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Nu we in Berlijn wonen proberen we iedereen 
ervan te overtuigen wat een geweldige stad dit is. 
Daarvoor heb je namelijk een beetje hulp nodig, 
denken wij.

Zo was onze eerste indruk van Berlijn: grauw, 
onverzorgd en koud. Pas nadat we de minder 
toeristische wijken ontdekten merkten we hoe 
veelzijdig de stad is. Ook nu worden we nog 
dagelijks verrast door de openingen van nieuwe 
winkeltjes of cafeetjes, inspirerende tentoonstel-
lingen of hele delen wijk die je nog niet eerder 
opgemerkt had. 

Berlijn is een stad waar je van moet gaan houden 
en daarvoor moet je de stad dus echt leren ken-
nen. Natuurlijk moet je ook een keer de verplichte 
kost gezien hebben (denk aan: de Brandenburger 
Tor, Fernsehturm en Checkpoint Charlie), maar 
het wordt pas echt leuk wanneer je dit gedeelte 
gehad hebt. 

Vandaar dat we al onze favoriete adressen heb-
ben verzameld en een boekje hebben gemaakt 
dat je naast de anwb gids kan houden.
 Zo zie je zowel de plaatsen die je gezien moét 
hebben en de plaatsen die je gezien wilt hebben 
allemaal bij elkaar. 

intro



Mein Haus Am See

koffie & taart

Barcomi’s
Barcomi’s heeft behalve een enorme selectie heerlijke taartjes, de aller-
lekkerste milchkaffee die ik tot dusver in Berlijn gedronken heb.
Qua taart is het een aanrader om samen de ‘probierteller’ te bestellen: 
dan krijg je halve punten, waardoor je er meer smaken kunt uitproberen. 
De ny cheesecake & carrot cake zijn heerlijk!
> Bergmannstr. 21, Kreuzberg

Cafe Engels 
Wanneer je een wandeling over Tempelhof maakt en uitgang Herr-
furthstrasse neemt is dit een van de eerste tentjes die je tegenkomt. 
Voor mij een typisch Berlijns tentje; rommelig, maar gezellig. Ingericht 
met knusse tweedehands meubeltjes en fijne Berlijnse prijzen. Er is hier 
trouwens ook een bescheiden ontbijt, lunch en ‘daghap’ kaart.
> Herrfurthstr. 21, Neukölln

Bar Gagarin
Deze tent is vernoemd naar de Russische astronaut en ook in het interi-
eur zie je dit overal terugkomen: Russisch, communistisch, maar op een 
vrolijke, moderne manier. Ook het terras is gezellig en ligt mooi aan de 
watertoren.
Op zondag is er een uitgebreid brunch-buffet. Tot 3 uur betaal je 10¤, 
daarna 6¤.
> Knaackstraße 22, Prenzlauer Berg

Sorgenfrei
Sorgenfrei ligt in de wijk Schöneberg, een wat minder bekende wijk, maar 
wel een die veel te bieden heeft. Dit koffiehuisje ligt bijvoorbeeld in een 
gezellige straat vol restaurantjes en winkeltjes.  
Sorgenfrei is geïnspireerd op de jaren ‘50/’60, en alles wat je ziet is te 
koop. Er worden zoetigheden zoals poffertjes en soesjes geserveerd.
> Goltzstraße 18, Schöneberg



Cafe Einstein
 Een beetje Tarantino fan  zal deze plaats direct herkennen bij binnen-
komst: een van zijn beste scenes is hier opgenomen.  
Voor wie het niet direct herkent: schuif aan in deze chique tent en bestel 
een Apfelstrudel. Met melk.
> Kurfürstenstr. 58, Charlottenburg

Katie’s Blue Cat
In deze buurt zitten erg veel cafeetjes met zelfgebakken taarten en grote 
schale milchkaffee’s. Dit is de favoiet. 
Er worden allerlei lekkere koekjes gebakken waardoor het er heel de dag 
heerlijk ruikt. 
> Friedelstr. 31, Neukölln

Tadshikische Teestube
Een traditioneel Tadzjieks theehuis midden in Berlijn!
Door de week kun je er vanaf 16.00 uur terecht voor een soort Russische 
high tea. Meer dan 60 soorten thee die worden geserveerd mét koekjes. 
Je kunt hier ook kleine traditionele hapjes bestellen zoals Blini’s.
Trek bij de ingang wel eerst je schoenen uit, voordat je jezelf installeert 
op de kussens en zachte matjes.
 > Oranienburger Strasse. 27 (im Kunsthof ), Mitte

Sankt Oberholz
Hipster alarm! Zonder Macbook voel je je hier nogal verloren, maar kun 
je tenminste wel optimaal genieten van de keuze uit overheerlijke taart-
jes, scones, sandwiches en zelfgemaakte koekjes.
> Rosenthaler Straße 72a, Mitte

Anna Blume
Een van de geliefdste cafés van Prenzlauer Berg. Er wordt een bijzon-
dere combi van bloemen en zelfgebakken taarten verkocht.  
De bloemen worden niet alleen verkocht, maar ook verwerkt in de 
gerechten. Omringd door de yuppen kun je hier ook op zondag lekker 
wakker worden tijdens de welbekende Sonntags Brunch.   
> Kollwitzstraße 83, Prenzlauer Berg

Sankt Oberholz



Morgenrot
Hier worden (linkse) politiek, cultuur en het dagelijks leven met elkaar 
verbonden. Niet zo op de hoogte? Lees je dan snel bij met een van de 
aangeboden kranten of tijdschriften. 
Van vrijdag, tot zondag wordt er een vegetarisch - veganistisch ontbijt ge-
serveerd. Je betaalt tussen 5€ en 9€, afhankelijk van wat jij kunt missen. 
Ongeacht hoeveel je eet. Dus ik zou zeggen: HAU REIN!
> Kastanienallee 85, Prenzlauer Berg

