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LIFE IS FOOD

THE FULL 
IBIZA EXPERIENCE

Mijn liefde voor Ibiza begon in 2007 
met het bruisende nachtleven van 
het eiland. Van de ene club naar 
de andere club; alle dj’s wilden we 
zien.  Hier en daar bezochten we een 
strandje of restaurant, maar echt veel 
van het eiland zagen we toen niet. 

Daar kwam tijdens ons volgende 
bezoek aan Ibiza direct veel 
verandering in. We bezochten een 
aantal goede restaurants en lunchten 
bij de heerlijkste beachclubs. Vanaf 
toen hebben de clubs plaatsgemaakt 
voor alle fi jne restaurants die er 
te vinden zijn: fi jne ontbijtplekjes, 
lunchlocaties, de beste borrel hot-
spots en uiteraard de mooiste 
restaurants. Lekker eten en drinken op 
mooie plekjes is echt onze hobby. In 
de afgelopen jaren heb ik veel plekjes 
bezocht en deel hierbij dan ook graag 
mijn persoonlijke tips waar je heen 
moet. Of je nou op zoek bent naar 
een healthy ontbijt, gave bar of een 
luxe restaurant; deze vind je allemaal 
in dit e-book.

liefs, Patricia
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Genieten

Mijn favoriete bezigheid op Ibiza? Ontbijten, lunchen of borrelen bij 
een beachclub. Hierbij mijn favo spots!

bij de
beachclubs

 beste

AMANTE BEACH
Strand: Cala Sol Den Serra (Cala Llonga)
Bij Amante vind je een top service én een super mooie 
locatie; het is het enige restaurant gelegen aan dit stukje 
baai met een klein privé strandje. In het hoogseizoen is 
het hier altijd vol. Maak dus zeker een reservering voor de 
heerlijke ligbedden en voor een lunch. Niet goekdoop, maar 
wel een gave plek waar je eens geweest moet zijn. In de 
zomer worden hier ook wekelijkse yogalessen gegeven en 
het is daarnaast een populaire hotspot om te trouwen. 
Ze hebben heerlijke Mediterraanse gerechten op de kaart 
staan zoals de traditionele gazpacho, diverse salades en 
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ATZARO BEACH
Strand: Cala Nova 
Atzaro Beach heeft een hele mooie uitstraling. Je kunt hier 
lekker in de schaduw zitten met een super uitzicht. Goede 
service, vriendelijk personeel en lekkere gerechten op de 
kaart. De inrichting is hier heerlijk boho met veel natuurlijke 
materialen. Wat mij betreft een van de fijnste beachclubs 
op het eiland. Na - of voor-  de lunch duik je nog even de zee 
in, het strand Cala Nova is ook zeer geschikt met kinderen.
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COTTON BEACH CLUB
Strand: Cala Tarida
Cotton Beach Club is een mooie, witte, strakke beachclub 
met stunning view + zonsondergang locatie. Aanrader is de 
huisgemaakte sangria maar ook de verse cocktails waren 
heerlijk! Je kunt hier fantastisch lunchen met veel verse vis 
en o.a. sashimi. 

Rond een uur of 18.00 à 19.00 uur begint het vol te lopen voor 
de zonsondergang. Er worden dan fi jne plaatjes gedraaid.  
Deze strandtent heeft een luxe en chique uitstraling, een 
mooie zomerse outfi t of jurkje aan is hier wel gepast. Je eet 
hier een heerlijk bord spaghetti maar ook veel verse vis en de 
desserts zijn ook een must. Good to know: de prijzen liggen 
hier hoog.
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EL CHIRINGUITO
Strand: Es Cavallet
El Chiringuito is een mooie tent; erg stylish. Geopend in 
2009 en sindsdien is dit één van de betere beachclubs 
geworden van het eiland. Ze staan bekend om hun 
late ontbijt, wat dacht je van heerlijke fl ensjes  of een 
toast met avocado? Een goed begin van de dag. 
Ook de cocktails vond ik hier erg goed smaken!

