Fietsen voor mijn eten – Fietsroute 1
“Delicatessen uit het Westen”
Welkom, bij de eerste fietsroute van Slow Food Rotterdam, in samenwerking met
‘Fietsen voor mijn eten’.
Het vertrekpunt is steeds een metrostation, zodat het mogelijk is om op het Centraal
Station een fiets te huren en vandaaruit de metro te nemen, naar het begin van de
fietsroute. De fietstocht loopt rond, waardoor het mogelijk is om bij elk willekeurige
bestemming op de route te beginnen.

Deze eerste tocht begint bij metrostation Delfshaven en gaat via de molen van
Delfshaven naar de nieuwe Binnenweg, met een keur aan fantastische zaken die de
mooiste delicatessen verkopen, een biologische supermarkt voor knapperig verse
groenten en eindigt via de lommerrijke westersingel aan de westerkade met nóg een
delicatessenwinkel.

De route:
1. De molenwinkel van Delfshaven - Voorhaven 210

Geopend op woensdag en zaterdag van 11:00 – 18:00 uur en op zondag van 12:00 –
17:00 uur. Alleen op zaterdag is er vers gebakken zuurdesembrood te koop.

2. Vermeyden delicatessen – Nieuwe binnenweg 335A

Geopend van maandag tot vrijdag van 8:30 – 18:00 uur en op zaterdag van 8:30 –
17:00 uur.

3. Ekoplaza: Nieuwe Binnenweg 236-242

Geopend: maandag t/m donderdag van 8:30 – 20:00 uur, vrijdag van 8:30 – 19:30 uur,
zaterdag van 8:30 – 18:30 uur en zondag van 12:00 – 18:00 uur.

4. La Zia Maria italiaanse delicatessen – Nieuwe Binnenweg 222A

Geopend van woensdag t/m zaterdag van 12:00 – 18:00 uur. In de zomermaanden
gelden er andere openingstijden i.v.m. de vakantieperiode.

5. Buiten - Nieuwe Binnenweg 100

Geopend: dinsdag t/m vrijdag 11:00 – 19:00 uur en zaterdag van 10:00 – 17:30 uur.

6. Odile Hemmen wijnen - Nieuwe Binnenweg 92

Geopend: dinsdag t/m vrijdag 12:00 – 18:00 uur en zaterdag van 10:00 – 17:00 uur.

7. Jordy’s bakery – Nieuwe Binnenweg 97A

Geopend: alle dagen van 8:00 – 18:00 uur.

8. Magazijn Houtman & Menkveld delicatessen - Westerkade 24

Geopend: woensdag t/m/ vrijdag 10:00 – 18:30 uur en zaterdag van 10:00 – 18:00 uur.

Op zaterdag zijn alle winkels open en kan de volledige route gefietst worden. Fiets van
metrostation Delfshaven naar Voorhaven 210 en begin bij de molen.
Het is ook mogelijk om voor een ander begin of eindpunt te kiezen, omdat de route rond
loopt. Houd dan vanaf dat punt wel de voorgestelde nummering aan.
Alternatief voor dinsdag t/m vrijdag: sla dan de molen over en rijdt rechtstreeks naar
Vermeyden Delicatessen ( Nieuwe Binnenweg 335A), stap dan uit bij metro Dijkzigt.
1. De molenwinkel van Delfshaven – Voorhaven 210
Een échte molen (midden in Rotterdam)!
Aanbod: zuurdesembrood (van eigen meel), Rotterdamse honing.

Let op: alleen op zaterdag wordt er zuurdesembrood verkocht.
Alternatief: Jordy’s Bakery (Nieuwe Binnenweg 97A)

2.

3.

4.

5.

Boodschappen: zuurdesembrood en een potje Rotterdamse honing.
Vermeyden delicatessen – Nieuwe Binnenweg 335A
Eén van de betere (zo niet dé beste) delicatessenzaak van Rotterdam
Aanbod: prachtige collectie wijnen, vleeswaren (onder andere verse
eendenmousse), internationale kazen (allemaal vers van het mes), confituren,
gekonfijte kastanjes, confit de canard etc.
Boodschappen: een stukje kaas als dessert, met een klein potje vijgen-confituur en
wat bonbons voor bij de koffie
Ekoplaza
Biologische supermarkt
Aanbod: wat je van een supermarkt mag verwachten, maar vooral prachtige
groenten.
Boodschappen: 300 gram snijbiet, bosje raapstelen, bosje radijs, tuinkers, 150 gram
amandelen, karwijzaad en appel-rabarber-sap.
La Zia Maria
Italiaanse delicatessen, met een zeer enthousiaste eigenaar.
Aanbod: Italiaanse producten.
Boodschappen: alles voor de antipasta: 2 soorten vleeswaren, zongedroogde
tomaten en olijven
Buiten
Delicatessen en lunch
Aanbod: seizoen gerechten met o.a. zelfgemaakte quiches, soepen en dessert.

