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Dirk Vandereyken  

W ie Florida bezoekt, kiest vaak voor Orlando als bestemming. Niet verwonderlijk, want Universal Studios is een van de leukste themaparken die we kennen, Sea-

World is altijd de moeite waard, het Walt Disney World Resort en Epcot mogen dan wel oud zijn, maar blijven leuk om te bezoeken, en Church Street blijft een van 

de leukste straten in de staat. Toch is er heel wat meer te zien in Florida, vooral voor wie bereid is om ook eens de grote steden te verlaten en te ontdekken wat er enkele 

uurtjes rijden verderop te zien is. 

Orlando 

N et als heel wat andere Amerikaanse steden, bestrijkt Orlando een behoorlijk uitgestrekt gebied. Met een oppervlakte van 242,1 km² en ‘slechts’ 255.483 inwoners 

kan je bezwaarlijk spreken van een grote bevolkingsdichtheid (al telt de hele agglomeratie bijna 3 miljoen inwoners) en dan moet je soms eens een afstandje afleg-

gen om van punt A naar punt B te gaan.  



De themaparken zijn geweldig en ook al zijn de toe-

gangstickets aan de dure kant, staan twee daagjes Universal 

Studios garant voor een memorabele ervaring die moeilijk 

in een land als België te vinden is. Vooral de band tussen de 

attracties en bekende kassakrakers is enorm leuk, terwijl 

ook de live shows telkens erg goed zijn opgezet… maar gas-

tronomisch valt er heel wat minder te genieten. 

Lekkerbekken trekken best naar Winter Park, een verras-

send gezellige wijk vol uitstekende cocktailbars en restau-

rants. Wij raden aan om niet zelf op zoek te gaan, maar be-

roep te doen op Katie Bean van Orlando Foodie Tours. Onze 

gids heet Holly en pakt de zaken heel wat anders aan dan 

de meeste foodtourleiders die we kennen: in plaats van een 

wandeling te maken doorheen de buurt, word je op de Sig-

nature Tour met een luxewagen naar drie verschillende res-

taurants gebracht. Tourgidsen kiezen gewoonlijk voor goeie 

deals en eethaltes waar ze niet al te veel voor moeten beta-

len, maar Holly brengt ons wel degelijk naar de beste res-

taurants van de stad. We komen zo niet te weten wat ‘de 

beste tortilla van de stad is’, maar mogen smullen van buik-

spek en drinken in een van de knapste, gezelligste cocktail-

bars die we ooit hebben bezocht een aantal van de beste 

cocktails die we de laatste jaren hebben mogen proeven. 

Tja, als je dan zelfs de fantastische, zwangere echtgenote 

van deze journalist kunt betoveren met een alcoholvrije 

mengeling, kan de avond haast niet beter afgesloten wor-

den. 

Meer info: www.orlandofoodietours.com 

http://www.orlandofoodietours.com


Miami 

H eel wat mensen denken dat Miami de hoofdstad is 

van Florida, maar dat is eigenlijk Tallahassee. Ook is 

stad niet de grootste van de staat, die eer komt Jacksonville 

toe, maar vanwege de nabijheid van de legendarische Ever-

glades en natuurlijk de bekendheid die Miami heeft weten 

te vergaren dankzij tv-series en films, is Miami een absolute 

toeristische trekpleister.  

Elke buurt is erg verschillend, maar wij verblijven in de 

mooie badplaats Miami Beach. Dat blijkt een uitstekende 

uitvalsbasis te zijn voor de rest van onze trip, die begon in 

Indianapolis en in Florida wordt omgetoverd tot memorabe-

le huwelijksreis. Met de Uber kan je op 10 minuten en voor 

minder dan 12 dollar zowat elk andere interessante wijk 

bereiken, terwijl de gevoelstemperatuur zelf ’s avonds laat 

nog zo goed ligt dat we samen kunnen genieten van de ge-

zellige winkelstraatjes en restaurants. 

Nadat de eega van ondergetekende Coconot Grove ont-

dekt, besluiten we om daar de plaatselijke gastronomie te 

ontdekken en stuiten we op een wel erg speciaal kwartet: 

Vicky’s House, LoKal en Spillover, met in Wynwood ook nog 

Kush. De vier etablissementen worden uitgebaat door de-

zelfde eigenaar, maar hebben allemaal een eigen inslag.  

Vicky’s House lijkt langs de buitenkant (opzettelijk) dicht, 

maar is eigenlijk een milkshakebar waar uitbaatster Vicky 

haar kindertijd opnieuw mag beleven… en dat mag behoor-

lijk letterlijk opgenomen worden. In een aanpalende ruimte 

staan een oude spelconsole en crt-tv, terwijl zelfs het be-

hangpapier volledig volgens foto’s van weleer is nagemaakt.  