Het strand zelf is ook mooi en uitgestrekt. Wil je hier liggen op 
een strandbed, maak dan een reservering van te voren. In 
het hoogseizoen ligt het vaak vol. 
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CALA BASSA BEACH CLUB
Strand: Cala Bassa
Of je nou op zoek bent naar een lekker ontbijt om de dag mee 
te beginnen of een uitgebreide lunch, bij Cala Bassa Beach 
Club zit je goed. De beachclub bestaat uit vier verschillende 
restaurants die uitgestrekt liggen aan de gehele baai: het 
is opgedeeld in verschillende ‘areas’. Van een massage 
genieten? Kies hier uit 12 soorten! Zon even zat? Zoek dan een 
plekje in de schaduw onder de dennebomen. In de middag 
start er vaak opzwepende muziek om alvast in de stemming 
te komen voor de mooie avond.. 

3

LA EScOLLERA
Strand: Es Cavallet
Een heel groot voordeel van deze heerlijke beachclub 
is dat hij het hele jaar geopend is! Hier kun je je makkelijk 
uren vermaken. Tijdens de lunch word je eerst verrast door 
een amuse, daarna kun je kiezen uit een grote kaart die ze 
op een groot krijtbord neerzetten. Ze serveren veel vis en 
Mediterraanse hapjes en ook heerlijke desserts. De tafeltjes 
staan echt vlak aan zee en je zit met je voetjes in het zand, 
genieten!
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EL CHIRINGUITO
Strand: Cala Gracioneta
Deze beachclub ligt op een verborgen plekje, tussen 
de rotsen aan een kleine mooie baai. Dit is een 
populaire trouwlocatie. Het is een sfeervol restaurant 
waar je lekker kunt lunchen, borrelen of dineren. 

Er is ook een aparte cocktail en sangria bar, wij zijn fan! Er 
hangt een relaxed sfeertje en mensen zijn niet chic gekleed, 
maar gewoon lekker zomers.
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EXPERIMENTAL BEACH
Strand: Cap d’es Falco
Een mooie locatie met een super uitzicht, vooral voor de 
zonsondergang. Wij hebben hier wel eens een borrel gedaan, 
je betaalt wel flink voor wijnen en hapjes.  Maar je zit er fijn, de 
sfeer is goed en het utizicht super!

Je kunt op het (schaduw) terras zitten of lekker loungen op 
de heerlijke banken. Er zit ook een leuke boutique bij waar 
je kunt shoppen. Als je hier op het terras gaat zitten dan 
is badkleding niet gepast, mocht je op de loungebanken 
liggen aan het strand dan kan dit juist prima.
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SA TRINXA
Strand: Las Salinas
Als je een dagje voor Sa Trinxa gaat liggen, kun je prima op 
je eigen handdoek liggen. Ze hebben hier lekkere sangria 
en zeer betaalbaar. Voor Sa Trinxa loopt er van alles langs: 
proppers, nudisten, hippies, locals, partypeople. stelletjes, 
gezinnen en groepen vrienden. Niemand kijkt elkaar raar aan 
en er hangt een hele relaxte sfeer. Dit is echt een plekje waar je 
een keer geweest moet zijn. Geen poespas, gewoon gezellig!  

Als de middag vordert worden de houseplaatjes vanaf 
Sa Trinxa harder gedraaid en beginnen de mensen met 
de voetjes in het zand te dansen. Er ontstaat een klein 
strandfeestje! Op hun website kun je zien welke dj’s hier 
draaien. Er is geen dresscode, iedereen heeft gewoon aan 
waar hij of zij zin in heeft. 
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ELEMENTS
Strand: Cala de Benirras
Mocht je in het Noorden van Ibiza ga dan een  dagje naar 
het strand van Benirras.  Elements is gelegen aan dit strand; 
een fijne plek om de dag te starten met een healthy juice. 
Het interieur bestaat uit veel natuurlijke en gerecyclede 
meubels, dit geeft een gaaf sfeertje. Uitgebreid lunchen is 
hier goed mogelijk. Het is eigenlijk een juicebar, cocktailbar 
én restaurant in één, met wekelijks muziek met diverse dj’s 
(pre-parties). Ook fijn: ze hebben een klein boetiekje en er is 
een massage ruimte aanwezig. 
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SHU BEACH CLUB
Strand: 
Dicht bij Ibiza stad vind je het mooie strand Talamanca. Dit 
is een lang zandstrand en echt een familiestrand. Aan dit 
strand vind je SHU Ibiza; een mooie en sfeervolle beachclub 
met een fijne mediterrane binnentuin en leuke stoelen en 
gezellige zitjes. Een relaxed sfeertje! Wij aten hier een lekkere 
pasta. De prijzen zijn hier gemiddeld tot hoog. Na de lunch 
kun je lekker uitbuiken op een ligbed op het strand, perfect!
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JOCKEY CLUB
Strand: Las Salinas
De Jockey Club vind je aan het strand van Las Salinas. Dit 
strand ligt op het meest zuidelijke puntje aan de oostkant 
van het eiland, niet ver van het vliegveld. Voor ons is deze 
beachclub vaak een vaste prik op de dag van vertrek rich-
ting Nederland. Heerlijk om de laatste paar uurtjes van je 
vakantie nog even wat zon mee te pakken en de vakantie af 
te sluiten met een lekker ontbijtje of lunch. De ontbijtjes zijn 
hier echt hemels en ze maken er diverse detox juices, een 
aanrader.

