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5 Locaties in uw favorieten 

 by Lindsey Gira   

Viva Madrid 

"Een echte Madrileense bar"

Als je alleen bent en een beetje couleur locale zoekt, begin dan hier. Het

is een veilige en gastvrije plek om de avond mee te beginnen. Het is een

typische muziekbar in het hart van de stad. Er wordt een mix van flamenco

en moderne popmuziek gedraaid. Op warme zomeravonden is het de

moeite waard om aan een van de tafels op het terras te zitten zodat je

mensen van de ene naar de andere bar kunt volgen. Als je hier overdag

bent, krijg je heerlijke tapas en raciones (grotere porties) met je drank

geserveerd.

 +34 91 429 3640  Manuel Fernández y González 7, Madrid

 by Olivier Bruchez   

Chicote 

"De beste cocktails van de stad"

Dit was de meest gedistingeerde cocktail lounge van Madrid tijdens de

jaren '40 en '50 en trok beroemde drinkers aan als Hemingway en Ava

Gardner. De sfeer is nog steeds van die tijd en de foto's aan de muur zijn

een bewijs voor het beroemde verleden. Ondanks de glazen voorkant met

uitzicht op de Gran Via, verzekeren de gordijnen je privacy en wordt je van

de voorbijgangers verborgen terwijl je van je uitgebreide cocktail geniet.

 +34 91 532 6737  www.museo-chicote.com/  info@museo-chicote.com  Calle Gran Vía 12, Madrid

 by Asqueladd   

El Almendro 

"Wanneer de bel gaat, verschijnen er

geweldige tapas"

Kom hier op tijd, want er zijn niet veel tafels en je wilt niet de hele avond

wachten op de heerlijke tapas. Je zult de tapas niet willen delen, want ze

zijn overheerlijk. Roep je bestelling door het keukenraam en als de bel

gaat, zijn de tapas klaar. Probeer eens de everzwijnpudding, de hartige

geroosterde bagels, Roscas, of hun beroemde gebakken eigerechten, en

spoel het weg met een biertje of een glas Fino sherry. Je vindt deze bar in

het drukke nachtlevendistrict La Latina, niet ver van de Rastro

(vlooienmarkt). De ouderwetse inrichting is onlangs gerenoveerd in een

simpele, maar aantrekkelijke combinatie van stuc, steen en hout.

 +34 913 654 252  Calle del Almendro 13, Madrid
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 by thefork.com 

Gran Café de Gijón 

"Historical Refuge for Literati"

A regular meeting place for intellectuals and writers since it opened in

1888, this café still attracts a loyal clientele made up of journalists and

literary types. Famous poets and novelists like Federico García Lorca,

Antonio Machado, Rubén Darío and Pérez Galdós all have spent time

here. The restaurant specializes in international cuisine with an emphasis

on meats. However, you can also choose from a range of regional Spanish

dishes. The Asturian varieties are the best. Try Hake cooked in Cider, for

example, or Grilled Sea Bass. The wine list features fine wines from Rioja

and Ribera del Duero.

 +34 91 521 5425  www.cafegijon.com/  Paseo de Recoletos 21, Madrid

 by me5otron   

Alquimia 

"Drankjes en kunst"

Je kunt hier een drankje of een hapje doen en van de live barokke

muziekoptredens genieten, elke avond om 21 uur en 22 uur. De inrichting

is het meest in het oog springende kenmerk en je kunt verschillende

kunstwerken van verschillende stijlen zien. Het is groot en spreidt zich uit

over twee verdiepingen. Boven is de bibliotheek met comfortabele

banken waar je de hele nacht kan kletsen bij de open haard, en beneden

is een dansvloer. De gasten zijn voornamelijk dertigers.

 +34 91 577 2785  www.alegoria-madrid.es/  Villanueva 2, Madrid
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