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ROUTE

NOTTING HILL

NOTTING HILL
The Shed
The Mall Tavern
Mazi
Holland Park
Farm Girl Cafe
Portobello Market
Native & Co
202 London
Daylesford Organic
Melt
Wolf and Badger
Granger & Co
SCP West
Ottolenghi
Caramel Baby & Child
Nama Artisan Raw Foods
Tabernacle
Electric Diner
Electric Cinema
The Portobello Star
Trailer Happiness
Honeyjam
Books for Cooks
Tonkotsu
The Notting Hill Bookshop
E&O
Couverture & The Garbstore
Privet
The Rum Kitchen
Museum of Brands, Packaging & Advertising
Acklam Village

LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Pizza East Portobello

ROUTE
NOTTING HILL
OVER DE ROUTE
Deze wandeling brengt je naar een levendige wijk van de stad. Je komt langs gezellige
boetieks, trendy eetcafés en restaurants. De hoofdattractie is natuurlijk de beroemde
Portobello Market, waar het aanbod per dag verschilt. Wie nog meer leuke adressen wil
ontdekken, kan de straten rondom Portobello Road verkennen. Houd er wel rekening mee dat
het hier in het weekend enorm druk kan zijn!

DE WIJKEN
Een weekendje Londen is niet compleet zonder een bezoek aan Notting Hill. Deze charmante
wijk is sinds de gelijknamige film met Hugh Grant en Julia Roberts populairder dan ooit. Naar
Notting Hill ga je niet voor de cultuur, wel voor een levendige sfeer. Naast de kleurrijke
Victoriaanse huizen, barst het er van de prachtige boetieks, trendy eetcafés en restaurants.
Bijvoorbeeld op Westbourne Grove waar je zij aan zij zit met hippe yummy mummies,
fotomodellen en celebrities.
Bezoek ook de beroemde Portobello Market. Koopjes kun je vergeten; ga vooral voor de
beleving. Het aanbod verschilt per dag. Antiek is er alleen te vinden op zaterdag als de markt
op zijn grootst en drukst is. Hoe verder je naar het einde doorloopt, hoe origineler het aanbod.
Laat je dus niet afschrikken door de ietwat shabby spoorbrug.
Notting Hill is een mengeling van culturen. Sinds de jaren 40 en 50 woont hier een
grote gemeenschap uit het Caribisch gebied, met het Notting Hill Carnaval als resultaat. Dit
populaire straatfestival is een van de grootste van Europa en vindt iedere zomer in augustus
plaats. Vaak komen er zo’n twee miljoen bezoekers op af, die dan een weekend lang genieten
van de Caribische muziek, de optocht met indrukwekkende kostuums en
het grote assortiment aan exotisch streetfood als jerk chicken en pittige curry’s.
Sinds de jaren 60 is Notting Hill ook populair bij muzikanten, acteurs en kunstenaars. Voor je
het weet loop je tijdens de wandeling Robbie Williams, Stella McCartney of Claudia Schiffer
tegen het lijf. Inmiddels is Notting Hill een welvarende, kosmopolitische wijk met een bonte
mix van culturen en een geweldige sfeer.

WEINIG TIJD

Portobello Market + Museum of Brands, Advertising & Packaging + Electric Cinema +
The Rum Kitchen + The Notting Hill Bookshop

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 7.40 km)
Vanaf metrostation Notting Hill Gate loop je richting Hyde Park en sla je de tweede straat
rechtsaf naar Palace Gardens Terrace. Hier begin je de middag met een lunch in The Shed
. Wie nog een drankje wil doen, loopt iets verder door naar The Mall Tavern

. Of loop terug

naar Notting Hill Gate station en sla linksaf naar Hillgate Street voor een Griekse maaltijd bij
Mazi

. Voor een wandeling door een van Londens mooiste parken ga je via Notting Hill

Gate en Holland Park Avenue naar Holland Park

. Of sla bij Notting Hill Gate station

rechtsaf Pembridge Road in, en ga linksaf naar Portobello Road. Op nummer 59a zit Farm Girl
Cafe