Bunte Schoko Welt  (Rittersport)
CHOCOLADE! Een chocowerkplaats, een chococafé, een chocomuse-
um, een chocowinkel en als je dan nog niet genoeg chocola hebt gezien 
en geroken, dan kun je voor thuis nog je eigen chocoladereep laten 
samenstellen en meenemen. Dit duurt ongeveer een half uurtje. 
> Französische Straße 24, Mitte

Café Bilderbuch
Wanneer je even helemaal klaar bent met de Berlijnse hipsterscene is dit 
cafe the place to be. Vooral het gedeelte achter de keuken is erg knus en 
gezellig inericht met lekkere banken en boeken die je kunt lenen. 
Staat verder bekend om de uitgebreide frühstückkarte!
> Akazienstraße 28, Schöneberg

Factory Girl
Een super knus, gezellig ingericht koffietentje met het beste dessert van 
de stad: Magnolia. Het recept is geheim, maar het is een soort mix van 
soja yoghurt, zelfgemaakte koekjes en bijvoorbeeld rode vruchten. Je 
hebt meer dan 10 verschillende soorten. 
Als je daar uiteindelijk een keuze uit hebt kunnen maken, krijg je vervol-
gens een grote óf een kleine lepel op je plankje geserveerd. 
> Auguststrasse. 29, Mitte



Voo store
Op een binnenhofje aan de Oranienburgerstr. vind je Voo, een kleding-
winkel voor de ‘moderne nomade’ zoals ze dat zelf beschrijven.
Deze ‘conceptstore’ heeft mooie kleding, accessoires en tijdschriften - 
over het algemeen allemaal veel te duur, maar soms heb je geluk. 
Er is trouwens ook een koffiegedeelte, maar dat is bijna te hip om nog op 
je gemak een slok weg te krijgen. 
> Oranienstr. 24, Kreuzberg

Kauf Dich glücklich
Op twee plaatsen in Prenzlauerberg zit dit kleine, kleurige winkeltje vol 
met leuke spullen als kleding, accessoires, hebbedingetjes, ijsjes, crêpes 
en wafels. 
> Oderberger Straße 44 & Kastanienallee 54, Prenzlauer Berg

U -bahnhof Weinmeister str.  
Wanneer je geen specifieke winkel in gedachten hebt is dit een goede 
metrohalte om uit te stappen. Je zit niet te ver af van de grote H&M’s 
en Zara’s op Alexanderplatz, maar hebt hier wat originelere winkels zoals 
Urban Outfitters, Cos, Weekday, etc.
> Weinmeisterstraße, Mitte

Do you read me?!
Een klein winkeltje vol met mooie tijdschriften op gebied van kunst /
fotografie/mode/ design. 
> Auguststrasse 28, Mitte

Quartier 206
Voor als we ooit nog eens heel rijk worden. Een warenhuis met prachtige 
spullen, zonder het protserige van het KaDeWe of het er naast gelegen 
La Fayette. De hal is een bezienswaardigheid op zich.
> Friedrichstraße 71, Mitte

Gestalten Space
Winkel van de leukste Duitse uitgeverij ‘Gestalten’. Naast boeken worden 
hier ook woon-accessoires en leuke hebbedingetjes verkocht. De ruimte 
is opgedeeld in twee delen, waarvan er een als expositieruimte gebruikt 
wordt.
> Sophienstraße 21, Mitte

winkels



Heimzucht 
Zin om net er even iets anders uit te zien dan de gemiddelde hipster in 
Berlin? Hier ben je aan het goede adres. Hier verkopen ze merkkleding 
die ook betaalbaar is voor de gemiddelde Berlijner.
> Danziger Straße 10, Prenzlauer Berg

Goldig
Klein boetiekje met merkkleding zoals Nümph en Ichi, accessoires en 
sieraden. Achterin is er nog een vintage afdeling. 
> Kastanienallee 60, Prenzlauer Berg

Ostpaket 
Ostalgie! Eerst ‘Goodbye Lenin’ kijken en dan hier shoppen.
Hier vind je typische Oost-Duitse producten, zoals: Russisch Brot, 
Rotkäppchen Sekt en het gehaakte boodschappentasje.  
Goede plaats voor souvenirs!
> Karl-Liebknecht-Straße 13,  Mitte

Mankii Vintage 
De naam zegt het al, vintage kleding en accessoires, maar dan echt leuke 
dingen! ;)
> Gormannstraße16, Mitte

Aufschnitt
Nog een leuke plaats voor een bijzonder souvenir. Deze winkel staat 
bekend om allerlei soorten ‘vlezige’ knuffels. Worstjes als nekkussen, een 
ham als zitzak of een mobiel met verschillende lapjes worst. 
Blikvanger van de winkel is de ‘slagersbalie’ waarin alle worstenknuffels 
liggen opgesteld.
> Boxhagener straße 32, Friedrichshain

Kochhaus Schöneberg
Geweldig concept! 
Deze ‘supermarkt’  presenteert de producten per recept.  
Door de winkel heen staan verschillende tafels waarop een recept 
‘gepresenteerd’ wordt. Er staat precies wat je nodig hebt per persoon, 
en zo worden de producten ook verkocht. Dus vraagt het recept om één 
ui, dan worden de uien per stuk verkocht. Daarnaast wordt er vermeld 
hoeveel het gerecht per persoon kost.
> Schönhauser Allee 46A, Prenzlauerberg & Akazienstraße 1 , Schöneberg, Bergmannstraße 94, Kreuzberg