Leuk om te weten: regelmatig draaien er verschillende dj’s 
bij de Jockey Club; de muziek die je kunt verwachten is voor-
namelijk house en electro. 
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ALMA BEACH
Strand: 
Alma Beach heeft echt een heerlijke boho vibe. In het inte-
rieur vind je vele naturel tinten, houten tafels en riet. Je hebt 
hier vele leuke zitjes en daarnaast lekkere strandbedden op 
het strand.  Je loopt vanaf de beachclub echt zo de zee in, 
ook heerlijk met kinderen!. De prijzen zijn – voor Ibiza begrip-
pen – best wel prima. Grote pluspunten:  Je hebt hier een 
mooie zonsondergang in de zee en daarnaast is Alma het 
hele jaar door geopend! Voor ons daarom een vaste prik 
om buiten het hoogseizoen heen te gaan. 

11 cALA b�i�
Strand: Playa s’Estanyol
Cala Bonita is een fijne beachclub bij het kleine standje 
Playa S’Estanyol. De inrichting is echt Ibiza style met veel 
natuurlijke materialen. Dat maakt het een idyllisch plaatje.  
Ze hebben een Mediterraanse menukaart met veel lokale 
en seizoensgebonden gerechten. De gerechten zijn hier 
wel prijzig, dus check van tevoren even het menu (op hun 
website) of het je aanspreekt. Reserveren is een must. 
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YEMANJA
Strand: Cala Jondal
Yemanja vind je op het strand Cala Jondal. Aan dit strand 
vind je ook de bekende beachclub Blue Marlin.. Bij de Blue 
Marlin heb je kans BN’ers te spotten, voor ons geen must. 
De Blue Marlin laten wij dan ook altijd links liggen, aangezien 
je hier voor dezelfde plek tien keer zo veel betaald als bij 
Yemanja. 

Bij Yemanja zit je op ditzelfde strand met hetzelfde uitzicht, 
maar dan voor normale prijzen. Groot voordeel: Yemanja is 
ook in de winter geopend! Er staat op de kaart diverse vis, 
lekkere pasta’s en ze hebben er diverse paellas op de kaart 
staan. 
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EEN LEKKER BEGIN VAN DE DAG

Breakfast

Zo lang ik me kan herinneren ben ik al fan van uitgebreid ontbijten. De ene 
keer start ik de dag het liefst met verse croissantjes of pancakes, maar de 
andere keer begin ik de dag graag gezond en neem ik een lekker sapje 
met een toast met avocado. Als ik mijn bed uit kom heb ik al trek en het 
ontbijt is voor mij dan ook een belangrijke en fi jne start van de dag. In de 

afgelopen jaren heb ik steeds meer fi jne ontbijtplekjes uitgeprobeerd. 

Ik deel mijn zes favoriete hotspots!  

time



Passion Cafe
Als je op zoek bent naar een gezond ont-
bijt bezoek dan zeker één van de Passi-
on cafes op Ibiza! Voor mij is het Passion 
Cafe elk Ibiza tripje wel een vaste prik. Er 
staat gewoon te veel lekkers op de kaart; 
het gaat na al die jaren nog zeker niet 
vervelen.  Je vindt een Passion Cafe aan 
het begin van de boulevard in Santa Eu-
laria en eentje in het centrum van San 
Jose. Ook is er een Passion Cafe in Mari-
na Botafoch. Deze locatie is ideaal met 
kinderen, want aan de overkant bevindt 
zich een grote speeltuin. 

