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In de omgeving van Youghal

X  Het dorp ardmore: kleine badplaats niet ver van Youghal. Je ziet van ver de kathedraal 
met de Round Tower. Deze indrukwekkende wachttoren werd in de 12de eeuw opge-
trokken in zandsteen. Hij is dertig meter hoog. In de toren bewaarden de monniken 
boeken en relikwieën. Naast de toren zie je de overblijfselen van de kathedraal die hier 
tussen de 9de en de 14de eeuw werd gebouwd. Let op de puntige boog van het koor en 
vooral op de mooi bewerkte romaanse bogen. De graftomben eromheen geven deze 
verlaten plek een romantische toets.

CORK (CORCAIGH)
 125.600 INWONERS | NETNUMMER: 021

Deze drukke, actieve stad strekt zich met haar industriewijken uit aan de oever van de 
rivier Lee en is de op twee na grootste stad van het land (na Dublin en Belfast). De Lee 
splitst zich en omhelst met haar twee zijarmen bijna het hele centrum. Cork ligt ongeveer 
15 km van de kust. Schepen en veerboten meren aan op een goed beschutte ankerplaats 
(Cork Harbour, de op een na grootste natuurlijke haven ter wereld, na Sydney) vlak bij 
Cobh, waar de grote trans-Atlantische schepen ook nu nog een tussenstop maken.

Cork is een jonge, dynamische stad, met een ijzersterk karakter. In de wirwar van 
straatjes en volkse buurten valt altijd wat te beleven. De stad telt namelijk het grootste 
aantal pubs per vierkante meter van het hele land.

Een beetje geschiedenis
Cork is een actieve stad met een arbeidersbevolking. De stad staat al eeuwen symbool 
voor opstand tegen onderdrukking. Na de nederlaag in 1691 tegen de orangisten, verza-
melde Patrick Sarsfield zijn troepen in Cork om de aftocht te blazen naar Frankrijk. 
Deze Ierse soldaten, the Wild Geese (‘de wilde ganzen’) zoals men ze noemde, onder-
scheidden zich onder meer tijdens de slag bij Fontenoy. In de 19de eeuw speelden de 
inwoners van de streek rond Cork een belangrijke rol tijdens de grote boerenopstanden 
en de opstand van de Fenians in 1865. En in de Onafhankelijkheidsoorlog van 1919 tot 
1922 was de brigade van de IRA van Cork een van de heldhaftigste. Terence McSwiney, 
burgemeester van de stad, werd gevangengenomen omdat hij lid was van de IRA en 
stierf na 76 dagen hongerstaking in 1921. De stad werd meerdere malen verwoest en 
bezit dan ook weinig homogene oude wijken. 

De 19de eeuw is hier echter nog altijd aanwezig. Je vindt tegenwoordig T-shirts met 
slogans die verwijzen naar de ‘volksrepubliek Cork’ en op sommige auto’s prijken dito 
stickers. Kwestie van zijn imago als rebelse stad alle eer aan te doen …

AANKOMST EN VERTREK

Met De Bus

O  Busstation (detailkaart D1): Parnell Pl 
T  450 81 88. Inlichtingen dag. 9.00-18.00 u. Loket-
ten geopend ma.-za. 9.00-17.30 u, er zijn ook auto-
maten.` Bussen van de maatschappij Bus Éireann.
• van en naar Dublin (via Cahir): 1 bus om de 
2 uur, dag. 8.00-18.00 u. Reisduur: 3½ uur. De bus 

rijdt eerst naar het centrum van Dublin en dan 
naar de luchthaven (20 min extra).
• van en naar Limerick en Galway: 1 bus per 
uur, dag. 7.30-22.30 u. Reisduur: 2 uur.
• van en naar Waterford: 1 bus per uur, dag. 
8.40-20.40 u. Reisduur: 2½ uur.
• van en naar Youghal: 1  bus per uur, dag. 
7.00-23.00 u (zo. vanaf 9.40 u, sommige bussen 
rijden door tot Ardmore). Reisduur: 1 uur.
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Met De trein

S  treinstation (plattegrond D1): Kent Station, 
Lower Glanmire Rd T  450 67 66 o  irishrail.ie.`

• van en naar Dublin: 1 trein per uur, dag. 7.00-
20.20 u (op zo. 12). Reisduur: circa 2½ uur.
• van en naar Limerick: 1  trein per uur, dag. 
7.00-20.20 u (op zo. minder), met overstap in Li-
merick Junction. Reisduur: 2 uur.
• van en naar tralee, rosslare Harbour, Wa-
terford, kilkenny: je kunt beter de bus nemen.
• van en naar Cobh: circa 1 trein per uur, ma.-za. 
6.00-22.30 u, zo. 8.00-22.00 u. Reisduur: 25 min.