Fraulein Frost

Fraulein FrostFraulein Frost

ijs

Die Eismacher
Een klein ijstentje, verstopt op een plaats waarvan je je afvraagt hoe 
mensen dit ooit vinden. Naast de bekende smaken hebben ze ook aparte 
fruitsmaken, vaak met een Filippijns accent zoals ‘Ube’ of ‘Pandan’. 
 > Blücherstr. 37, Kreuzberg

Isabel
De smaken op zich zijn niet heel speciaal, maar dit ijstentje is gelegen aan 
de Admiralbrücke; (’s avonds) een van de meest levendige plekken van 
Kreuzberg, waar op warme zomeravonden Kreuzbergers bij elkaar komen 
om naar de ondergaande zon te kijken of om muziek te maken.
 > Böckhstr. 1, Kreuzkölln

Fraulein Frost
Een van de leukste tentjes in Berlijn wanneer de zon schijnt. Overal is 
over nagedacht: van de zoete kleurtjes op de muren tot de sleeën die 
als bankjes dienen. Hier verkopen ze behalve de gangbare smaken ook 
ijs in interessante smaken zoals: Mango-Lassi, Prosecco, Komkommer-
Mint. Wanneer het kouder is kun je ook (hartjes!) wafel op een stokje 
bestellen. 
> Friedelstr. 39, Neukölln

Süsse Sunde
De naam zegt het al, vooral lekker zondigen bij dit piepkleine ijssalonne-
tje. Only take away. 
> Weinbergsweg 21, Mitte

Eismanufaktur 
Tegenover Clärchens Ballhaus ligt dit kleine maar sfeervol ijstentje met 
verschillende soorten ijs die zich onder een kroonluchter bevinden.

> Auguststrasse 63, Mitte



Tempelhoff

Mauerpark op zondag
In het weekend is Berlijn vol van de trödelmarktjes. Mauerpark is 
ongetwijfeld de meest grote maar ook de meest toeristische. Hoewel je 
hier minder snel echte koopjes op de kop kunt tikken, zijn er toch veel 
leuke ‘zelfgemaakte’ spulletjes te koop en hangt er een gezellige sfeer.  
Helemaal leuk is om de karaoke bij te wonen.
> Prenzlauerberg

Schwarzlicht Minigolf
Middenin Gorlizer park ligt in een voormalig treinstation het indoor 
Schwarzlicht Minigolf. Dit is niet een gewone minigolf baan, maar een 
fluorescerende, glow in the dark versie. Er zijn 18 banen verdeeld over 5 
ruimtes, allen met een eigen thema. 
> Görlitzer Strasse 1, Kreuzberg

Badeschiff
Dit stadbad ligt in de Spree, waardoor je een waanzinnig uitzicht hebt 
over de Oberbaumsbrücke en de mediabedrijven aan de rivier.  
In de zomer is dit een openlucht zwembad, in de winter gaat er een 
glazen dak overheen en is het naast een zwembad ook een spa. 
> Eichenstrasse 4, Kreuzberg

Prinzessinnen Garten
Hoewel er in de Oranienstrasse heel veel leuke barretjes zitten, hebben 
er maar weinig een leuk terras. Daar bieden deze stadstuinen uitkomst. 
Tussen de moestuintjes van Berlijnse ex-hippies is een publieke tuin waar 
je verse sapjes en gezonde hapjes uit de tuin kunt bestellen. 
> Prinzenstrasse 35 – 38, Kreuzberg 

Tempelhoff
Het allerleukste ‘park’ blijft voor ons het vlakbij gelegen Tempelhoff. Dit 
oude vliegveld heeft een belangrijke rol gespeeld in verschillende delen 

leuke dingen



Schwarzlicht Minigolf
van de (Duitse) geschiedenis, waarvoor we je graag doorverwijzen naar 
Wikipedia. 
Nu is het een geweldige plaats om te barbecueën, te vliegeren, en ideaal 
om te skaten of joggen.
> ingangen in de wijken Neukölln, Kreuzberg, Tempelhoff

Sputnik Kino
Na de vele ‘hauszimmer-bars’ in Berlijn zijn er nu ook verschillende 
‘hauszimmer-kino’s. Oftewel: een bioscoop met de kneuterige sfeer van 
een huiskamer, gevuld met schemerlampen en ruime fauteuils.
Leuke selectie films - wel worden de meeste in het Duits 
nagesynchroniseerd.
Andere leuke ‘hauszimmerkino’s zijn: Intimes Kino (Friedichshain) & 
Tilsiter Lichtspiele ( ook in Friedrichshain)
> Hasenheide 54, Kreuzberg

Kegeln!
Veel oude barretjes in Berlijn hebben in de kelder een oude kegelbaan. 
Deze zijn de laatste jaren heel hip en worden dus snel opgeknapt. 
In Kegelbahn Wedding wordt elke zondag ‘The Chigaco Breakfast Slam’ 
georganiseerd. Hier kun je van tevoren een goede bodem leggen met 
een Amerikaans ontbijt, voordat je gaat knallen met de kegels!
> Grüntaler Straße 51 , Wedding

Sport mit Ramona
Als je hier op donderdag om 20.00 uur wilt gaan sporten, vraag je je in 
eerste instantie af: waar hangen de camera’s?  Ramona, 50 plus is met 
haar spijkerhesje, rode lippenstift, blonde lange paardenstaart en zweet-
band om haar hoofd een bijzondere verschijning. De inhoud van de les is 
mild en de gemiddelde leeftijd ligt rond de 45 jaar. Prima lesje voor 2€.
> Gormannstrasse 13, Mitte 

Vietnamese markt 
In tijden van de DDR zijn er veel Vietnamese contractarbeiders in Berlijn 
komen werken. Na het vallen van de muur is een derde gebleven.
De meeste zijn in het voormalig oosten lijven wonen, in de wijk Lichten-
berg. Het hart van deze gemeente bevindt zich in het Don Xuang 



centrum. Enorme markthallen voor Vietnamese handelaars, je waant je 
even in Azie. Ook de meest authentieke Vietnamese restaurants vind je 
in deze hallen.
> Herzbergstraße 128-139, Lichtenberg