Giri Cafe
De mooiste locatie voor een ontbijt in het 
Noorden is wat mij betreft The Giri Café. 
Als je dit restaurant binnenloopt kun je 
door naar achteren lopen. Dan loop je 
zo de romantische en sfeervolle binnen-
tuin in die vol staat met verse kruiden. Dit 
is echt een idyllisch plekje om je dag te 
beginnen. Qua ontbijt heb je hier veel 
keuze. Zo vind je veel gerechten met ei 
zoals gepocheerde eitjes maar staan er 
ook wafels, American pancakes, vers fruit 
en yoghurt op het menu. Ook serveren 
ze hier heerlijke toasts met o.a. tomaat of 
burrata.

Chiringuito
El Chiringuito is een hele grote en mooie 
beachclub; erg stylish maar wel met 
boho aankleding en veel natuurlijke 
materialen.  Hier ontbijten is wel wat 
prijziger, maar je zit er wel heerlijk. Een 
uitgebreide bagel kost 17 euro en een 
smoothie kost zo’n 12 euro. Er staan wel 
heerlijke gerechten op de kaart zoals 
homemade pancakes, granola, diverse 
toasts en dus de heerijke bagels! Na het 
ontbijt plof je zo neer op een strandbed 
bij Es Cavallet. 

Cappuccino Ibiza
Als je houdt van uitgebreid ontbijten in 
een stylish setting, breng dan eens een 
bezoekje aan Cappuccino in de haven 
van Marina Botafoch. Dit restaurant zit 
pal aan het water. Kies daarom (als je re-
serveert) ook altijd een plekje buiten voor 
een perfect uitzicht op Ibiza stad. Op het 
menu vind je crossaints, diverse broodjes, 
maar ook een traditioneel English of een 
Healthy Breakfast. Goed om te weten: 
Hier kom je niet in je bikini naar het ontbijt. 
Daarnaast zou ik hier met jonge kinderen 
niet heengaan, aagezien er geen hekje 
tussen het terras en het water zit.

Jockey Club
De Jockey Club bij Las Salinas is echt 
de perfecte plek om eerst uitgebreid te 
ontbijten en daarna heerlijk een dagje 
op het strand te liggen. De ontbijtjes die 
ze hier serveren zijn heel vers en voor-
al heel smakelijk! Wat dacht je van een 
toast met avocado of een heerlijke fruit 
bowl?  Je kunt er ook een lekker croissan-
je eten en divere gerechten met eieren 
Ook hebben ze een heel ruim aanbod 
in verse sapjes en detox-smoothies. Een 
ontbijt hier werkt dus ook goed na een 
avondje dansen in de club. Je hoeft hier 
niet netjes gekleed naar toe te gaan. 

Hostal La Torre
Hostal la Torre ligt op een paar minuten 
rijden van San Antonio. Dit is echt een 
plek waar je een keer naar toe moet. Het 
is een kleinschalig boutique hotel, maar 
wel adults only. Dus zorg dat je niet met 
je kinderen hierheen gaat. Je bent er 
wel welkom bij het ontbijt, maar je ziet 
er bijna geen kinderen is mijn ervaring. 
Ze serveren  hier echt heerlijke ontbijtjes! 
Zoals pannenkoekjes met vers fruit (zie 
foto rechts). Daarbij heb je een prachtig 
uitzicht over zee. Een fantastisch begin 
van de dag zou ik zeggen. 



plekken
voor de 
lekkerste

lunch
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La Paloma Cafe
Locatie San Lorenzo.

Biologisch en gezond eten in een roman-
tische tuin? Maak dan een reservering bij 
La Paloma café. La Paloma café vind je 
in het Noord-Oosten van het eiland. 
Deze plek is iedereen geschikt, iedereen 
is welkom. Geen chique poespas, maar 
gewoon lekker (uitgebreid)eten. Kinderen 
zijn ook meer dan welkom; ze kunnen lek-
ker in de tuin spelen. Er is ook een schom-
mel en speelhuisje aanwezig voor kinde-
ren. 