. Hier begint de beroemde Portobello Market

. Sla linksaf Westbourne Grove in

en nogmaals linksaf Kensington Park Road voor Native & Co
Grove in langs alle boetieks en trendy eetcafés

. Of sla rechtsaf Westbourne
. Sla vervolgens rechtsaf

Ledbury Road in voor nog meer shops

. Of sla linksaf voor een bezoekje aan

Ottolenghi

. Loop Ledbury Road uit en sla linksaf naar

en een hippe kinderwinkel

Talbot Road voor een supergezonde tussenstop bij Nama Artisan Raw Foods

. Loop

daarna rechtdoor naar Powis Square, waar multicultureel centrum The Tabernacle

ligt. Via

Coleville Square en Talbot Road kom je weer op Portobello Road waar links verschillende
cafés, restaurants en een bioscoop zitten

. Blenheim Crescent is een zijstraat

van Portobello Road met een goede selectie restaurants en winkels
linksaf naar Kensington Park Road voor een bezoek aan Couverture & The Garbstore
ga rechtsaf voor een ontspannende massage

. Sla
. Of

. Sla rechtsaf Westbourne Park Road in en

vervolgens linksaf naar All Saints Road voor The Rum Kitchen

. Of loop Portobello Road

verder door en sla linksaf naar Lancaster Road, waar het Museum of Brands, Packaging and
Advertising

ligt. Loop terug naar Portobello Road en net voorbij de spoorwegbrug ligt

streetfood-paradijs Acklam Village Market
een pizzeria

en een glutenvrije bakkerij

trendy tassenzaak
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. Een stukje verderop in Portobello Road zitten
. Sla ten slotte Golborne Road in voor een

en een Scandinavisch eetcafé

.
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Farm Girl Cafe serveert granola, avocado-toast en verse salades met feta en rode biet. Het

THE SHED - ETEN & DRINKEN

The Shed heeft wat weg van een schuur, maar dat maakt het eten er niet minder om. De
chef kookt met seizoensgroenten, biologisch vlees en verse vis uit de regio en de kaart staat
vol met lekkere gerechten als lamsnek, gegrilde sint-jakobsschelpen en een tuinbonenguacamole.

Australische duo Rose Mann en Anthony Hood opende dit eetcafé op Portobello Road in juni
2015. Het is dus nog niet zo lang open. Het eten is er enorm lekker. Kortom, een leuk
lunchadres tijdens een bezoek aan Portobello Road.
59a portobello road, w11, www.thefarmgirl.co.uk, +44(0)20-75362108, ma-vr 8.00-17.00, za
10.00-16.00, zo 9.00-17.00, lunch £17, metro notting hill gate

122 palace gardens terrace, w8, www.theshed-restaurant.com, +44(0)20-72294024, ma
18.00-23.00, di-vr 12.00-15.00 & 18.00-23.00, za 12.00-16.30 & 18.00-23.00, £12, metro
notting hill gate

PORTOBELLO MARKET - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Uiteraard mag je de beroemde Portobello Market niet overslaan tijdens een bezoek aan
Notting Hill. Koopjes kun je vergeten; ga vooral voor de beleving. Het aanbod verschilt per

THE MALL TAVERN - ETEN & DRINKEN

The Mall Tavern is een sfeervolle gastro-pub waar je goed kunt eten en oneindig lang kunt
borrelen. Een heerlijke plek voor een luie zondagmiddag. Op het menu staan speciaalbieren en
Britse klassiekers als fish & chips en beef & ale pie.

dag. Antiek is er alleen te vinden op zaterdag, als de markt op zijn grootst en drukst is. Hoe
verder je naar het einde doorloopt, hoe origineler het aanbod. Laat je dus niet afschrikken door
de ietwat shabby spoorbrug.
portobello road, w11, www.portobelloroad.co.uk/the-market, ma-wo 9.00-18.00, do
9.00-13.00 vr-za 9.00-19.00, metro notting hill gate, ladbroke grove