Kjosk
Kjosk is een bus met ingebouwde kiosk, bar en zitplaatsen, in de zomer 
wordt er om de bus een terras gebouwd. Nu de Kjosk geen vaste locatie 
meer heeft duikt de bus op verschillende locaties in Berlijn op, om ook 
zo weer weg te zijn. Het best is om even op de facebook pagina te kijken 
waar de bus zich op dat moment bevindt.
> http://www.facebook.com/kjoskberlin

Streetfood Thursday
Elke donderdagavond wordt er in Markthalle Neun het “evenement” 
Streetfood Thursday gehouden. Je vindt hier meer dan 20 verschillende 
stalletjes die hun eigen specialiteit aanbieden. Een greep uit het aanbod: 
Tibetaanse hamburgers, Koreaanse Kimchi, Engelse Pies...
> Eisenbahnstrasse 42/43, Kreuzberg

Kjosk



Judisches Museum

Judisches Museum
Er zijn veel plaatsen in de stad die je doen stil staan bij de woii, maar dit 
museum is een van de meest indrukwekkende. Het gebouw is ontworpen 
door de beroemde architect Daniel Libeskind die de bezoeker vooral 
een beklemmend gevoel wil meegeven. Het museum gaat overigens niet 
alleen in op de Holocaust, maar juist ook op de geschiedenis en religie.
> Lindenstraße 9-14, Kreuzberg

Sowjetisches Ehrenmal
Een van de meest indrukwekkende Monumenten van de stad, waar toch 
weinig toeristen komen. Gelegen aan het mooie (maar minder centrale) 
Treptowerpark is dit monument in 1949 gebouwd  onder leiding van de 
Russen om de slachtoffers van het rode leger te herdenken. 
> Am Treptower Par, Treptow

Story of Berlin
Goed museum om je Berlijn trip mee te starten.  
Op een bijzondere, interactieve manier wordt hier 800 jaar Berlijnse 
geschiedenis gepresenteerd.  Zo kan je bijvoorbeeld twee verschillende 
woonkamers bezoeken: een is Oost en een in West Berlijn. 
De entree bevat ook een rondleiding door de naastgelegen grootste 
nucleaire schuilkelder van Berlijn, afstammend uit de Koude Oorlog. 
> Kurfürstendamm 207-208, Charlottenburg

Stolpersteine
Deze ‘struikelstenen’ zijn een project van de Duitse kunstenaar Gunter 
Demnig. Je vind de messing plakaten overal door de stad voor de voor-
malige woonplaatsen van gedeporteerde oorlogsslachtoffers.
Sinds 2007 wordt dit project ook in Nederland doorgevoerd. 
> Door heel Berlijn, veel te zien rondom de Häkische Markt

interessant



Free Walking Tour
Voor de geïnteresseerde studenten onder ons, is het mogelijk om deel 
te nemen aan de Free Walking Tour. De tour duurt ongeveer 3,5 uur en 
lopend kom je langs alle highlights in het centrum. De gidsen weten veel 
te vertellen en kennen interessante en grappige feitjes. De tour is gratis, 
maar aan het eind is het de bedoeling dat je de gids fooi geeft. 

> http://www.newberlintours.com/daily-tours/free-tour.html

De brug
Of deze brug een naam heeft, weet ik eigenlijk niet. Maar het is een fas-
cinerende, verroeste, enorme brug die nog stamt uit de WO2. Net onder 
de brug staat nog een gedeelte van de Berlijnse muur. 
 Je vindt de brug aan de uitgang van het Park am Nordbahnof bij de 
rotonde.
> Gartenstrasse, Mitte.

Bernauer Straße
De Berlijnse muur liep door deze straat en is bekend geworden om de 
vele ontsnappingen langs vensters van appartementen in het Oosten. 
Na de val van de muur was het deel in de Bernauer Straße een van de 
langste stukken die bewaard bleef. Het is nu een gedenkteken met een 
museum en een bezoekerscentrum.
> Bernauer Straße 111, Mitte

Flakturm
Deze betonnen bunker staat op een berg in het park. In de zomermaan-
den kun je er ook in  met de organisatie van Berliner Unterwelten. 
Inmiddels is het een soort hang-out geworden  waar je een mooie zons-
ondergang kunt meemaken.
> Volkspark Humboldthain, Gesundbrunnen

Kieler Eck
Deze oude wachttoren staat inmiddels gewoon in een woonwijk. Deze 
toren is een monument voor de in 1961 vermoorde Günter Litfin. Hij deed 
een vluchtpoging door de rivier (grens) over te zwemmen. Bijzonder is 
dat de rondleiding soms gegeven wordt door zijn broer.
> Kieler Straße 2, Mitte

Stasi gevangenis Hohenschönhausen
Best heavy maar interessant stuk geschiedenis van Berlijn. Je kunt in 
deze voormalige politieke gevangenis van Oost Berlijn een rondleiding 
krijgen van een ex-gevangene, die je leidt door de cellen en onderzoeks-
kamers. Voor hen bestaat er geen Ostalgie…
Genslerstraße 66, Lichtenberg



Circle Gallery
Van een collega kreeg ik de tip om hier de tentoonstelling van Olivia 
Steele te bezoeken, wat een hele goede (tip en tentoonstelling) bleek te 
zijn. Nu loop ik daar regelmatig even binnen en laat me verassen: altijd 
vernieuwend, inspirerend werk.
> Gipsstraße 11, Mitte

