
48 uur in… 

Dallas
Z e moest haar stem ver-

heffen om boven het 
 gejuich van de vrolijke 

mensenmenigte uit te komen. 
‘Mr. President!’ riep de vrouw 
van gouverneur Connally vanaf 
de voorstoel tegen John F. Ken-
nedy, ‘you can’t say Dallas doesn’t 
love you.’ Dan slaat de Ameri-
kaanse slee de hoek om en ma-
ken twee kogels een einde aan 

het leven van de president.
Een halve eeuw na de moord  
op JFK probeert Dallas nog 
steeds in het reine te komen met 
de gebeurtenis die de  wereld 
schokte en de stad zijn twijfel-
achtige reputatie opleverde. 
Gelukkig kent de welvaren-
de, opgeruimde Texaanse stad 
 inmiddels ook andere wapen-
feiten.

Wil je alles 
weten over de voorge

schiedenis, de toedracht 
en noodlottige samen
loop van omstandig

heden die leidden tot de 
moordaanslag  

op JFK? 

Ga naar discover
dallastours.com of 

 visitdallas.com en laat 
je bijpraten door 
een lokale gids.

Hoe de oliestad het verleden afschudde.

Margarita
Bereiden

Om op een beschaafde manier tequila te kunnen 
drinken werd de Margarita bedacht in Dallas.
BereidinGswijze

Maak de rand van het glas nat met een partje li
moen. Druk het glas in een schoteltje zout, maar 
kijk uit dat er geen zout in het glas komt. Doe de 
ingrediënten met ijs in een shaker en schud stevig. 
Schenk de mix door een zeefje in het glas en drink.
 
De beste bar in Dallas om er een te drinken is de 
Iron Cactus Mexican Grill and Margarita Bar aan 
1520 Main Street. Vanaf het dakterras krijg je bij je 
Margarita ($ 3) bovendien een geweldig uitzicht.

Doen
Sixth Floor Museum
411 Elm Street

De vermoedelijke schutter mikte op Kennedy vanuit 

het raam op de zesde verdieping van 411 Elm Street. 

Om die reden is er in de voormalige Texas School 

Book Depository een JFK-museum gevestigd, waar 

een vrij compleet verhaal van de moordaanslag wordt 

verteld. Huiveringwekkend: de schuilplaats van de 

schutter is minutieus gereconstrueerd. jfk.org

Slapen
The Joule
1530 Main Street

De recente (78 miljoen 

dollar kostende) verbou-

wing van boetiekhotel 

The Joule is exempla-

risch voor de wederop-

standing van downtown 

Dallas, waar zich tussen 

de klassieke wolken- 

krabbers steeds meer 

winkels, koffiezaakjes  

en barretjes nestelen.

thejouledallas.com

eten
Fearing’s (in het RitzCarlton)
2121 McKinney Avenue

Wanneer je langs de valet ser-

vice, het aperitief in de stem-

mige cocktailbar en de ijzig 

knappe hostess bent gelaveerd, 

kom je in het domein van cele-

brity chef Dean Fearing. Zijn bold 

flavors, no borders-principe biedt 

gasten geraffineerde seizoens-

gerechten in grote porties. 

De amicale bediening (‘Howdy 

folks!’) is een prikkelende dis-

sonant met de paleisachtige 

eetzaal. Niet voor niets riepen 

onze collega's van de Ameri-

kaanse Esquire Fearing’s uit tot 

restaurant van het jaar. 

fearingsrestaurant.com

Boozy Brunch
Place at Perry’s
2680 Cedar Springs Road

Place at Perry’s in Cedar 

Springs heeft de uitstra-

ling van een speak easy, 

maar behalve cock-

tails drinken, kun je 

er ook een prima 

steak eten vol-

gens American 

steakhouse-

recept.

placeatper-

rys.com

Winkelen
Highland Park Village
47 Highland Park Village

De architecten van ’s 

lands eerste winkelcen-

trum reisden naar Span-

je, Frankrijk en Mexico 

om inspiratie te  vinden 

voor wat een cluster 

 mediterrane pleintjes is 

geworden. Het volledig 

gerestaureerde theater 

is een voorstelling 

op zichzelf.

hpvillage.

com

cocktailS Drinken
Abacus
4511 McKinney Avenue

Zuidelijke gastvrijheid 

was nog nooit zo onge-

dwongen. Vanaf de chef ’s 

table krijg je een intiem 

kijkje in de keuken. Met 

militaire precisie worden 

uiteenlopende gerechten 

bereid: tenderloins, sushi 

en rolls.

kentrathbun.com/abacus

Doen
Bishop Arts District 
400 West Davis

Het Arts District om-

vat naast enkele musea 

ook het Wyly Theatre, 

de magistrale concert-

hal (2400 Flora Street) 

van Rem Koolhaas, waar 

Jaap van Zweden de ar-

tistieke scepter zwaait. 

Er zijn ook restaurants 

met –  bijzonder voor de 

VS –  biologisch en lokaal 

 geteelde ingrediënten.

bishopartsdistrict.weebly.

com

inGrediënten

—  50 ml 100 % Agave 
 Silver Tequila (Esquire 
adviseert Don Julio)

—  25 ml Triple Sec  
(Cointreau)

—  25 ml vers limoensap
—  1 theelepel agavesiroop
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