
48 uur in… 

San antonio

Het King William District 
(vernoemd naar Wilhelm I van Prui-

sen) werd gebouwd door gegoe-

de Duitsers die zich rond 1800 en 

masse vestigden in de stad. De vic-

toriaanse en neo-classistische 

villa’s bevinden zich in verschillen-

de stadia van onderhoud; enkele 

fraaie exemplaren zijn het bezoe-

ken waard, zoals Steves Homestead 

(509 King William St) en Villa  

Finale (401 King William St). In Eva’s 

Escape (307 Beauregard Street), 

een charmant bed and breakfast 

voorzien van antieke familieschat-

ten, kun je zelfs blijven slapen.

saconservation.org, villafinale.org,  

evasescape.com. Voor meer informatie 

kijk je op visitsanantonio.com en  

thesanantonioriverwalk.com.

Ontbijten
Bakery Lorraine
511 East Grayson Steet

In een van de houten huizen-met-ve-

randa aan Grayson Street biedt Ba-

kery Lorraine sterke koffie en een 

zoet ontbijt. bakerylorraine.com

O nder de dreiging van onderstromingen en erosie beteugelde San Anto-
nio in de jaren vijftig z’n gelijknamige rivier door deze te kanaliseren. 
Maar die veiligheid had zijn prijs; ineens liep er een levensgrote beton-

nen goot door de stad.
Inmiddels is de stad in het reine gekomen met zijn water. Naar 

ontwerp van Robert H. Hugman is er opnieuw leven geblazen 
in de oevers. Het hardstenen wandelpad (El Paseo del 
Rio) begint en eindigt in twee grote parken met 
meer dan 23.000 nieuwe bomen en flan-
keert het water dat twintig kilometer 
door de stad en langs de zeven-
tiende-eeuwse Spaan-
se nederzettingen 
stroomt.

DOen
The Alamo

300 Alamo Plaza

Big deal voor Texanen: in maart 1836 

werd ‘the Alamo’ (in 1718 opgericht 

als Spaanse missiepost) een syno-

niem voor Texaanse onverzettelijk-

heid, toen 189 lokale helden zich 

doodvochten tegen een vierdui-

zendtal Mexicaanse soldaten. 

DrinKen
The Esquire Tavern
155 East Commerce Street

Het is ter redactie onbekend wie de naam 

als eerste muntte: zowel de bar als het tijd-

schrift werd namelijk opgericht in 1932 

– precies op tijd om het einde van de droog-

legging te vieren. Sindsdien is de Tavern 

(met 100 feet, oftewel 30,5 meter, de langst 

bemeten bar in de VS) eenieder van dienst 

geweest met koel bier, side snacks en 

 natuurlijk uitstekende cocktails.

esquiretavern-sa.com

eten & DrinKen
Pearl Brewery
303 Pearl Parkway

Het voormalige terrein van 

Pearl Brewery wordt ge-

leidelijk omgebouwd tot 

een sfeervol dorp met ap-

partementen en kantoren. 

Publiekstrekkers zijn de 

 on-Amerikaanse pleintjes 

met restaurants en hun ter-

rassen, zoals Boiler House 

met z’n wijntuin, en barbe-

cuerestaurant The Granary 

(602 Avenue A).

atpearl.com

luncHen 
& tequila 
DrinKen
The Fruteria
1401 S Flores Street

Chef Johnny Her-

nandez tuigde vorig 

jaar in het stadsdeel 

Southtown The Fru-

teria op. Overdag 

serveert hij tortas, 

sandwiches en tosta-

das, ’s nachts veran-

dert de zaak in een 

cocktailbar, gespe-

cialiseerd in tequila. 

Tijdens zijn reizen 

door Mexico zoekt 

Hernandez persoon-

lijk de vaatjes uit.    

thefruteria.com

eten
Mi Tierra

218 Produce Row 

In 1941 openden 

 Pete en Cruz Cortez aan 

de Spaanse markt van San 

Antonio een café met drie tafel-

tjes om enkele vroege vogels van kof-

fie en een hap te kunnen voorzien. Behalve 

boeren en marktkooplui weet inmiddels de  hele 

buurt Mi Tierra te vinden – en eigenlijk iedereen 

in San Antonio die van Tex-Mex gerechten houdt, 

waarbij er kwistig met scherpe kruiden wordt ge-

strooid. Guacamole bestrijdt de pittigheid.

mitierracafe.com

De signature cocktail van  

Myles Worrell, bartenDer 

van the esquire tavern:

En Pointe 
 60 ml Beefeater 24
  15 ml Lemongrass-

siroop
  3-4 snufjes Cilantro 

Wormwood-bitters
 Schijfje citroen
  Stamp de citoenschijf in het 

glas. Voeg de overige ingre-

diënten en ijs toe. Roer ste-

vig en serveer met een zest.

slapen
Hotel 
Havana
1015 Navarro Street

Gelegen aan een 

rustig stuk van de ri-

verwalk, weerspiegelt 

Hotel Havana (anno 1914) 

de invloed van de Spaanse 

koloniale architectuur op San 

Antonio. Behalve Caribisch aan-

doende suites (denk: balkondeuren 

met lamellen, een smeedijzeren bed en 

een snorrende plafondventilator) vind je 

er in de serre ('the birdcage') het Cubaanse 

restaurant Ocho met uitstekende quesadillas, 

tortas en rum. In de kelder huist een zeer 

schimmige maar prettige bar, die 

open blijft tot de laatste gast 

vertrokken is.

havanasanantonio.

com
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