Dit is het moment om even bij te komen. Neem hier een kleine versnapering of een
lunch. Bij mooi weer kan dit BUITEN in de tuin achter de winkel.

Boodschappen: soep en dessert.
Kies voor de soep uit: pompoensoep (vegan), tomatensoep met balletjes of tom ka
kai.
Kies voor het dessert uit: chocomousse of tiramisu.
6. Odile Hemmen wijnen
Wijnadres voor insiders. Heeft ‘spannende’ wijnen, niet het gebruikelijke
supermarkt assortiment.
Boodschappen: wijn. Laat je ter plekke adviseren door Odile.

7. Jordy’s Bakery
Fantastische bakkerij, tegenover Odile Hemmen.

Alternatief voor iedereen die niet gaat fietsen op zaterdag (want alleen op zaterdag
is de molen open).
Tip: vind je de route nu te lang worden, sla dan Houtman & Menkveld over, als je
thuis nog een lekkere olie en azijn hebt staan.

Boodschappen: brood met zoutkorst.
8. Magazijn Houtman & Menkveld – delicatessen
Aanbod: kazen, vleeswaren, olijfolie, toast.
Boodschappen: olijfolie en azijn.

Bronvermelding afbeeldingen:
Buiten: https://indebuurt.nl/rotterdam/genieten-van/de-nieuwe-binnenweg-uitgelicht~17593/
Vermeyden: https://indebuurt.nl/rotterdam/gids/vermeyden-delicatessen-bv/
Odile Hemmen: https://www.leclubdesvins.nl/wijnwinkel-rotterdam-odile-hemmen/
La Zia Maria: https://www.facebook.com/LaZiaMariaRotterdam/

Boodschappenlijst
De Molenwinkel in Delfshaven

□ zuurdesembrood
□ potje Rotterdamse honing
Vermeyden delicatessen

□ een stukje kaas als dessert (wij kochten een oude Rotterdammer)
□ een klein potje vijgen-confituur
□ bonbons voor bij de koffie
Ekoplaza

□ 300 gram snijbiet
□ bosje raapstelen
□ bosje radijs
□ tuinkers
□ 150 gram amandelen
□ Karwijzaad
□ appel-rabarber-sap

La Zia Maria - alles voor de antipasta:

□ 2 soorten vleeswaren,
□ zongedroogde tomaten
□ olijven
□ brucheta
Buiten

□ verse soep
□ dessert

Odile Hemmen

□ wijn (vraag advies aan Odile)
Jordy’s bakery

□ brood met zoutkorst

Magazijn Houtman & Menkveld

□ olijfolie
□ azijn

Pleisterplaatsen langs de route
Voor een kopje koffie, thee of een lunch onderweg:
Vermeyden delicatessen – Nieuwe binnenweg 335A
Er zijn binnen tafeltjes en een terras met bistrotafeltjes op de nieuwe binnenweg.

Geopend van maandag tot vrijdag van 8:30 – 18:00 uur en op zaterdag van 8:30 – 17:00
uur.
La Zia Maria italiaanse delicatessen – Nieuwe Binnenweg 222A
Er zijn binnen een beperkt aantal tafeltjes. Reserveren wordt aanbevolen.

Geopend van woensdag t/m zaterdag van 12:00 – 18:00 uur. In de zomermaanden
gelden er andere openingstijden i.v.m. de vakantieperiode.
Vlaams broodhuis – Nieuwe Binnenweg 127B
Tafels binnen en een ruim terras op de hoek van de nieuwe binnenweg.

Geopend: maandag t/m vrijdag van 8:30 – 17:00 uur, op zaterdag van 8:00 – 17:00 uur en
op zondag van 9:00 – 17:00 uur.
Buiten - Nieuwe Binnenweg 100
Binnen zijn er tafeltjes en het terras bevind zich in de achtertuin (een aanrader)!