Platoon Kunsthalle
Deze ‘kunsthalle’ is opgebouwd uit verschillende zeecontainers en brengt 
kunst op de meest uiteenlopende en inspirerende manieren: tentoon-
stellingen, concerten, discussie panels, markten. Dit alles wordt georga-
niseerd vanuit hun ‘netwerk’ van ruim 6000 creatieven. Wil je daarbij 
horen? Stuur een mailtje en ga langs om wat foto’s te maken.
> Schönhauser Allee 9, Mitte

Directorenhaus
Gallerij met een oppervlakte van een museum, vandaar dat er hier veel 
festivals worden gehouden. Het Directorenhaus biedt tentoonstellingen 
aan van verschillende disciplines, actuele onderwerpen en een goede 
combinatie tussen ambacht en innovativiteit. 
Er is ook een vaste collectie, om deze te zien moet je even een afspraak 
maken.
> Am Krögel 2, Mitte

Vhils
Vhils is een begrip in de street art scene van nu. De kunstenaar kom uit 
Lissabon en gebruikt een unieke techniek voor het aanbrengen van zijn 
stencils; gedrild in muren van gebouwen. Benieuwd hoe dit er uit ziet? 
Vhils heeft een aantal portretten gemaakt van bekende Berlijners door 
de stad heen.
> o.a. Sven Marquardt: Hauptstrasse, Schöneberg, Angela Merkel: Zinnowitzer Straße, Mitte

kunst

Sammlung Boros
Eigenlijk hebben we geprobeerd alleen plaatsen in dit boekje te beschrij-
ven waar we zelf zijn geweest... Maar, dat lukt niet altijd.  
Dit ‘museum’ is bijvoorbeeld altijd maanden van te voren volgeboekt.
‘Boros’ is de Duitse Charles Saatchi - behalve een reclamebureau heeft 
hij een bunker met een enorm uitgebreide kunstcollectie met onder 
meer werken van grote namen als Damien Hirst en Ai Wei Wei. 
> Reinhardtstraße 20, Mitte



Room 77
Wat ons betreft de lekkerste burgers van Berlijn. Naast de hamburgers 
worden patatjes geserveerd met paprikapoeder en een soort kwark- 
saus: erg lekker!
Er zijn weinig tafels - dus de kans is groot dat je eet vanaf een bank of 
bar. Als toetje staat er een gefrituurde Mars op de kaart! Het is ons nog 
nooit gelukt na die burger nog wat op te kunnen, maar het staat op het 
lijstje! 
> Graefestraße 77,  Kreuzkölln

restaurants

Felix Austria
Hoewel er wordt gezegd dat de beste schnitzel van Berlijn een paar 
huizen verderop op nummer 30 wordt geserveerd - komen wij toch vaker 
(en liever) hier. Ook deze Schnitzels zijn heerlijk, enorm, beter betaalbaar 
en er hangt meer sfeer.
> Bergmannstrasse 16, Kreuzberg

Via He
Hoewel dit café letterlijk naast de deur is, heeft het toch 2 jaar geduurd 
voordat we er een keer wat zijn gaan eten. Nooit een idee gehad dat het 
eten hier zo lekker was! Een heel uitgebreide menukaart en gerechten 
met allerlei verrassende kruiden en combinaties - echt Vietnamees.
> Heimstrasse 8, Kreuzberg

Aku Tatsu
Dit sushi tentje zit op meerdere plaatsen in Berlijn, een daarvan om de 
hoek in de Bergmannstrasse, een ander iets verder op de hoek van de 
Oranienstrasse. We gaan vaak naar deze laatste, die wat authentieker 
Astatisch aandoet. Zoals bij de meeste sushi tentjes in Berlijn is het hier 
altijd ‘happy hour’ en krijg je 50% korting op de gehele kaart. 
De sushi is lekker, simpel en goedkoop!
> Adalbertstraße 90, Kreuzberg

Tangs Kantine
Lekker Chinees restaurant, net als Room 77 gelegen in de ‘Graefekiez’, 
een van de mooiste delen van Kreuzberg met veel gezellige restaurant-
jes. Vooral in de zomer zijn er veel terasjes en hangt er een gezellige 
sfeer. Het restaurant heeft een uitgebreide kaart met verschillende 
speciale gerechten zoals de ‘100 jaar oude eieren’ en ‘Eend in cola en 
ananas’.
> Dieffenbachstraße 18, Kreuzkölln



District Mot & ChénChè
Twee Vietnamese restaurants, vlak bij elkaar en van dezelfde eigenaar. 
De prijzen liggen hier wat hoger dan die van de ‘gemiddelde’ Vietnamees 
in Berlijn. Maar daarvoor krijg je wel veel meer ambiance, en heerlijke, 
prachtig opgemaakte gerechten. De service daarentegen laat wel eens 
wat te wensen over...
District Mot is zowel in keuken en inrichting geispireerd op de 
straatkeuken van Vietnam, tot in de kleinste details doorgevoerd.  
ChénChè is behalve restaurant ook een theehuis, met ruime keuze uit 
verse soorten thee. 
 > Rosenthaler strasse 62 (District Mot) & 13 ( ChénChè), Mitte

Maria Mulata
Wanneer je in het hart van Neukölln uit de metro stapt verwacht je 
misschien weinig anders dan kebab-tenten te vinden. Maar als je de 
zijstraten in duikt zie je dat dit een leuke opkomende buurt is. Hier vind 
je dit gezellige tapas-restaurant met naast authentieke tapas lekkere 
Spaanse wijnen.
> Wildenbruchstr. 88, Neuköllnt

Kuchi
Lekkere sushi, wel iets prijziger dan de all–you-can-eat-sushi places. 
Direct ernaast zit een gezellig eettentje, Cocola. Dit is van dezelfde eige-
naar. Aan een klein houten barretje kun je verschillende Japanse soepen 
en kleine gerechten bestellen. Reserveren is niet mogelijk maar je hoeft 
hier nooit lang te wachten.
> Gipsstraße 3 Berlin, Mitte