Met De Boot

F  Haven van ringaskiddy (buiten platte-
grond, via C2): 20  km ten zuidoosten van Cork 
(goed aangegeven vanuit het centrum). Of neem 
bus 223, circa 15 bussen per dag (in het weekend 
7-8), reisduur: 30-45 min. De bushalte bevindt zich 
circa 500 m van de bootterminal.`

• van en naar roscoff: met Brittany Ferries (re-
serveren op 42 Grand Parade, naast het Bureau 
voor Toerisme T  427 78  01 o  brittanyferries.
com). 1 boot per week, op za. vanuit Cork, op vr. 
vanuit Roscoff, april-begin nov. Reisduur: 14 uur.

Met Het vLieGtuiG

L  Luchthaven van Cork (buiten plattegrond, 
via C2): 6 km van het centrum via de N27 richting 
Kinsale T  431 31 31 o  cork-airport.com.` infor-
matieloket (open afhankelijk van de vluchten), 
pin automaat, wisselkantoor, autoverhuur enzo-
voort.
• van en naar de luchthaven: regelmatig bus-
sen van maatschappij Bus Éireann (van en naar het 
busstation in Cork) en CityLink. Reisduur: 25 min. 
Prijs: € 5. Voor een taxi betaal je circa € 20.
H  enkele B&B’s op 300 m van de luchthaven.
• van en naar Brussel, amsterdam: 1-2 vluch-
ten per dag.
• van en naar Londen: talrijke vluchten per dag.

NUTTIGE ADRESSEN EN 
INFORMATIE

toeristisCHe inForMatie en Post

I  Bureau voor toerisme (plattegrond en de-
tailkaart C2): Monument Buildings, 42 Grand Pa-
rade T  425 51 00 o  discoverireland.ie/ places-
togo/Cork. Geopend ’s zomers ma.-za. 9.00-18.00 u, 
zo. 10.00-17.00 u, in het laagseizoen ma.-za. 9.15-
17.00 u.` Heel goed gedocumenteerd en zeer vlot.

de indrukwekkende wachttoren van ardmore 
werd in de 12de eeuw opgetrokken in zandsteen.
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• Whazon: o  whazon.com.` gratis maandblad, 
dat overal in de stad verkrijgbaar is. Je vindt 
hierin alle evenementen, culturele voorstellingen, 
festivals en uitgaansadressen.
B  Centraal postkantoor (detailkaart C2): 
Oliver Plunkett St en Pembroke. Geopend ma.-za. 
9.00-17.30 u (di. vanaf 9.30 u).`

DiPLoMatieke verteGenWoorDiGinG

p  Belgisch consulaat (detailkaart C2): Domi-
nic Daly, Pembroke House, Pembroke St T  427 73 
99. Geopend ma.-vr. 9.15-13.00 u en 14.00-17.00 u.`

p  nederlands consulaat (buiten platte-
grond, via D2): Mainport, Monahan Road T  431 
79 00 :  jbrohan@mainport.ie.`

vervoer

f  Fietsverhuur: Cycle Scene (detailkaart C1, 
51), 396 Blarney St T  430 11 83. Geopend ma.-
vr. 8.30-17.30 u, za. 8.30-17.00 u. Circa € 15 per 
dag.`

q  autoverhuur: de klassieke autoverhuur-
ders hebben allemaal een kantoor op de lucht-
haven.
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SLAPEN

GoeDkooP

H  sheila’s (Cork tourist Hostel; detail-
kaart D1, 61): 4  Belgrave Place, Wellington 
Road. De straat loopt parallel aan McCurtain St 
T  450 55  62 o  sheilashostel.ie. Het hele 
jaar door geopend. Bed op slaapzaal (4-8 bed-
den) € 16-23, tweepersoonskamer € 50-60. Par-
keren mogelijk. Internet, wifi.` Jeugdherberg 
boven in de stad, ondergebracht in een voorma-
lige school te midden van de rijhuizen. uitste-
kende ontvangst en zowel de kamers als de 
slaapzalen zijn in orde. sommige hebben een 
eigen badkamer. goed uitgeruste keuken, was-
machines, sauna, kluisjes, filmzaal en gezellig 
dakterras.
H  Brú (detailkaart D1, 64): 57 McCurtain St 
T  455 96  67 o  bruhostel.com. Bed op 
slaapzaal (4-6  bedden) € 17-25, privékamer 
(3  personen) € 50-60, continentaal ontbijt in-
begrepen. Internet, wifi.` Brú is in de eerste 
plaats een goed draaiende bar, met een biljart-
tafel en elke avond optredens. een uitstekend 
adres dus om nieuwe contacten te leggen, 
maar veel slapen doe je er niet. De slaapzalen 
en kamers (met eigen badkamer) zijn er boven-
dien heel eenvoudig en onverzorgd. Heel een-
voudige keuken en tv-zaal ter beschikking van 
de gasten. Alleen geschikt om nieuwe vrien-
den te maken dus.
H  kinlay House (detailkaart C1, 62): in 
Shandon, 200 m lager gelegen dan de kathe-
draal. Loop door Roman Street naar beneden 
en neem bij de verkeerslichten de trap aan de 
rechterkant T  450 89  66 o  kinlayhouse-
cork.ie. Het hele jaar door geopend, dag en 
nacht. Bed op slaapzaal € 17-20, tweeper-
soonskamer met of zonder badkamer € 50-58, 
licht ontbijt inbegrepen. Internet, wifi. ` De ka-
mers en slaapzalen zijn nogal klein en sober, 
maar er is een goed uitgeruste keuken, een 
wasserette en de sfeer is er goed. een be-
scheiden adres dus, dat in een drukke periode 
soms te wensen overlaat. terras om een 
luchtje te scheppen.

