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

ROUTE

Deze route is vanpreview

PORTA ROMANA, DATEO &
PORTA VENEZIA

PORTA ROMANA, DATEO & PORTA
VENEZIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Fondazione Prada
Bar Luce
Un posto a Milano
Mercato Porta Romana
Pastamadre
Porta Romana
QC Termemilano
Gelateria Porta Romana
Pavé break
Ombra
Ciasmo
Gli Orti del Belvedere
La Bettola di Piero
Open
Dhole
Panificio Davide Longoni
Bagni Misteriosi
ZUZU lab
Les Hommes
MOM Café
Gioielli Rossini
Ernst Knam
La Casa de Pepa
Streetart Milo
Mercato del Suffragio
Chiesa di Santa Maria del Suffragio
Bottega Velasca
Da Giacomo
Quadrilatero del Silenzio / Villa Necchi Campiglio
Notthingham forest
Zàini Milano
Casa Galimberti
Out of the Box
The Loft shop
Quattro Quarti Torte
Bivio
East Market SHOP
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ROUTE
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OVER DE ROUTE

Deze wandeling is iets langer dan de andere en er zijn relatief weinig bezienswaardigheden,
maar des te meer boetieks en horeca. Het is een toffe route om te doen als je al vaker in
Milaan bent geweest of wanneer je geen toeristen wilt tegenkomen. Na een bezoek aan de
Fondazione Prada loop je door een aantal woonwijken van Milaan, met mooie oude
condomini, lange lanen en veel gelegenheden om te shoppen of een pauze te nemen bij een
van de vele horecagelegenheden.

DE WIJKEN
Aan de westzijde van het centrum van Milaan zijn een aantal gezellige woonwijken met weinig
monumenten maar veel leuke winkels en horeca. Je kunt je hier goed tussen de Milanesen
mengen en je even een local wanen.
Net onder het voormalige station Porta Romana werd in 2015 de nieuwe Fondazione Prada
geopend. Een voormalige destilleerderij is door de Nederlandse architect Rem Koolhaas
gerenoveerd en samen met een aantal nieuwe gebouwen vormt dit nu de Fondazione Prada.
Alleen het gebouw al is een bezoek waard. Vergeet ook niet een kop koffie met mierzoet
gebak te eten in de kitscherige Bar Luce, die is ontworpen door de regisseur Wes Anderson.
Eenmaal de spoorbrug overgestoken kom je uit in de wijk Porta Romana. De huizenprijzen
liggen hier vrij hoog, maar de sfeer is goed en ook met een minder gevulde portemonnee kun
je hier goed terecht. Je kunt in dit deel van de stad op veel plekken lekker en lokaal eten. In de
zomer neem je een duik in de Bagni Misteriosi, tijdens de wintermaanden transformeert men
deze locatie voor een paar weken in een schaatsbaan.
Via de Viale Monte Nero zigzag je richting de voormalige Porta Vittoria. Onderweg zijn er
voldoende leuke winkeltjes, fijne eetgelegenheden en streetart van de Pugliese kunstenaar
die zijn werk ondertekent met de naam Milo. Maak een klein uitstapje naar het Quartiere del
Silenzio, een rustige wijk ondanks die dicht bij het centrum van Milaan ligt. De wijk is rond het
begin van de vorige eeuw opgebouwd door welgestelde industriëlen die hun woningen lieten
bouwen volgens de laatste architectuurtrends. Een groot deel van de palazzi is in Liberty-stijl
ontworpen. Ga vooral ook op zoek naar de Flamingo's die in de tuin van Villa Invernizzi staan
(Via Cappuccini).

Ook het laatste deel van deze route staat in het teken van sfeervolle straten die vooral door de
Milanesen bevolkt worden. Rondom Porta Venezia is een ruime keuze aan horeca, van een
Eritrees restaurant tot een Franse bakker. Loop af en toe een winkel in, pas een paar
handgemaakte Italiaanse merkschoenen of juist een tweedehands kledingstuk en eet
onderweg wat lekkers om je energiepijl hoog te houden.