Atzaro
Locatie: Cala Nova

Aan het fi jne strand Cala Nova vind je 
een van mijn lievelingsbeachclubs. Bij 
Atzaro kun je heerlijk lunchen in een fi j-
ne boho setting. De sfeer is superfi jn en 
je hebt een fantastisch uitzicht op zee. Er 
staan veel toegankelijke gerechten op 
de kaart. Ik zou hier wel altijd (ruim van 
te voren) reserveren, in het hoogseioen 
zit het hier altijd vol. Je kunt dit restaurant 
leuk combineren met een bezoekje aan 
hippiemarkt Las Dalias (8 minuten rijden).

El Carmen
Locatie: Cala d’Hort

Als je wil weten hoe de beste paella 
op Ibiza smaakt, dan moet je zeker een 
keer naar El Carmen. Het is hier altijd vol 
met de lunch, dus zorg dat je reserveert 
(kan vaak op de dag zef nog). Tijdens de 
lunch zit iedereen heerlijk uitgebreid te 
eten met een grote paella op tafel, vaak 
gecombineerd met een kan sangria of 
koude wijn. In je t-shirt en slippers lun-
chen kan prima hier. En een beter uitzicht 
tijdens de lunch kun je bijna niet krijgen 
met Es Vedra pal voor je in de zee.



Musset
Locatie: Santa Gertrudis

Een dagje shoppen en struinen in Santa 
Gertrudis? Zorg dat je dan voor een lek-
kere lunch even binnenloopt bij Musset: 
een leuke plek in het centrum van Santa 
Gertrudis. Geen uitgebreide lunch, maar 
wel lekker eten voor prima prijzen. Hier eet 
je een lekkere salade, sandwich of een 
hotdog. Ze hebben hier ook veel lekkere 
verse sapjes op de kaart staan. Voordeel 
voor gezinnen: er ligt een kleine speeltuin 
voor de deur.

Amante
Locatie: Cala llonga

Wil je echt uitgebreid lunchen op een 
A-locatie? Dan is Amante echt een must!
Amante ligt in een afgelegen baaitje en 
tijdens de lunch kijk je zo uit over zee. De 
inrichting van Amante is helemaal Ibiza 
stijl. Qua lunch kun je denken aan verse 
krab gazpacho, zeebaars en o.a. verse 
pasta’s. De dessers zijn ook fantastisch!

Het is hier zeker niet goedkoop, maar 
de service en de gerechten zijn wel van 
hoge kwaliteit. Reserveren is noodzakelijk. 

Wild Beets
Locatie: Santa Gertrudis

Op zoek naar een healthy en veganisti-
sche lunch? Bij Wild Beets zijn alle gerech-
ten op planten gebaseerd en is alles vers 
en huisgemaakt met seizoensgebonden 
producten. Ik ben zelf niet veganistisch, 
maar heb hier wel heerlijk gegeten! Su-
per lekkere sapjes en gerechten. Met een 
dagje minder weer zit je hier lekker bin-
nen bij de open haard. Wij konden hier 
gewoon binnenlopen, maar wie weet in 
het hoogseizoen is reserveren aan te ra-
den. 

Passion
Locatie: Diverse locaties op het eiland: in 
San Jose, Marina Botafoch, Ibiza stad, Pla-
ya den Bossa en Santa Eularia.

Bij mijn tips voor ontbijtplekjes kwam 
het Passion Cafe ook al naar voren. Dit 
is een toegankelijke plek waar je naast 
een lekker ontbijt ook heel lekker kunt lun-
chen. Vaak kun je gewoon binnenlopen 
Dit is geen plek waar je urenlang gaat 
lunchen, maar wel een fijne stop om te 
combineren tijdens een dagje shoppen 
of winkelen in een van de stadjes op het 
eiland. 

The Boathouse
Locatie: Cala Sant Vincent

Als je in het Noorden of het Oosten van 
Ibiza bent, breng dan zeker een bezoek-
je aan dit sfeervolle restaurant aan het 
strand. Dit restaurant is volledig in ma-
ritieme sfeer: je ziet er hangmatten, veel 
jute touwen en oude netten, vintage 
meubels en visnetten. Gaaf om te lun-
cen dus! Je kunt hier diverse hapjes de-
len, maar je kunt er ook uitgebreid eten. 
Wij deelden hier kleine broodjes ham-
burgers: simpel, maar wel heel smaakvol. 
Hele schappelijke prijzen hier. 