DoorsneePriJs

Let op: in de zomer zijn de B&B’s snel volge-
boekt, reserveer dus. De meeste B&B’s aan 
Western Road (plattegrond A-B2) zitten al té 
lang in de tourist business. Het lijken wel mini-
hotels! De ontvangst is dus vaak vrij onpersoon-
lijk en je hebt niet de aangename indruk dat je 
bij een gezin te gast bent.

H  Fernroyd House (plattegrond B2, 15): 4 
O’Donovan Rossa Rd. 50 m van de ingang van 
de universiteit T  427 14  60 o  fernroyd-
house.com. Het hele jaar door geopend. Twee-
persoonskamer € 79-95, afhankelijk van het 
seizoen. Parkeren mogelijk. Internet, wifi.` Dit is 
zonder twijfel ons favoriete adres in deze prijs-
categorie. ten eerste is het rustig gelegen ach-
ter een zijarm van de rivier. ten tweede horen bij 
het hoofd- en het bijgebouw mooie tuintjes, de 
panden zijn smaakvol ingericht en de kamers 
zijn mooi en comfortabel. ten derde verwelko-
men Avril en tony je bijzonder hartelijk en ze 
geven je energie voor een hele dag. een heel 
geslaagd adres!
H  acton Lodge (plattegrond a2, 16): Wes-
tern Road T  434 41  61 o  actonlodge.com. 
Het hele jaar door geopend. Tweepersoonska-
mers € 85-100. Parkeren mogelijk. Wifi.` Het 
hoofdgebouw omvat een tiental nogal ouder-
wets ingerichte kamers. Ze zijn wel praktisch en 
comfortabel. in het bijgebouw met vijf kamers 
en een jacuzzi is het heel rustig (dit gebouw ligt 
verder van de weg af en grenst aan de achter-
kant aan sportterreinen). Hier bevindt zich een 
grote, knusse gemeenschappelijke salon en de 
kamers zijn er moderner. Vriendelijke ontvangst 
en rustige sfeer.
H  auburn House (detailkaart D1, 65): 3 Gar-
field Terrace, Wellington Road. Tegenover sheila’s 
T  450 85 55 o  auburnguesthouse.com. Ge-
sloten: 2 weken rond Kerstmis. Tweepersoons-
kamer € 72-84, afhankelijk van het seizoen. 
Parkeren mogelijk. Wifi.` in een rustige straat 
met bomen, tegen de heuvelflank. Dit goede 
adres ligt op twee stappen van mcCurtain 
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A  Nuttige adressen
I  Bureau voor Toerisme
51 Cycle Scene (fietsverhuur)

H  Slapen
60 Jurys Inn
61 Sheila’s
62 Kinlay House
63 Maldron Hotel
64 Brú
65 Auburn House

R  Eten
70 Gourmet Burger Bistro
71 Isaac’s Restaurant en  

Greenes
72 Farmgate Cafe
73 Nash 19 Café
74 The Oliver Plunkett

75 Quay Co-op Restaurant
76 Woodford
77 Market Lane
78 Liberty Grill
79 Bodega

i  Koffiedrinken
97 Cork Coffee Roasters

DM  Iets drinken, naar muziek luisteren,  
uitgaan

90 An Spailpín Fánac en  
Oval

92 The Franciscan Well
93 The Mutton Lane
94 The Corner House en  

Sin E
95 Bierhaus
96 The Hi-B

DETAILKAART CORK

Belgisch consulaat
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street, en toch is het er rustig. Praktische, com-
fortabele kamers met een eigen badkamer. De 
energieke eigenaren olive en Kieran verwelko-
men je hartelijk.
H  travelodge (buiten plattegrond, via C2, 
12): Black Ash, aan de rotonde van Kinsale. Ca. 
3 km ten zuiden van het centrum, langs de weg 
naar de luchthaven T  431 07  22 o  trave-
lodge.ie/cork-hotel. Het hele jaar door ge-
opend. Tweepersoonskamer € 60-120, ontbijt 
niet inbegrepen. Online aanbiedingen. Parke-
ren mogelijk. Internet, wifi.` een uitstekend 
adres, rekening houdend met de prijzen in Cork. 
Vooral de gezinskamers hebben een uitsteken-
de prijs- kwaliteitverhouding, want je betaalt 
dezelfde prijs, of je nu met twee of met vier 
personen in de kamer verblijft. onpersoonlijk 
ketenhotel met een weinig aantrekkelijke lig-
ging aan een drukke rotonde (’s nachts is het er 
wel rustig). maar al met al heel praktisch en 
comfortabel. Vraag een kamer achteraan of 
aan de zijkant.