De retrosfeer is gezellig en authentiek, 

terwijl de specialiteitsmilkshakes ge-

noemd zijn naar films en tv-series die een 

band hebben met Florida: E.T. Goes To 

The Movies to watch The Goonies (een 

milkshake van gezouten karamel met een 

rand van chocoladeglazuur, karamelpop-

corn, colazuurtjes, slagroom, chocoladesi-

roop en snoep), Golden Girls (een bana-

nenmilkshake met een rand van room-

kaas, Golden Grahams-ontbijtgranen, 

toffee, slagroom, karamel, een Twinkie, 

een vanillewafel en een thuisgemaakte 

‘blondie’ met daarop een kers) en The 

Breakfast Club (een vanillemilkshake met 

een rand van pindakaas, Captain Crunch-

ontbijtgranen, slagroom, ahornsiroop, 

bacon, een geglazuurde donut van het 

nabijgelegen Salty Donut en een shot co-

lada) zijn volledige, somptueuze maaltij-

den die zoveel suiker bevatten dat we 

aanraden om Vicky’s House niet elke dag 

te bezoeken (al zijn er blijkbaar klanten 

die dat wél doen), maar we kunnen wel 

zeggen dat we hier de beste milkshakes 

drinken die we ooit kregen voorgescho-

teld. Ten huize Vandereyken wordt er 

doorgaans gezond gegeten en dan is het 

altijd een goed idee om jezelf toe te laten 

soms eens te zondigen. Zeker niet te mis-

sen! 

Meer info: www.vickyshouse.com 

http://www.vickyshouse.com






Hoewel het toffee, industriële LoKal zoals de naam al impli-

ceert inzet op plaatselijke runderen (‘kobestijl’) die in de 

buurt op gras mochten grazen, is het restaurantje met de 

tijd mee en zijn er ook vegetarische, veganistische en glu-

tenvrije opties beschikbaar. Net als de andere drie eetgele-

genheden, zijn honden er welkom, wat wordt geïllustreerd 

door een trouwe viervoeter die buiten staat te slurpen van 

een bereiding die speciaal voor hem werd klaargemaakt.  



De graffiti, de verwijzingen naar oude tv-sterren en het vlotte personeel zorgen ervoor dat burgers als de erg Lokal (met lokale honingmosterd die net niet te zoet is, sap-

pig vlees, gesmolten kaas, tomaatjes, rode ajuin, arugula en avocado) er als zoete koek ingaan. Overigens zijn ook de frietjes van zoete aardappel echte aanraders, maar 

daar blijft het niet bij. 



De gegrilde asperge toont duidelijk hoe ook een 

land als de Verenigde Staten kan wedijveren met 

het onze. Goed, onze Amerikaanse vrienden eten 

hun groenten graag wat zwartgeblakerd, maar de 

knapperige groene asperges proeven heerlijk krui-

dig, een pittig tussendoortje dat eruit springt tus-

sen de andere, knap gekruide, gegrilde groentjes 

die we voorgeschoteld krijgen. 

Buiten de door de Mexicaanse keuken geïnspireer-

de gerechtjes, zijn ook de streepjes alligator niet te 

versmaden. Gefrituurd, maar het witte vlees is nog 

erg sappig onder de erg krokante korst en de saus 

is heerlijk. Niet om elke dag te eten, maar wel een 

geweldige ‘guilty pleasure’. 

Meer info: www.lokalmiami.com  

Ook de Spillover heeft zijn naam niet gestolen. 

‘Welcome to Coconot Grove’ staat er in grote retro-

letters op de betegelde muur te lezen en ook het hele 

interieur oogt bijzonder uitnodigend, met oud hout 

dat nog aan het strand werd gebruikt, stenen accen-

ten en een grote, levensechte afbeelding van de la-

chende chef.  

 

 

http://www.lokalmiami.com


De Spillover zet stevig in op fantastische cider en mede (honingwijn), met een bril-

jante selectie van wijd uiteenlopende smaken, waardoor je bijna nog zou vergeten 

dat het hier ook een uitstekend restaurant betreft, met een paar stevige soepen, 

lekkere salades en gerechten als bloemkool in pikante ‘buffalo’-saus, andijvie en een 

dressing van blauwe kaas. Miami staat echter vooral bekend omwille van de vele 

soorten tandbaarzen die in de baai rondzwemmen en we krijgen dan ook een be-

hoorlijk groot exemplaar voorgeschoteld. Perfect gekruid en erg lekker, maar zoals 

zo vaak in de stad gebeurt, ook gefrituurd. ‘Natuurlijk frituren we,’ weet de chef 

daarover te zeggen, ‘anders zou het gerecht maar lijken op een dode vis’. Het is eens 

wat anders als visie. 

Ook erg lekker: de landelijke tomatensalade, een fantastische, sappige salade met 

drie kleuren tomaat, uitstekende fetakaas, verse komkommer, sappige watermeloen, 

knapperige rode ajuintjes en de indrukwekkende ‘LoKal’-vinaigrette. Op zich niets 

nieuws onder de zon, maar perfect gedoseerd en met dagverse ingrediënten.  