71 palace gardens terrace, w8, www.themalltavern.com, +44(0)20-72293374, ma-zo
12.00-0.00, £12, metro notting hill gate

NATIVE & CO - SHOPPEN
MAZI - ETEN & DRINKEN

Bij Native & Co koop je prachtig decoratiespul: van keukengerei en serviesgoed tot
Bij Mazi staat de moderne Griekse keuken centraal en dat is duidelijk te zien aan de prachtig
opgemaakte borden met gerechten die ook nog eens ongelofelijk lekker smaken. Op een
zonnige dag kun je in de tuin plaatsnemen, waar het goed toeven is.

accessoires voor je huis, jezelf of om cadeau te geven. Alle producten zijn afkomstig uit Japan
en Taiwan en dat zie je duidelijk terug in het interieur. Alles is minimalistisch, modern en
smaakvol ingericht. Wedden dat je er niet met lege handen naar huis gaat?
116 kensington park road, w11, www.nativeandco.com, +44(0)20-72430418, ma-za
11.00-18.30, metro notting hill gate

12-14 hillgate street, w8, www.mazi.co.uk, +44(0)20-72293794, ma 18.00-22.30, di-za
12.00-15.00 & 18.30-22.30, zo 12.00-15.00 & 18.30-22.00, £17, metro notting hill gate

202 LONDON - SHOPPEN

HOLLAND PARK - LEUK OM TE DOEN

Holland Park is een heerlijke plek om even bij te komen van alle Londense hectiek. In dit

202 London is een luxe boetiek met een eigen bistro-cafe. Leuk voor een ontbijt of een kop

prachtige park ligt de Kyoto Garden, een Japanse tuin met kooikarpers en een waterval. In de
zomer worden hier opera’s en concerten gehouden en in the Belvedere en het Holland Park
Cafe kun je terecht voor een drankje, maaltijd of een afternoon tea.

koffie. Naast prachtige, maar peperdure kleding vind je hier ook mooie koffietafelboeken en
exclusieve homeware-accessoires.

ilchester place, w11, www.rbkc.gov.uk/leisure-and-culture/parks/holland-park, dagelijks, metro
holland park

202 westbourne grove, w11, www.202london.com, +44(0)20-77272722, ma 10.00-18.00, dido 8.30-18.00, vr-za 8.30-33.00, zo 10.00-17.00, metro notting hill gate, ladbroke grove

DAYLESFORD ORGANIC - ETEN & DRINKEN
FARM GIRL CAFE - ETEN & DRINKEN

Daylesford Organic is een biologische supermarkt, waar vooral yummy mummy’s en
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celebrities als Liz Hurley hun boodschappen doen. De verse, seizoensgebonden producten
worden hier prachtig gepresenteerd en dagelijks vanuit de eigen boerderijen aangeleverd. Je
kunt hier ook ontbijten, brunchen of genieten van een afternoon tea.

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS

208-212 westbourne grove, w11, http://daylesford.com/, +44(0)20-73138050, ma- 8.00-19.00,
di-za 8.00-21.30, zondag 10.00-16.00, lunch £9, metro notting hill gate, ladbroke grove

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.

Studeerde mode aan het AMFI en London College of Fashion en houdt van
vintageboetiekjes, pop-upmarkten én decadente warenhuizen. Favoriete
NAME
bezigheden: yoga, pingpong en bowlen, secret cinema en de stad te voet verkennen.
Kim
Snijders
En Kim bezoekt regelmatig even het Tate Modern of V&A voor een
Photography
mooie tentoonstelling.
Marjolein den Hartog,
Vincent van den
Hoogen
LAATSTE UPDATE

2016-09-22 16:05:32
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

KIM SNIJDERS