WEINIG TIJD

Fondazione Prada + Bar Luce + Mercato Porta Romana + Muur van Milo + Out of the box

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 10.60 km)
Start je wandeling bij metrohalte Brenta en loop naar Fondazione Prada 1 . Vergeet niet
binnen te stappen bij Bar Luce 2 . Ga terug naar Corso Lodi. Steek het verkeersplein over en
ga naar rechts, Viale Umbria in. In de tweede straat aan je rechterhand kan je goed eten 3 .
Bezoek de markt op Via Friuli 4 . Loop terug naar de kruising en ga links Via P. Colletta in. Aan
het einde ga je links 5 . Ga rechts over Corso Lodi naar Porta Romana 6 . Hier kun je relaxen
in thermaal water 7 . Aan de overkant van de straat eet je een ijsje 8 . Loop door tot aan
Largo Crocetta en ga rechts Via A. Lamarmora in. Op de kruising links is Pavé Break 9 . Ga
rechts Via della Commenda in 10 11 . In Via Orti zijn leuke restaurants 12 13 . Ga rechts Via
Privata della Braida in zodat je op Viale Emilio Caldara uitkomt. Ga rechts en steek over, Via
Sassoferrato in. Ga nogmaals rechts, steek over en ga links Viale Monte Nero op 14 . Over Via
S. Lattuada loop je tot aan de rotonde van Via G. Tiraboschi. Loop deze af, reserveer een tafel
bij Dhole of ga lunchen 15 16 . Vanaf hier loop je iets terug en ga je Via Pier Lombardo in 17 .
Ga rechts over Via Botta 18 . Aan de overkant van Viale Lazio ga je links en de eerste direct
weer rechts, Via Presolana in. Aan het einde ga je rechts naar Via Bergamo 19 . Op Viale
Monte Nero ga je weer rechts 20 21 . Loop door tot aan Via A. Anfossi en ga daar rechts 22
23 . Op de kruising ga je links. Bewonder het werk van Milo, bezoek een markt of de kerk 24
25 26 . Ga verder over Via G. Fiamma en sla linksaf bij Via Marcona. In Via P. Calvi koop je

ambachtelijke schoenen 27 . Via Sottocorno wordt gedomineerd door Da Giacomo 28 . Steek
twee grote wegen over en loop Via Bellini in, maar ga direct weer rechts, Via G. Donizetti op.
Deze gaat over in Via Vivaio. Wandel links Via Mozart in 29 . Over Via Serbelloni loop je naar
Via Cappuccini, waar al generaties lang een flamingofamilie leeft. Ga rechts, terug over Via
Vivaio en links Via Pindemonte in. Je hebt wel wat lekkers verdient 30 31 . Vervolg de
wandeling over Viale Piave. Ga links Via Malpighi in en bewonder de Liberty-stijl gevel 32 33
34 . Ga rechts Via Melzo in voor nog meer zoetigheden of tweedehandskleding 35 36 . Steek

Piazza VIII Novembre over naar Via B. Ramazzini 37 . Ga links en weer links Via A. Caldamoste
in. Steek de drukke straat over en laadt jezelf weer op met gezonde caloriën 38 .
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1 FONDAZIONE PRADA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Fondazione Prada is een museum met hedendaagse kunst. Het is gevestigd in een oude

bediening: ze zijn professioneel en creëeren tegelijkertijd een informele sfeer. Ga hier heen
voor een goede lunch of een romantisch diner waarin pasta de hoofdrol speelt.

distilleerderij die door de Nederlandse architect Rem Koolhaas werd omgetoverd tot een
unieke expositieruimte voor de kunstcollectie van Patrizio Bertelli en Miuccia Prada. Je ziet
hier werk van grote namen als Roy Lichtenstein, Jeff Koons en Damien Hirst. Op het
voormalige fabrieksterrein staan zeven verschillende gebouwen: oude graansilo’s en
pakhuizen, maar ook drie nieuwe creaties van Koolhaas. Het opvallendst is het met bladgoud
beklede Haunted House, maar ook heel bijzonder is het filmtheater van roestvrij staal.
largo isarco 2, www.fondazioneprada.org, +39(0)2-56662611, ma, wo-do 10.00-19.00, vr-zo
10.00-21.00, entree € 10, bus 65 largo isarco, metro 3 lodi

via bernardino corio 8, www.pastamadremilano.it, +39()02-55190020, ma-za 12.00-14.30 &
19.00-23.00, zo 12.00-14.30, metro 3 porta romana
6 PORTA ROMANA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

2 BAR LUCE - ETEN & DRINKEN

Bar Luce maakt onderdeel uit van het complex Fondazione Prada. De bar is ontworpen door

De Porta Romana dateert uit 1598, toen de Spanjaarden het nog voor het zeggen hadden in

de regisseur Wes Anderson en je herkent duidelijk de stijl van zijn kitscherige filmdecors. Ze
serveren hier heerlijke panini en taarten. Het aantal zitplekken is beperkt, dus in het weekend

Milaan. De toegangspoort maakte onderdeel uit van de Spaanse stadsmuren. Hij werd
gebouwd toen de aanstaande bruid van de Spaanse koning Filip III, de veertienjarige

moet je soms even wachten op een tafel.

