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

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Obicà Brera
Il Cirmolo
Cinc Brera
ASH
Waarzeggers
Urzì vintage store
Cavalli e Nastri
Rigadritto
Pinacoteca di Brera
Accademia di Belle Arti di Brera / Orto Botanico
Bioesserì
Ginori 1735
Chiesa di San Marco
N’Ombra de Vin
Libero
Blue Deep
Surplus
Basilica San Simpliciano
Il cannolo
Radetzky
Buttero
Chiesa di Santa Maria Incoronata
Anteo spazioCinema
Porta Garibaldi
Eataly Smeraldo
Cargo HighTech
Princi
10 Corso Como
Piazza Gae Aulenti / Biblioteca degli Alberi
Ratanà
Cafe Gorille
Bosco Verticale
Small Things
Rapa
Le Vintage
Berberè

ROUTE

het kanaal dat inmiddels gedempt is. Inmiddels is het een van de meest gewilde wijken in de
stad waar start-ups kantoor houden en de inwoners van de stad graag een avond doorbrengen
in een van de vele cafè's en restaurants die zich in de wijk bevinden.

brera, porta garibaldi & isola

WEINIG TIJD

OVER DE ROUTE

Dit is een wandeling van contrasten en geeft een goede indruk van de veelzijdigheid van
Milaan. Je start in de rustige wijk Brera, waar je kan shoppen in de kleine boetieks of
schilderijen kunt bewonderen in de Pinacoteca di Brera. Na een pauze bij een van de vele
cafeetjes die je tegenkomt vervolg je de route over Corso Garibaldi, waarin winkels en horeca
elkaar afwisselen. Als je eenmaal Piazza XXV Aprile bent overgestoken is het nog maar een
klein stuk naar de moderne wijk rondom Porta Garibaldi FS en het gezellige Isola.

DE WIJKEN
In de wijk Brera staan mooie oude panden en huizen met prachtige balkons langs goed
onderhouden smalle straatjes. Het is een van de weinige autovrije gebieden in de stad.
De naam Brera is afgeleid van het Duitse woord Braida: een ruime, begroeide ruimte. Toen de
stad nog omgeven was door stadsmuren werd in dit gebied groente verbouwd en vee
gehouden, zodat er ook vers eten was in het geval de stad werd bezet door de vijand. De
eerste bouwwerken in dit deel van de stad waren kerken met kloosters. Een van de
bekendste gebouwen hier is het Palazzo Brera waar onder andere de Pinacoteca di Brera in
gehuisvest is. Hier kun je een belangrijke collectie werken van Noord-Italiaanse schilders
(voornamelijk uit de regio's Lombardije en Veneto) bekijken. Trek er gerust een halve dag voor
uit als je van schilderijen uit de de 13e tot en met 19e eeuw houdt.
Verder staat de wijk bekend om zijn boetieks en de meubelzaken waarin Italiaans design te
koop is. Kom ook 's avonds nog eens terug, gewoon om de sfeer te proeven of om wat te
eten of te drinken in een van de vele restaurants die je in de wijk tegenkomt.
Corso Garibaldi is de winkelstraat die van Brera naar het drukke Piazza XXV Aprile en de oude
stadspoort Porta Garibaldi loopt. De straat biedt een goede afwisseling tussen (betaalbare)
boetieks en horecagelegenheiden en brengt je naar de wijken rondom het treinstation Porta
Garibaldi FS.
Piazza Gae Aulenti en het park Biblioteca degli Alberi maken onderdeel uit van een van de
meest recent ontwikkelde gebieden in Milaan. Ondanks de moderne architectuur is het een
levendig gebied dat zowel door de Milanesen zelf als door bezoekers wordt gebruikt. Vanaf
hier loop je gemakkelijk naar de wijk Isola. Deze buurt ontleent zijn naam aan de voorheen
geïsoleerde ligging: aan de ene kant de spoorlijnen en de andere kant het Naviglio Martesana,

Pinacoteca di Brera + N’Ombra de Vin + Eataly Smeraldo + Bosco Verticale + Ratanà

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 6.10 km)
Start op de hoek van Via Mercato en Via Fiori Chiari, waar je heerlijke mozzarella kunt eten 1 .
Loop Via Fiori Chiari in, je bent nu in Brera, een gezellige wijk met veel antiek- en vintagezaken
2 . Loop vanaf Il Cirmolo een klein stuk terug en ga links Via Formentini in 3 . Drink een kop

koffie of onthoudt deze plek voor later op de dag. Vervolg je route links over Via
Madonnina naar het Piazza del Carmine 4