Lemon Grass Scent
Valt niet onder de categorie ‘’rand’’ maar de porties zijn groot, lekker en 
goedkoop! Elke doordeweekse dag wordt er een ander menu (soep en 
een curry gerecht) geserveerd voor 4,90 euro.
> Schwedter Straße 12, Prenzlauer Berg 

Yellow Sunshine  
Veggies opgelet! Deze gezonde hamburgertent is een begrip bij de vege-
tarische Berlijner. Enorm veel keuze, allemaal heerlijk en geen dier dat er 
voor geleden heeft.
> Wiener Straße 19, Kreuzberg 

Yumcha Heroes Dumplings
Iedereen die hier heeft gegeten, wil nog een keer terug. Heerlijke ge-
stoomde dumplings (ook vegetarisch). Reserveren is een must!  
> Weinbergsweg 8, Mitte

District Mot



restaurand

Met een D, ja!
Dit is onze benaming geworden voor de typische Berlijnse ‘Imbiss’. 
Kenmerken: tegeltjes op de muur, een menukaart ontworpen in 
Word-Art, uiterst onvriendelijk personeel, maar vooral: spotgoedkoop, 
lekker (meestal aziatisch) eten.

Sen Viet 
Elke dag worden hier twee verschillende Vietnamese menu’s voor 4,90 
geserveerd. Vaak curry en altijd vol verse groentes en kruiden.  
> Zossener str. 24, Kreuzberg. Vergelijkbaar: Hamy, Hasenheide 10, Kreuzberg

 
Pizza Dach
In een van de meest levendige straten van Friedrichshain zit dit  super-
goedkope pizza restaurantje: je hebt hier de keuze uit ruim 50 pizza’s 
voor 2,50 en pasta’s voor 2,90.
> Simon-Dach-Str. 12, Friedrichshain

Thai ha
Je moet hier echt voor het lekkere en goedkope eten naartoe gaan, want 
het personeel is erg onvriendelijk.  
> Brunnenstraße 4, Mitte

 
Ibarim
Indiaas tentje waar het je lukt voor een voorgerecht, hoofdgerecht en 
drankje(s) minder dan een tientje uit te geven en heerlijk te eten.
> Zossener Straße, Kreuzberg

Hamy



Michel Berger Hotel
Dit hotel precies tussen Friedrichshain en Kreuzberg in, is zeker een van 
de leukst ingerichte van de stad. Het doel van de oprichter was een hotel 
te beginnen dat ‘net zo creatief is als een reclamebureau’. Met succes: 
overal is over nagedacht en alles mooi vormgegeven. 
De lobby is op elk moment van de dag een leuke plaats voor een drankje. 
> Warschauer Straße 39/40, Friedrichshain

bar

Luzia
Hoewel de Oranienstrasse graag de ‘rauwe’ straat van Berlijn wil zijn, is 
het ondertussen ver van onontdekt en eerder hip te noemen. 
Deze bar past precies bij deze sfeer. 
Oranienstrasse 34, Kreuzberg 

Bohnengold
Een bar die oneindig lijkt door te lopen, tot je eindigt in een danszaaltje 
waar in het weekend dj’s zijn. Verder is dit een typische Berlijnse ‘haus-
zimmer-bar’ met knusse tweedehands meubeltjes en schemerlampen. 
Voor 9 uur kost een halve liter bier maar 1,50!
Reichenberger Straße 153, Kreuzberg

Mein Haus Am See
Overdag is dit een fijne plaats om neer te ploffen met een koffie en taart 
in een van de ruime banken. Later op de avond kan het erg vol zijn, en is 
het een beetje een hipster mekka. 
> Brunnenstr. 197-198, Mitte

Maconda
Hoewel er in de bekende Simon-Dach Straße veel gezellige restaurant-
jes zijn, zijn er weinig echt leuke cafeetjes. Iets verderop aan het hart 
van Friedrichshains ‘Boxhagener platz’ ligt dit knusse tentje,  waar de 
Berlijnse hauszimmer-sfeer gecombineerd wordt met Zuid-Amerikaanse 
hapjes. Goede combi!
> Gärtnerstr. 14, Friedrichshain

O Tannenbaum
In Neukölln stikt het van de kleine, rommelige barretjes met tweede-
hands banken, goedkope drankjes en jonge, hippe bezoekers. O Tannen-
baum is daar een van, maar ook de Ä en Peppi Gugenheim zijn leuk.  
> O Tannenbaum:Sonnenallee 27, Ä: Weserstraße 40 , Peppi Gugenheim: Weichselstraße 7,  Neukölln 



Heimrich & Natalya
Zoals eerder beschreven is Neukölln heel wat hippe, ‘hauszimmer’ 
barretjes rijk. Dit cafe heeft het net wat serieuzer aangepakt: het is groot, 
ruim, sfeervol ingerich in jaren ‘40 sfeer en er wordt aan tafel 
geserveerd,. Een van de nieuwe favorieten!
 > Weichselstr 44 , Neukölln

Sameheads
Binnen Neukölln ligt Rixdorf, zoals de naam doet vermoeden was dit 
vroeger een zelfstandig dorp. Langzaam is Berlijn hier omheen gebouwd, 
maar het heeft verschillende aspecten en vooral de charme van een 
dorp. Dit cafeetje heeft het hippe van de wijk en het knusse van het 
dorp.
> Richardstraße 10 , Neukölln

Lois
Door de locals ook wel de Betonbar genoemd. Zeer kleine stylische bar 
om even een drankje te doen. Favoriete plek voor de Mitte Community 
maar inmiddels hebben ook steeds meer toeristen deze bar ontdekt.
> Linienstrasse 60, Mitte