Oostenrijkse barones Margaritha, in Milaan aankwam. Ter ere van de barones zijn op de ark
twee open schelpen weergegeven. Elk van hen bevat een parel, de latijnse betekenis van het
woord Margharita. Op het bouwwerk is na de Eerste wereldoorlog een plakkaat gemaakt

largo isarco 2, www.fondazioneprada.org/barluce, +39(0)2- 5666 2611, ma, wo-do 9.00-21.00,
vr-zo 9.00-22.00, panini € 6,50, metro 3 brenta

waarop een deel van de Milanese slachtoffers van deze oorlog worden herdacht.
piazzale medaglie d’oro, metro 3 porta romana

3 UN POSTO A MILANO - ETEN & DRINKEN

Un posto a Milano serveert traditionele gerechten gemaakt met lokale en speciaal
geselecteerde ingrediënten. De keuken is de hele dag open, dus stap gerust binnen wanneer

7 QC TERMEMILANO - LEUK OM TE DOEN

het jou uitkomt. Ook leuk vanwege de mooie groene tuin, waar fruitbomen en een orto je

Kom tot rust en laat je verwennen bij QC Termemilano. Deze ‘welzijnsoase’, zoals ze het zelf

even op het platteland doen wanen. Er worden regelmatig activiteiten in en rondom

noemen, bevindt zich naast een van de weinige overgebleven delen van de Spaanse stadsmuur. Het hoofdgebouw werd aan het einde van de 19e eeuw gebouwd in opdracht van
ATM, de Milanese vervoersmaatschappij. Het was een tramremise en een plek waar de
werknemers zich na werktijd konden vermaken. Nu kun je hier in het zeemeerminnenbad van

de cascina (boerderij) georganiseerd, zoals een farmers' markt op dinsdag en zaterdag en
eens per maand een markt waarop allerlei handgemaakte producten worden verkocht.
via cuccagna 2, www.unpostoamilano.it, +39(0)2-5457785, dagelijks 9.00-23.00 , € 16, metro
3 porta romana of piazzale lodi
4 MERCATO PORTA ROMANA - LEUK OM TE DOEN

De Mercato Porta Romana is een in 2018 geopende overdekte markt waar producenten
aangesloten bij Coldiretti (organisatie voor kleine boeren) hun waren verkopen. De markt is
open op woensdag- en zaterdagmorgen, vrijdagmiddag en elke eerste en derde zondag van de
maand.
viale friuli 10, +39()02-54102735, wo & za 8.00-14.00, vr 16.00-21.00, metro 3 porta romana of
piazzale lodi

onderwatermuziek genieten of naar de relaxroom gaan. Met mooi weer kun je op een ligbed
in de binnentuin zonnebaden.
piazzale medaglie d’oro 2, www.qcterme.com/it/milano, +39(0)2-55199367, dagelijks
9.00-0.00, entree vanaf € 46, metro 3 porta romana
8 GELATERIA PORTA ROMANA - ETEN & DRINKEN

Overal in Milaan vind je ijszaken, maar niet overal is de kwaliteit even hoog. In de wijk Porta
Romana is Gelateria Porta Romana een must. Je kunt er heerlijk vers schepijs krijgen in vele
smaken. Ze bieden ook veganistisch ijs aan met smaken als pistache, hazelnoot, amandel,
chocolade en stracciatella.
corso di porta romana 126, www.gelateriaportaromana.it, +39(0)2-94390580, dagelijks zomer

5 PASTAMADRE - ETEN & DRINKEN

Bij Pastamadre eet je versgemaakte pasta's van hoog niveau. De inrichting van de zaak is

11.00-0.00, winter 11.00-22.00, ijsje vanaf € 3, metro 3 porta romana

casual chique en dat concept is ook doorgevoerd in de menukaart en het voorkomen van de
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9 PAVé BREAK - ETEN & DRINKEN

Pavé is een banketbakkerij die in 2012 werd opgericht door drie jonge banketbakkers met
passie voor goede producten. Ze hadden meteen succes en hun eerste zaak werd een van de
hotspots in de wijk Porta Venezia. De panettone van Pavé is al weken voor kerst uitverkocht.
Inmiddels hebben ze een ijssalon in het centrum (via cesare battisti 21), een bierbrouwerij
tegenover hun zaak in Porta Venezia (via felice casati 24) en Pavé break. Bestel een
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cappuccino met huisgemaakte taart of kies een heerlijke panino en kom bij van alle indrukken
van de dag.

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.

via della commenda 25, www.pavemilano.com, +39()02-37905492, dagelijks 8.00-0.00, metro
3 crocetta
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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.

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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