5 . Ga rechts langs de kerk over Via del Carmine

en direct weer rechts Via Ciovasso in voor meer vintage 6 . Aan het einde ga je links totdat je
bij het stoplicht uitkomt. Sla Via Brera in en ga op zoek naar een leuk kado of vintage kleding
7

8 . Voor cultuur loop je verder naar de Pinacoteca di Brera 9 of slenter je door

de botanische tuin 10 . Verlaat het palazzo via de hoofdingang en ga rechts Via Fiori Oscuri in.
Je ziet hier al het terras van een restaurant dat voornamelijk met biologische gerechten werkt.
Het heeft zijn hoofdingang op Via Pontaccio 11 . Bij Ginori1735 vind je handbeschilderd servies
12 . Aan het verlaagde plein aan de overkant ligt de Chiesa di San Marco en er naast een leuke

wijnbar 13 14 . Vervolg je weg over Via San Marco. Op donderdag en zaterdag wordt hier een
markt georganiseerd. Op de kruising ga je links, Via E. Balzan in. Bewonder de oude boom en
ga linksaf Via Solferino in. Je kunt hier goed shoppen 15 16 . Aan het einde van de straat ga je
rechts tot dat je bij Corso Garibaldi aankomt. Wandel deze straat in en geniet van winkels en
horeca 17 18 19 . Steek Via della Moscova over. Houdt op Largo la Foppa rechts. Meng je
tussen de yuppen bij Radetzky 20 of ga schoenen kopen 21 . Bij de kerk 22 ga je rechts Via
Marsala in. Aan het einde van Via Milazzo is een mooie bioscoop 23 . Sla hier linksaf en steek
over naar het Piazza XXV Aprile 24 25 26 27 . Bekijk de boetieks in Corso Como en vergeet
vooral nummer 10 niet 28 . steek over en neem de straat aan je rechterhand die schuin
omhoog gaat (Via V. Capelli) naar het Piazza Gae Aulenti. 29 . Steek het plein over en wandel
het park in. Ga links voor een lunch bij Ratanà of Cafe Gorille 30 31 . Verbaas je over het vele
groen op het Bosco Verticale 32 . Loop hier onderlangs en sla links Via Confalonieri 33 34 in.
Ga rechts bij Via Carmagnola en vervolgens de tweede weer rechts. Op het plein kan je nog
even vintage shoppen 35 om direct weer rechts en links te gaan. Je bent nu in Via
Sebenico waar je tijdens de lunch en 's avonds terecht kunt voor heerlijke pizza's 36 .
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1 OBICà BRERA - ETEN & DRINKEN

weer, circa € 7, metro 1 cairoli, 2 lanza

Wie geen genoeg kan krijgen van de smaak van verse Italiaanse mozzarella, mag Obicà Brera
niet missen. Dit is een heuse mozzarellabar, waar je veel verschillende soorten mozzarella di
bufala (buffelmozzarella) kunt proeven. ’s Avonds tussen 17.00 en 20.00 uur is dit restaurant
een aperitivo-bar. Je krijgt dan allerlei hapjes met mozzarella bij je cocktail. Op zaterdag en
zondag kun je hier uitgebreid brunchen.

6 URZì VINTAGE STORE - SHOPPEN

Urzì Vintage is opgericht door Fabio (architect) en Lisa (fotograaf), allebei opgegroeid met
liefde voor kunst. Ze delen deze liefde met de rest van de wereld in deze kleine winkel,
verstopt in een onbekende straat in de wijk Brera. Je vindt hier prachtige vintage
kledingstukken en accessoires, vaak door Lisa en Fabio bij de eerste eigenaar van de
kledingstukken afgehaald. Ook de instagram-pagina (@urzivintage) is goed bijgehouden, dus
neem van te voren alvast een kijkje en laat je inspireren.

via mercato 28, www.obica.com, +39(0)2-86450568, zo-do 11.30-1.00, vr-za 11.30-2.00,
aperitivo € 8, metro 2 lanza
2 IL CIRMOLO - SHOPPEN

Il Cirmolo is de grootste antiekwinkel van Brera. Ze hebben er van alles en nog wat. Van een
groot aanbod aan vrolijke woonaccessoires, van theeserviezen tot en met Disneyfiguren en
retro-reclameborden. Mocht je na je bezoek aan Milaan spijt hebben dat je dat ene leuke
object niet hebt gekocht, dan kan je ook online inkopen.
via fiori chiari 3, https://ilcirmolo.it/, +39(0)2-8052885, ma 15.00-19-00, di-za 10.00-19.00,
metro 2 lanza

via ciovasso 6, +39()3-899796657, ma 15.30-19.00, di-vr 10.30-14.30, 15.30-19.00, za
12.00-19.00, metro 1 cairoli, 2 lanza
7 CAVALLI E NASTRI - SHOPPEN

