Eventuele op en/ of aanmerkingen
kun je richten aan: mo’media,
postbus 359, 3000 AJ Rotterdam,
info@momedia.

szczepańska 5, www.stary.hotel.com.pl, +48(0)12-3840808, dagelijks 12.00-23.00, prijs
cocktail 35 zł, tram 2, 4, 8, 13, 14, 18, 64, 69 teatr bagatela

Ingrid woont met haar man en drie kinderen in de groene heuvels aan de zuidkant van
Krakau. De stad balanceert voor haar tussen oude glorie en nieuwe jonge projecten,
NAME
romantische charme en moderne architectuur. Haar ideale zondagochtend start met
Ingrid
Vanden
een ontbijt in de stad met vrienden en een rondje op de vlooienmarkt. De wijk Berk
Kazimierz blijft haar verbazen door zijn overweldigende verleden, de velePhotography
vintage
winkeltjes, de frisse nieuwe wind die de jonge locals weer in de wijk
willen blazen
met
Marjolein
den Hartog
hippe bars, foodtrucks en kunstprojecten.
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Alle rechten voorbehouden. Niets van
deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geauto matiseerd gegevensbestand
en/ of openbaar gemaakt in enige
vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, of op enig
andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de
uitgever.
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NAME

INGRID VANDEN BERK