Ses Boques
Locatie: Es Cubells

Houd je van vis en eet je graag op een 
idyllisch plekje op Ibiza? Ga dan zeker een 
keer een middag of avond naar restau-
rant Ses Boques. Het staat vooral bekend 
om de verse vis die ze serveren. Geen 
visliefhebber? Ze hebben er ook andere 
gerechten op de kaart staan.
Let op: Vul het adres even in op Goog-
le Maps voor de exacte locatie, je moet 
namelijk vanaf Es Cubells via een kron-
kelig keienpad een weg naar beneden 
rijden. 



plekken
voor een
gezellige

borrel
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Bar Costa
Locatie: Centrum Santa Gertrudis

Als je de beste beste ham van Ibiza wil 
proeven, bezoek dan Bar Costa. Een rode 
wijn kost hier slechts een paar euro, net 
als een biertje; zeer betaalbaar dus! Het 
is geen plek waar je uren blijft zitten, maar 
zeker wel een must-visit! Naast heerlijke 
ham kun je hier ook een lekker stukje Man-
chego kaas of chorizo eten en hebben 
ze er klassieke bruschettas. Als je met kin-
deren hierkomt, dan kunnen ze voor de 
deur lekker spelen en rondrennen.

Raco Verd
Locatie: San Jose

Dit is een charmante bar in het centrum 
van San José (schuin tegenover de gro-
te supermarkt), het is een leuke plek om 
in de middag of avond een drankje te 
drinken. Ze hebben een grote binnentuin 
waar je ook fi jn in de schaduw kunt zitten. 
In het hoogseizoen is hier vaak live mu-
ziek te horen. De cocktails zijn hier lekker 
en betaalbaar; de mojito was een aan-
rader! Een leuke start voordat je doorrijdt 
naar Ibiza stad of een ander feestje.

Bar Anita
Locatie: San Carlos

Je vindt Bar Anita op het pleintje tegen-
over de kerk in dit schattige dorpje. 
Bar Anita is ontstaan in de hippietijd en 
stond toen bekend als hippiebar. In de 
jaren 60 was dit een belangrijke plaats 
voor de hippies, toch grappig om daar 
nu dan wat te drinken. Tip: Ga eerst een 
(half) dagje struinen op de hippiemarkt 
Punta Arabi en kom vervolgens hier even 
uitrusten met een borreltje en een lekke-
re tapas. 



Giri Cafe
Locatie: San Juan

Dit is een hele sfeervolle en mooie loca-
tie waar je fijne gerechten kunt bestellen. 
Giri Café is gebouwd tussen de muren 
van een 300 jaar oud huis, wat zorgt voor 
een sfeervolle uitstraling. Het ziet er erg 
trendy uit en als je doorloopt naar ach-
teren kom je in een sfeervolle tuin waar 
tevens veel verse kruiden groeien. Een 
topplek voor een sangria of ander lekker 
drankje! 

Café del Mar
Locatie: San Antonio

Café del Mar is al tientallen jaren een 
begrip, bekend van de Balearic beats 
van de Café del Mar cd’s (al sinds 1994). 
Ga hier een keer naar toe aan het eind 
van de middag/begin avond, zodat je 
de fantastische zonsondergang hier 
kunt meemaken. Er hangt een relaxed 
sfeertje, dus geniet van je cocktail en de 
mooie sunset.. Een plek waar je gewon 
een keer geweest moet zijn! 

Soul Good
Locatie: Strand Niu Blau

Geen poespas, maar gewoon een gezel-
lig strandbarretje voor een hapje en een 
drankje. De cocktails smaken hier goed! 
Hier vind je een heerlijk relaxed sfeertje & 
hippy vibes. Er zijn genoeg koungeplekken 
en eenvoudige houten tafeltjes. Je hoeft 
hier niet op je netst naar toe. 
Leuk feitje: voor het strand hangt een 
hele grote schommel; hier worden dan 
ook veel foto’s gemaakt. 

Little Ibiza
Locatie: Boulevard Figueretas

Little Ibiza is een heel relaxed plekje door 
alle mooie kleuren, geweldige accessoi-
res en bijpassende muziek. Wij dronken 
hier een lekkere vers gemaakte sangria 
met daarbij diverse tapas hapjes. Ver-
wacht hier zeker geen sjieke bedoening, 
maar juist een ontspannend Ibiza sfeer-
tje. Oh ja, niet geheel onbelangrijk: de prij-
zen zijn hier heel schappelijk. Ze hebben 
hier ook regelmatig happy hour waarin 
de cocktails 5 euro zijn!