Geopend: dinsdag t/m vrijdag 11:00 – 19:00 uur en zaterdag van 10:00 – 17:30 uur.
Jordy’s bakery – Nieuwe Binnenweg 97A
Een klein aantal tafeltjes binnen.

Geopend: alle dagen van 8:00 – 18:00 uur.

Koekela – Nieuwe Binnenweg 79A
Voor de meest heerlijke taarten van Rotterdam. Een beperkt aantal tafels binnen en
een terras aan de nieuwe binnenweg.

Geopend: maandag t/m vrijdag 8:00 – 18:00 uur, zaterdag van 8:30 – 18:00 uur en
zondag van 9:30 – 17:00 uur.

Aanvullende informatie
Het wordt niet aangeraden om de route te fietsen op zondag of maandag, omdat dan
veel adressen niet geopend zijn. Ook wordt geadviseerd deze route niet met kleine
kinderen die zelfstandig fietsen op zaterdag te doen, omdat de nieuwe binnenweg dan
erg druk is. Tevens wordt geadviseerd goed op te letten voor openzwaaiende
autoportieren op de nieuwe binnenweg, waarbij uitwijken voor de tramrails met
aandacht dient te gebeuren.

Het menu
Antipasti:
Italiaanse vleeswaren, zongedroogde tomaten en olijven met bruscheta

Van ‘Zia Maria’
֍֍֍
Verse soep
Van ‘Buiten’
֍֍֍
Voorjaarssalade
Gegrilde radijs, raapsteeltjes, snijbiet, karwijzaad en amandelen

Van Ekoplaza, Magazijn Houtman & Menkveld, de Molenwinkel
֍֍֍
Dessert

Van ‘Buiten’
֍֍֍
Kaas

Van ‘Vermeyden’

֍֍֍

Wijn

Van ‘Odile Hemmen’
Brood

Van ‘de Molenwinkel’ en ‘Jordy’s Bakery’

Het recept

Voorjaarsalade met gegrilde radijs en karwijzaad

Ingrediënten:

Receot van Dore Engbersen

300 gram snijbiet
Bosje raapstelen
Bosje radijs
150 gram geroosterde en gehakte amandelen
Tuinkers

Voor de dressing:

2 Tl karwijzaad
½ tl zout
½ tl vers gemalen peper
100 ml olijfolie
40 ml witte wijn azijn
1 tl honing
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Rooster de karwijzaad op het vuur totdat je het hoort knisperen. Maal de karwijzaad
vervolgens fijn in de vijzel.
Voeg alle ingredienten voor dressing bij elkaar en klop samen met een garde of een
staafmixer tot een emulsie.
Was alle groenten. Snijd de stengel en de dikke nerf van de snijbiet eraf en snijd die in lange
repen. Snijd het blad van de snijbiet fijn als sla. Verwijder de wortels van de raapstelen en
snijd grof.
Verhit een grilpan of gietijzeren pan.
Snijd de radijs doormidden. Voeg wat olijfolie toe aan de pan en grill de radijs met de vlakke
kant naar beneden gedurende 3 a 4 minuten op hoog vuur totdat de radijs mooi goudbruin
kleurt. Verwijder de radijs uit de pan en grill ook de steeltjes van de snijbiet 2 minuten op
hoog vuur.
Meng de dressing en de rest van ingredienten samen.
Garneer ruim met tuinkers en amandelen.

Ten slotte
Het is de eerste keer dat Slow Food Rotterdam nog net in coronatijd een fietsroute organiseert.
We zijn van plan om jaarlijks een nieuwe fietsroute te maken, waarbij andere culinaire plekken
van Rotterdam ontdekt worden.
Graag ontvangen we dan ook verbeterpunten over deze route, wat we kunnen gebruiken bij het
uitwerken van een nieuwe fietsroute. Mail ons via rotterdam@slowfood.nl
Namens ons drieën veel plezier met het fietsen van de route (goed weer toegewenst), een
leuke kennismaking met bijzondere culinaire adressen en geniet van de overheerlijke salade
en andere heerlijkheden die onderweg bij elkaar zijn geshopt!
Christa Driessen, Dore Engbersen, Ingrid van der Zanden

coördinatoren Slow Food Rotterdam