Vintagewinkel Cavalli e Nastri verkoopt dameskleding en accessoires uit de periode 1930heden. De winkel is geliefd bij Milanesen omdat er oude en nieuwe ontwerpen hangen van
bekende merken als Dior en Chanel. Ben je op zoek naar een origineel retrokledingstuk of -

3 CINC BRERA - ETEN & DRINKEN

Tussen de toeristische eettentjes in de wijk Brera zitten aan aantal pareltjes die vooral bij de
locals populair zijn. Eén daarvan is Cinc. Net om de hoek van de drukke straatjes in de
autovrije wijk, ligt Cinc aan een mooi pleintje waar je in alle rust kunt genieten van een
eenvoudige lunch of een cocktail terwijl je ondertussen de voorbijgangers observeert.
via marco formentini 5, www.cincbrera.it/, +39()02-36550257, zo-ma 12.00-01.00, di-za

sieraad, loop dan even binnen! Cavalli e Nastri heeft nog twee winkels in Via Giovanni Mora,
op nummer 3 (heren) en 12 (dames en vintage).
via brera 2, www.cavallienastri.com, +30(0)2-72000449, ma-za 10.30-19.30, zo 12.00-19.30,
metro 1 cairoli, 2 lanza
8 RIGADRITTO - SHOPPEN

9.00-01.00, salades en clubsandwiches € 12, metro 2 lanza

Rigadritto is een moderne versie van de cartoleria, een winkel waar papier- en schrijfwaren
worden verkocht. Je blijft je hier verwonderen over de originele producten die ze verkopen,
zoals prachtige ansicht- en wenskaarten, pennen en andere snuisterijen. Elk object is met zorg

4 ASH - SHOPPEN

Voor stoere Italiaanse laarzen ben je bij ASH aan het goede adres. Hier vind je een ruim
aanbod van schoenen en laarzen die de laatste trends volgen, maar uniek zijn qua design. Het
merk is erg populair bij Italianen en als je oplet op straat zie je dat veel Milanesen erop
rondlopen.
via madonnina 2, https://www.ash.com, +39(0)2-72094198, ma-za 10.30-13.30 & 14.30-19.30,
zo 15.00-19.00, metro 1 cairoli, 2 lanza

week, dus terugkomen mag!

via brera 6, +39()02-80582936, ma-za 10.30-19.30, zo 11.00-19.00, metro 2 lanza
9 PINACOTECA DI BRERA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

5 WAARZEGGERS - LEUK OM TE DOEN

Brera staat bekend om de vele waarzeggers. Vooral op zaterdag- en zondagmiddag zitten de
dames klaar om tegen een kleine vergoeding je hand te lezen of je toekomst te voorspellen
met behulp van tarotkaarten. Ben je er nog wat huiverig voor, loop dan eerst een rondje om
de reactie van anderen op bepaalde waarzeggers te peilen. De meeste waarzeggers spreken
ook Engels.
brera, met name tussen via fiori chiari en piazza del carmine, za-zo middag, afhankelijk van het
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geselecteerd door de eigenaren. Het aanbod en de inrichting veranderd minstens een keer per

5

Pinacoteca di Brera herbergt meesterwerken uit de internationale kunstgeschiedenis. Het
instituut werd aan het begin van de 19e eeuw opgericht door Napoleon Bonaparte, die over
het noorden van het land heerste en hier het Louvre van Italië van wilde maken. In het
museum hangen schilderijen van grote Italiaanse kunstenaars, onder wie Rafaël, Bellini en
Caravaggio. De entree van de Pinacoteca is op de eerste verdieping van de enorme
binnenplaats. Je kunt hier ook terecht voor een kop koffie of snelle lunch bij de bar Fernanda.
via brera 28, pinacotecabrera.org, +39(0)2-722631, di-zo 8.30-19.15, elke 3e do v/d maand

6

8.30-22.15, € 15, metro 2 lanza
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INGE DE BOER

In 2012 verhuisde Inge met haar vriend naar Milaan, met het idee
een jaar te genieten van het leven in het buitenland. Maar het
beviel zo goed, dat ze zijn gebleven. Deze grote maar compacte
stad is volop in ontwikkeling en geeft regelmatig een excuus om
nieuwe plekken te ontdekken. Wanneer Inge de stad zat is, pakt
ze de trein naar het noorden om te wandelen in de bergen of een
duik te nemen in het Lago di Como. Eten is haar werk: ze
organiseert inspiratiereizen voor professionals uit de foodsector
en een food tour door Milaan voor liefhebbers.
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