
In een prachtig monumentaal pand in het hart van het oude centrum van Haarlem vind je
Frenchie. Een restaurant en Boutique Hotel waar zowel de local, of buurman als de
vakantieganger op elk moment kan binnenwandelen. Uniek in zijn soort, vernieuwend en
toch vertrouwd. Een plek die inspireert en verrast met een atmosfeer waar iedereen zich
welkom en thuis voelt.
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HÔTEL RESTAURANT FRENCHIE

Frans met een moderne twist
Geïnspireerd door de Franse keuken en hun geliefde Franse bulldogs toverden eigenaren
Tim Eleveld en Lisa Landman vier jaar geleden de toen nog stoffige en grijze locatie aan
de Gedempte Oude Gracht om tot Frenchie: een bruisend fine dining restaurant met een
sfeervol interieur. Een plek waar gasten kunnen genieten van hoogwaardige gerechten in
een ongedwongen sfeer. Tim heeft als chef ervaring opgedaan in meerdere
sterrenrestaurants en wilde een plek creëren waar die twee moeiteloos samengaan. 

' 'Geen stijve bedoening, maar een plek die voelt als een tweede huiskamer
waar je kunt genieten van voortreffelijke gerechten en service.' ' 



Een formule waar zij al meteen in het eerste jaar na opening The Fork Award voor Beste
Nieuwkomer (beste nieuwe restaurant) mee in de wacht sleepten. De kaart is
geïnspireerd op de Franse keuken, maar bereid met een moderne twist. Overdag keuze
uit lichte en luchtige opties, terwijl in de avond creatief bereide gerechten en een
verrassende wijnkaart wordt aangeboden. 

Maar ook voor signature cocktails of een heerlijke kop koffie kun je bij Frenchie terecht.
De lokaal ingekochte ingrediënten die passen bij het seizoen komen deels zelfs uit eigen
tuin en worden dagelijks omgetoverd tot smakelijke hoogstandjes.

Verrassend en altijd in beweging
Ontwikkeling en vernieuwing zijn een continue
drijfveer. Dat vind je terug in de kaart, maar ook
op de werkvloer waar Tim inmiddels ook als
sommelier verantwoordelijk is voor de ultieme wijn-
spijscombinaties.

Met de toevoeging van het Boutique Hotel op de
bovenste twee verdiepingen komen de krachten van
Lisa die een hotelachtergrond heeft en Tim ultiem
samen. 

Verrassend en altijd in beweging
Ontwikkeling en vernieuwing zijn een continue drijfveer. Dat vind je terug in de kaart,
maar ook op de werkvloer waar Tim inmiddels ook als sommelier verantwoordelijk is voor
de ultieme wijn-spijscombinaties.

Met de toevoeging van het Boutique Hotel op de bovenste twee verdiepingen komen de
krachten van Lisa die een hotelachtergrond heeft en Tim ultiem samen. 

Hôtel Frenchie: Uniek en persoonlijk
In Hôtel Frenchie kunnen gasten van een complete
24-uurservaring genieten. Schuif 's avonds aan in
het restaurant voor een heerlijk gangendiner en
ontspan vervolgens met je favoriete serie of muziek
op de kamer. Na een heerlijke nacht slapen in een
luxe Pullman-boxspring kun je genieten van ontbijt
op bed. De twee suites beschikken over een
vrijstaand bad voor de ultieme ontspanning. Net als
het restaurant heeft Hôtel Frenchie een ontspannen
en toegankelijke sfeer. Iedereen is welkom, zelfs de
hond mag mee.



Het interieur bestaat uit een verzameling kunst en unieke meubels en brengt een ode aan
de authentieke elementen van het gebouw. De toevoeging van persoonlijke items zoals
bijvoorbeeld de collectie vinyl in de zoldersuite en de zeldzame souvenirs dragen bij aan
het bijzondere karakter van Frenchie. De persoonlijke benadering en betrokkenheid van
zowel Lisa als Tim op de werkvloer maakt Hôtel Restaurant Frenchie uniek in zijn soort. 

Frenchie is een plek waar iedereen op elk moment kan binnenwandelen en alles in het
teken staat van ontspanning en vernieuwing. Een uitzonderlijke plek in het hart van
Haarlem, waar comfort en eigentijdse smaken samenkomen en je kunt genieten in een
ontspannen sfeer.

Hôtel Restaurant Frenchie, Gedempte Oude Gracht 46, Haarlem

Ontbijt & lunch: Ma - Zon: 09.00 - 17.00
Diner: Di - Zat: 18.00 - 00.00

whatsup@frenchie.nl
www.frenchie.nl
Instagram: @ frenchiehaarlem
+3123 737 0618

 “Zoals ons restaurant is ingericht als een tweede huiskamer, is Hôtel Frenchie
ontworpen om je net zo thuis te laten voelen. Hier ervaar je ultieme comfort in het

hart van de stad.”

http://www.frenchie.nl/