We hebben het al eens geschreven: Amerikaanse cakes hebben een paar streepjes 

voor op onze eigen taarten en dat wordt nogmaals bewezen met de ’Sexy Chocola-

te’, een chocoladecake met drie lagen thuisbereide chocola en toffee, besprenkeld 

met zeezout. Tja, dat het team van deze vier restaurants wel van wanten weet met 

desserts, wisten we al dankzij Vicky’s House, maar natuurlijk krijg je zo weer een ca-

loriebom voorgeschoteld. Dat de chocola gemakkelijk kan wedijveren met onze Bel-

gische trots en dat de textuur varieert van lichtjes zompig tot knapperig, mag echter 

tot de verbeelding spreken. Hier maak je wel een verplaatsing voor, hoor. 

Meer info: www.thespillovermiami.com 

http://www.thespillovermiami.com




Kush is wellicht de meest toegankelijke drank- en eetplaats van het kwartet. De focus ligt hier op een erg knappe selectie aan bieren, maar er is ook een kleine selectie aan 

snacks (zoals alligatorhapjes, guacamole en gegrilde kaas met tomatensoep) aanwezig, terwijl er een aantal salades en burgers die we kennen van LoKal in de menuselectie 

zitten. Desondanks kom je hier vooral voor een avondje onder vrienden en wat lekker gerstenat. Laat je daarbij vooral adviseren door het personeel, want dat weet perfect 

waar het mee bezig is.  

Dé blikvanger van de bistro is ongetwijfeld de ‘Chicken n Waffles’, dat een prijs heeft gewonnen in Miami: krokante Belgische wafels (mét inderdaad deeg dat niet te dik is, 

zoals dat vaak in de Verenigde Staten het geval blijkt te zijn), met daarop gehakte bacon, poedersuiker en siroop. De combinatie met de gefrituurde kip lijkt onlogisch, maar 

werkt perfect. Lichtjes vettig, maar erg ongewoon en net daarom interessant. Dat het allemaal ook lekker smaakt, is mooi meegenomen —iets wat overigens ook geldt voor 

de warme sandwiches die je hier kunt krijgen.  

De uitsmijter? De Kush Cubano, een — zoals de naam het al verraadt—Cubaans gerecht varkensvlees dat traag in eigen huis wordt gerookt, mosterd, gepekelde groentjes 

en gesmolten gruyèrekaas. De banaanchips voegen textuur toe en ook de cilantro-olie is top.  

We eindigen nog met een dessert dat eveneens prijzen heeft gewonnen: de ‘Key lime pie’, een limoentaart met crackerkorst, peccanootjes en slagroom. Niet direct in de lijn 

van het smaakpallet van de gemiddelde Europeaan, maar toch lekker? 

Meer info: www.kushwynwood.com 

http://www.kushwynwood.com


Wie Miami bezoekt, doet er goed aan om ook eens naar de Everglades af te zakken. Onze Uberchauffeur heeft aanvankelijk problemen met de juiste locatie te vinden, 

maar ziet later af van zijn te hoge prijs en weet ons voorbij het indianencasino dat het begin van het alligatorgebied markeert uiteindelijk wel tot onze bestemming te 

brengen. 



Geen tripje naar de Everglades zonder alligatortour, maar het aantal mogelijkheden zorgt ervoor dat het moeilijk is om door de bomen het bos te zien. Wij kiezen geluk-

kig voor een van de meest authentieke mogelijkheden: Buffalo Tiger Fl Everglades Airboat Tours. Die is nog in handen van een heuse stam, de Miccosukee, wiens stichter, 

William ‘Buffalo’ Tiger een van de laatste traditionele leiders van zijn volk was. Hij werd verkozen als ‘Chairman’ nadat de Miccosukee in 1960 officieel werden erkend 

door de federale overheid en startte de tour vlak nadat hij het politieke leven verliet. Hoewel de man in 2015 het leven liet, werd het stukje eiland waarop hij woonde 

gepreserveerd en houdt men het vuur waar de hutten rond zijn gebouwd haast continu brandend.  



Nog veel indrukwekkender dan de geschiedenis van het plaatsje, is onze gids, die half-Miccosukee is, maar zich gedraagt als een volbloed natuurkenner. Meer, nog: de 

dierenliefhebber weet hoe hij vogels naar zich moet toetrekken door te tsjilpen en roept ook de alligators naar de boot door geluiden te maken die hen aantrekken. Daar-

bij deinst hij er niet voor terug om hen te aaien of om hen op de snuit te tikken (alligators kunnen de streep voor het midden van hun hoofd niet zien). Dat wordt telkens 

gevolgd door een poging tot een hap, maar de gids is altijd sneller en weet de dodelijke beten te vermijden. Zelf kent hij de dieren door en door, mét naam en toenaam. 

Indrukwekkend en misschien wel het boeiendste wat we tijdens de hele trip te zien krijgen. 

Meer info: www.buffalotigersflevergladesairboattours.com 

http://www.buffalotigersflevergladesairboattours.com