Möbelolfe 
Kottbuser tor staat bekend om de meest lelijke flats van Berlijn die rond 
dit metrostation gebouwd zijn. De flats hangen vol met schotels van de 
turkse immigranten die hier voornamelijk wonen. Möbelolfe is het bewijs 
dat alles en iedereen harmonieus langs elkaar leeft in Berlijn: deze  gay-
bar is namelijk gebouw in een van deze flats. 
> Zossener str. 24, Kreuzberg

Weinerei
Weinig geld en zin in wijn? Dan is dit de ideale hang-out!Je betaalt 2€ 
voor een leeg glas, dit mag je vervolgens zelf inschenken met een wijn 
naar keuze en daarna mag je het eindeloos bijschenken.  Afhankelijk van 
hoeveel jij jouw wijnavondje waard vond, laat je een bedrag achter in de 
fooienpot. Elke dag geopend tot middernacht.
> Veteranenstraße 14, Mitte

Schokoladen
Het pand dreigde verkocht te worden, maar volgens de laatste berichten 
is dit links georiënteerde hol gered.  Hier kun je je zangtalenten ten geho-
re brengen op de open mic avond, er spelen vaak verschillende bandjes 



Prater Biergarten
Je moet er van houden. Schouder aan schouder pullen bier drinken 
aan een lange picknicktafel in de biertuin. Als je honger krijgt van al dat 
gezuip kun je nog een pretzel kopen. De schaduw van de bomen zorgen 
voor wat verkoeling in de zomer. Prima plek voor een avond ouwehoeren 
met vrienden en andere zatte toeristen.
> Kastanienallee 7-9, Prenzlauer Berg

(van metal tot reggae), er worden interessante lezingen gehouden en er 
wordt zowaar gequized.
> Ackerstrasse 169, Mitte

Das Hotel
Piepklein hip tentje in de buurt van Kottbuser Tor. Spectaculaire collectie 
gin-tonics, maar voor Berlijnse begippen wel wat duur. 
> Mariannenstrasse 26a, Kreuzberg

Aufsturz
Komt niet eens in de buurt van het hippe niveau van de rest van de 
beschreven barren, maar gelukkig hoeft dat niet altijd. Het aanbod in 
Belgisch bier is hier enorm en ook whiskyliefhebbers kunnen hier 
terecht.  
 > Oranienburger Straße 67, Mitte

Zu mir oder zu dir
Een kleine chill out bar waar live gedraaid wordt en je lekker op de 
banken kunt hangen. Cocktails zijn prima, barpersoneel helaas nogal 
onvriendelijk. 
 > Lychener Straße 15, Prenzlauer Berg

Klunkerkranich
Hoewel “rooftop bars”  de naam hebben fancy, maar stijf te zijn, is dit 
hier zeker niet van toepassing.   
Je vindt deze bar op de bovenste verdieping van de parkeergarage 
‘Neukölln Arcade’. Een geweldig uitzicht, relaxte sfeer en een paradijs 
voor ‘urban gardeners’ met veel kleine moestuintjes.  
Echt een aanader met mooi weer! 

> Karl-Marx-Str. 66, Neukölln



Heilstatten Beelitz
Een ware spookstad net buiten Berlijn. Dit medisch complex met wel 60 
verschillende paviljoenen is sinds 2000 verlaten.
De ramen van de gebouwen dichtgetimmerd, maar met een beetje 
moeite vind je (of maak je) nog wel een opening. Heel veel van de 
ruimtes zijn leeg, waardoor het des te vreemder is als je ineens een oud 
ziekenhuisbed of  röntgenapparaat ziet staan. 
Mocht het bekend aanvoelen: scenes uit ‘The Pianist’ en ‘Valkyrie’ zijn 
hier opgenomen.
> 14537 Beelitz

Irakese ambassade
Visumaanvragen, aktes, propaganda materiaal en tapes liggen verspreid 
door het gebouw. Het lijkt alsof er hier een bom is ontploft. 
De inmiddels al meer dan 20 jaar verlaten ambassade is een paradijs voor 
urbanexplorers, kunstenaars, fotografen en nieuwsgierigen!
> Tschaikowskistrasse 17, Pankow

Ballsaal Grünau
Door de heg of over het hek, deze voormalige balzaal is alleen met wat 
klim- en klauterwerk te bereiken. Deze balzaal, met uitzicht op het water, 
schijnt in DDR tijden een geliefd uitgaansoord te zijn geweest. Als je de 
trap naar boven neemt, vind je er veel kleine kamertjes, die als hotelka-
mers gediend zouden hebben. 
> Regattastrasse 166, Grünau

Teufelsberg
Het voormalig Amerikaans afluisterstation op een kunstmatige berg, 
opgebouwd van oorlogsafval. Een bezoek waard? ZEKER!  
Als je na een klim van 25 minuten aangekomen bent bij de poort, moet 
je je tegenwoordig aanmelden voor een rondleiding. Maar niet getreurd, 
ook tijdens de tour mag je in de gigantische champignonvormige torens. 
> Teufelsbergchaussee, Grunewald

Spreepark
Tijdens de DDR was dit hét attractiepark van Oost Berlijn. In 2001 werd 
het park officieel failliet verklaard, sindsdien liggen de attracties er 
onaangetast en overwoekerd met struikgewas bij. 
Maar wat een mooie, spooky foto’s kun je hier schieten! Een reuzenrad 
dat draait door de wind, een achtbaan die klaar staat om in te stappen 
en een wildwaterbaan die nog zou werken als er water in gevuld zou 
worden. Net zoals bij de Teufelsberg is de pakkans te groot om hier op 
eigen houtje rond te lopen. 
> Plänterwald, Alt-Treptow

verlassene orte



Kater Holzig
Hier wordt van alles georganiseerd - vlooienmarkten, concerten, films. 
Maar ook tijdens een ‘gewone’ clubavond is er heel veel te zien en te doen. 
Er zijn drie verschillende zalen, banken aan het water en er is een foto-
hokje!
> Michaelkirchstr. 23, Mitte