S’Escalinata
Locatie: Centrum van Dalt Villa

Als je Dalt Villa naar boven loopt, vind je 
bovenaan - achter het centrale pleintje -  
dit hele fijne plekje. Deze plek grenst aan 
een trap waar overal zitzakken liggen 
verspreid. Dit geeft een gezellig sfeertje.
Bij S’escalinata kun je genieten van lekke-
re cocktails en verse sangria’s. Ook staan 
er diverse tapas op de kaart. In het hoog-
seizoen is het hier wel vaak druk, je moet 
dan net geluk hebben voor een plekje. 

Locals Only
Locatie: Centrum van Ibiza stad

Locals Only is een leuke plek om je avond 
in Ibiza stad te beginnen met een drank-
je en wellicht een tapas hapje. Diver-
se grechten kun je met elkaar delen Ze 
hebben een leuk terras op het Plaza del 
Parque, maar je kunt ook sfeervol binnen 
zitten. Met de naam locals only bedoelen 
ze dat mensen (locals) van over de hele 
wereld hier komen.  Oftewel: iedereen is 
welkom.



F ine
Dining

In elke stad en dorp op het eiland vind je de 
mooiste restaurants. Ook juist op afgelegen 
plekjes kun je superlekker dineren. In de 
afgelopen jaren hebben we onze favoriete 
restaurants voor je verzameld! Elk restaurant 
is mijn favoriet. Vergeet dus zeker niet van 
tevoren in Nederland vast een reservering te 
maken! Bon appetit!



DINEREN MET SUNSET
Sunset Ashram
Locatie: Cala Comte

Voor een diner met de beste zonsonder-
gang van het eiland moet je naar Sunset 
Ashram. Begin de avond met een mojito 
op het terras van Sunset Ashram om ver-
volgens aan tafel te schuiven voor een 
heerlijk diner. De service is hier goed en 
de sfeer ook. Ze hebben een uitgebreide 
kaart, niet goedkoop. Zorg wel dat je een 
reservering maakt, want het zit hier altijd 
vol. Als je geluk hebt krijg je in de loop van 
de avond nog livemuziek te horen.

Hostal la Torre
Locatie: San Antonio

Hostal La Torre is een adults only hotel. 
Het ligt niet ver van San Antonio, een klein 
stukje rijden en je zit heerlijk afgelegen en 
rustig. Hostal la Torre ligt tussen de rot-
sen aan zee. Hier zit je op het terras met 
fantastisch uitzicht over zee. Regelma-
tig staat hier ook een dj te draaien in de 
avond. Let wel op, hier geldt een bedrag 
van minstens 100 euro per persoon om 
te besteden tijdens het diner. 

Pluspunt:

Een van de mooiste 

sunset locaties



IBIZA STAD
La Oliva
Locatie: Dalt Villa, Ibiza stad

Voor een superromantisch en sfeervol 
diner ga je naar La Oliva. Dit restaurant 
bevindt zich in één van de sfeervol-
le straatjes in Dalt Villa. Als je vanaf het 
pleintje ‘Plaza de la Constitución’ naar 
boven richting Dalt Villa loopt kom je er 
vanzelf langs. Maak zeker een reservering. 

La Brasa
Locatie: Centrum Ibiza stad

La Brasa is een fi jn restaurant midden in 
Ibiza stad, dat ook in de winter geopend 
is. Van buiten zie je het niet, maar La Bra-
sa heeft een sfeervolle en romantische 
binnentuin; in de zomer open en in de 
winter overdekt. Je kunt hier gewoon een 
drankje doen maar ook heerlijk lang ta-
felen. Geen luxe menu’s, maar gewoon 
lekker eten voor een schappelijke prijs. 

Pluspunt:
Een van de mooiste 

sunset locaties



TAPAS ETEN
La Bodega
Locatie: Ibiza stad

Voor goedkope en lekkere tapas breng 
je een bezoekje je aan La Bodega in Ibi-
za stad. Niet urenlang tafelen, maar ge-
won een lekkere snelle hap. Je vindt dit 
restaurant aan de voet van Dalt Villa. Het 
is hier altijd druk, maar bovenal een ge-
zellige chaos. De obers die rennen bijna 
door de zaak heen, je krijgt je eten dan 
ook heel snel geserveerd. De prijzen lig-
gen hier laag, zo betaalden wij voor een 
bord patatas bravas 8 euro.