Berghain
‘De beste club ter wereld.’ Wanneer je het over Berghain hebt wordt 
deze zin altijd een keer uitgesproken.  Een van de lastigste clubs om bin-
nen te komen, maar een van de meest bijzondere plaatsen om geweest 
te zijn. De geluidskwaliteit is geweldig en als je van techno houdt is dit 
paradijs. En zo niet, dan is er in ieder geval genoeg te zien...
> Am Wriezener Bahnhof Friedrichshain

Sisyphos
Het is een lastige plaats om te komen met u of s-bahn, maar wanneer je 
binnen bent blijkt het de reis waard. Een groot, creatief terrein dat meer 
aanvoelt als een festival dan als een club, Hier worden kampvuurtjes 
worden, staan oude banken en drie zalen met verschillende soorten 
muziek. En, eindelijk een club waar de biertjes maar 2 euro zijn! 
> Hauptstr. 15, Lichtenberg

Club der Visionäre
Will je nog niet naar huis? Dit is de ideale after plek! Lekker aan de Spree 
chillen en als je nog puf hebt kun je nog op de dansvloer van hooguit 
10m2 wat pasjes maken. Deze club is letterlijk met allerlei materialen en 
stukken aan elkaar geknutseld op een vlonder op het water, wel opletten 
dus!
> Am Flutgraben 1, Kreuzberg

Golden Gate 
Een brok beton, gevestigd in een holle pijler van de S-Bahn. Een onopval-
lende club, maar binnen gaat het los en wel tot in de vroege uurtjes.  
Verwacht er niet te veel van, het is klein en rauw maar er wordt meestal 
wel goed gedraaid! 
> Schicklerstrasse 4, Mitte

clubs



Meet Sven Markquardt, de meest beruchte ’Türsteher’ van Berlijn.
Deze man bepaalt met een simpele ja of nee of alle uren wachten in de 
rij voor de Berghain het waard zijn geweest.
> Am Wriezener Bahnhof Friedrichshain

Farbfernseher
Farbfenseher zit tussen een ‘hauszimmerbar’ en club in. Het heeft het 
knusse, kleinschalige van een bar, ook dankzij het interieur vol ouder-
wetse gloeilampen, maar de muziek en sfeer van een club. 
Op woensdag is dit ‘the place to be’. 
> Skalitzer Straße 114, Kreuzberg

Chalet
Vooral leuk in de zomer, door de grote, mooie tuin met een vijver en 
grappige accessoires zoals vogelkooitjes en badkuipen. Binnen in het 
bakstenen huis zijn drie verdiepingen waar de line up zeker niet slecht is 
en de feestjes het hele weekend doorgaan. 
>Vor dem Schelischen Tor 3, Kreuzberg

Kingsize bar
Een ironische naam, wat betreft het formaat van de bar: die juist heel 
klein is. Er hangt een intieme sfeer en hoewel het midden in het centrum 
is vind je er weinig toeristen. De muziek is alternatief maar varieert van 
punk tot techno tot new wave.  
> Friedrichstraße 112b, Mitte

Stattbad Wedding
Voor de Duits sprekende onder ons, de naam zegt het al: statt Bad. Waar 
vroeger gezwommen werd, wordt nu opgetreden, gedanst, voorgelezen, 
gecreëerd en tentoongesteld. Er zijn twee grote leegstaande zwemba-
den, een voormalig mannen- en vrouwenbad. Beneden is een gangenkel-
der vol grote boilers en kleine donkere kamertjes. Goed opletten dus! 
> Gerichtstrasse 65, Wedding

 



Currywurst hebt geprobeerd. Met of zonder darm; de allerbeste worsten 
eet je bij Curry ‘36.
> Mehringdamm 36, Kreuzberg

Foto hebt gemaakt in een van vele zwart-wit pasfoto-hokjes.
 Leuk souvenir of om aan ons te geven om in te lijsten :)
> o.a. Zossener Str., Kreuzberg

‘Verlassene Orte’ hebt bezocht. Goede plaats voor bizarre foto’s!
> check de ‘Verlassene Orten” sectie

Broodje döner op hebt! Geloof het of niet, maar dit is een origineel 
Berlijns gerecht. De kenners zweren bij Mustafa’s en Imren Grill.
> Imren Grill, Boppstrasse 5. Kreuzkölln,  Mustafa’s gemuse Kebab Mehringdamm 32, Kreuzberg

Kennis hebt gemaakt met de techno clubscene in Berlijn. Zelfs al hou je 
niet zo zeer van deze muziekstijl, de clubs en de clientèle zijn op zich al 
een bezoek waard. Vooral de (rij van de) Berghain is een must!
> check de ‘Clubs’ sectie, maar eigenlijk is Berghain op dit gebied baas boven baas

Halve liter bier hebt gekocht bij de Späti (en natuurlijk op straat opge-
dronken). Mocht je (nog) geen alcohol drinken: Fritz Kola, Club Matte en 
Bionade zijn ook typisch Duitse succesformules. 
> Elke straat, elke wijk. 

Lied hebt gezongen in Mauerpark tijdens de Sonntags Karaoke. Een 
betere afsluiting van je bezoek aan Berlijn is er niet.
> Mauerpark, Prenzlauerberg

Bbq hebt gehad in een van de parken. In de zomer zitten Tempelhof en 
Görlizer vol met mensen die hun worstjes “grillen” en biertjes drinken. 
> Görlizer Park, Kreuzberg

je bent niet in berlijn geweest als je geen...