Destino
Locatie: San José

Volgens velen is Destino in San José de 
beste plek voor tapas. Dit is een kleine 
tapasbar in het centrum van San José. 
Het ziet er qua inrichting simpel uit, maar 
dat zegt niks over de kwaliteit eten. In het 
hoogseizoen zit het hier altijd vol, reser-
veren is dus aan te raden. Leuk om er-
voor of erna bij Raco Verd in San José 
nog een drankje te doen.

Pluspunt:
Een van de mooiste 

sunset locaties



BINNENLAND
Atzaro
Locatie: Tussen Santa Eularia en San Juan

Atzaro is echt dé plek als je een keer uit-
gebreid en luxe wil dineren. Je zit hier in 
een hele mooie sfeervolle tuin, de locatie 
is echt fantastisch mooi. Het hotel en de 
wellness hierbij zijn ook heel mooi. Wij ver-
bleven eens bij Atzaro buiten het hoog-
seizoen, dit scheelt aanzienlijk in kosten. 
De prijzen van het restaurant zijn wel 
hoog. Reserveren is noodzakelijk. Groot 
pluspunt: het gehele jaar geopend.

Hostal la Torre
Locatie: San Llorenc

La Paloma kwam al eerder voorbij als 
lunchlocatie, maar Paloma Restaurant 
is ook een hele sfeervolle plek voor een 
diner. De prijzen liggen hier een stuk la-
ger dan bij Atzaro. Ook hier zou ik zeker 
reserveren. 

Pluspunt:
Een van de mooiste 

sunset locaties



FANCY DINEREN
CbbC Marina
Locatie: Santa Eularia

Graag een avondje fancy dineren? Trek 
dan je jurkje aan, en geniet van een 
heerlijk wijn of cocktail op het terras bij 
CBbC Marina. In de haven van Sabta 
Eularia vind je dit restaurant. Het ziet er 
erg mooi en strak uit. Toen wij hier aten 
stond er tijdens het diner een dj heerlijke 
plaatjes te draaien. Regelmatig varen er 
luxe boten langs, en in de avond verkleurt 
de hemel elke paar minuten als de zon 
langzaam in de zee verdwijnt. De prijzen 
zijn hier gemiddeld. Niet superduur maar 
wel geprijsd. 

Cottom Beach
Locatie: Cala Tarida

De Cotton Beach Club in Cala Tarida is 
zo’n plek waar je én fantastisch kunt lun-
chen, én de avond kan beginnen met 
een borrel, maar ook waar je in de avond 
fi jn kunt tafelen. Als je een keer wat luxer 
wil eten met daarbij een fantastisch uit-
zicht over zee, dan zou ik Cotton aanra-
den. Het is geen goedkoop restaurant, 
maar de hele setting, sfeer en service zijn 
het wel echt waard. De verse vis is een 
aanrader hier.  

Pluspunt:
Een van de mooiste 

sunset locaties



DE BESTE PAELLA
Gallo Viejo
Locatie: Port des Torrent

Dit restaurant hebben we in 2021 ontdekt, 
je vindt het in Port des Torrent. Je ziet 
hier heerlijk buiten, maar wel overdekt. 
Wij hebben hier een samen een grote 
pan paella gedeeld, heerlijk! Tevens kun 
je hier ook veel andere lekkere (vlees)ge-
rechten bestellen. Geen luxe restaurant, 
maar gewoon lekker eten.

El Carmen
Locatie: Cala d’Hort

De Paella bij El Carmen staat bij velen op 
nummer 1! Wij hebben hier een paar keer 
met de lunch een pan paella besteld. 
Hier hangt een heerlijk informeel sfeer-
tje, overal zitten de mensen in slippers en 
overal staan kannen sangria of wijn op 
tafel. En niet te vergeten: overal een pan 
paella. Tip: ga in de ochtend hierheen 
om lekker te zwemmen en loop dan me-
teen binnen bij El Carmen om voor de 
lunch te reserveren.

Pluspunt:
Een van de mooiste 

sunset locaties