LuXueus

H  Garnish House (plattegrond B2, 17): 
Western Road T  427  51  11 o  garnish.ie. 
Tweepersoonskamer € 85-145, afhankelijk van 
het seizoen en het comfort. Wifi.` B&B in luxe-
uitvoering en rekening houdend met het aantal 
kamers dat werd ingericht in drie aangrenzende 
panden, kun je het net zo goed een hotel noe-
men. Ruime en heel comfortabele kamers (drie 
categorieën, van standard tot luxury, de meeste 
kamers werden in moderne stijl gerenoveerd). 
op de begane grond kleine zithoeken met open 
haard. Zeer professionele ontvangst, bij aan-
komst krijg je al thee (met scones!).
H  killarney House (plattegrond B2, 11): Wes-
tern Rd T  427 02 90 o  killarneyhouse.com. 
Tweepersoonskamer € 90-140, afhankelijk van 
het comfort en het seizoen. Wifi.` in deze straat 
zijn veel B&B’s gevestigd. Dit adres biedt ver-
zorgde kamers met uitstekende bedden en een 
heel goed ontbijt om de dag te beginnen. Craw-
ford en College View ernaast zijn van dezelfde 
eigenaren. De prijzen en het comfort zijn verge-
lijkbaar.

H  Maldron Hotel (detailkaart C1, 63): John 
Redmond Rd T  452 92  00 o  maldronhotel-
cork.com. Tweepersoonskamer € 80-200, afhan-
kelijk van de bezetting. Wifi.` Dit chique hotel is 
gevestigd in een voormalig ziekenhuis, met ver-
fijnde kamers die er allesbehalve te clean uitzien. 
mooie, moderne inrichting, in grijs en geel, met 
moderne badkamers. Duur, maar de dienstverle-
ning is navenant. sportzaal, zwembad, jacuzzi, 
sauna. Het beste adres in deze prijscategorie.
H  Jurys inn (detailkaart D1, 60): Anderson’s 
Quay T  494 30  00 o  urysinns.com/hotels/
cork. Tweepersoonskamer € 80-200, afhankelijk 
van de dag, het seizoen en de bezetting. Wifi.` 
ondergebracht in een indrukwekkend bakste-
nen gebouw aan de kade. Dit ketenhotel kan 
een goede keuze zijn, maar dan vooral in een 
rustige periode, of gewoon als je wat geluk 
hebt. Want meestal zijn de prijzen te hoog voor 
de karakterloze kamers. op het comfort valt ech-
ter niets aan te merken!

oP De CaMPus van De universiteit

H  studentenflats: alleen in de zomer. Reser-
veren verplicht. Appartement (4-8  personen) 
€ 500-900 per week.` twee organisaties verhu-
ren studentenflats in de buurt van de universi-
teit: uCC Campus accomodation (o  uccca-
mpusaccomodation.com) en Brookfield Lodge 
Hotel (o  brookfieldcork.ie). in het laatste heb 
je gratis toegang tot de ontspanningsruimten 
(jacuzzi, zwembad, sauna  …). De prijzen zijn 
hoog, maar het wordt voordelig als je de flat met 
minstens vier personen deelt. er zijn ook twee-
persoonskamers, maar daarvoor betaal je even-
veel als in een B&B en ze zijn minder gezellig.

SLAPEN IN DE OMGEVING

CaMPinGs

C  Blarney Caravan & Camping Park: Sto-
ne View. 8 km van Cork en 2,5 km van Blarney 
(aangegeven vanaf Blarney) T  451 65  19 
o  blarneycaravanpark.com. Gesloten: nov.-
maart. Staanplaats € 22-24 voor 2 personen met 
tent. Wifi.` Kleine, eenvoudige camping, waar je 
hartelijk wordt ontvangen. schoon, aangenaam 
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en rustig gelegen. goed uitgerust met een tv-
salon, wasmachines, een keuken en een kleine 
supermarkt. op het veld ernaast werd een klein 
golfterrein aangelegd (18 holes, niet duur, je 
kunt er materiaal huren). ons lievelingsadres.
C  Jasmine villa: in Carrigtwohill. 12 km van 
Cork, langs de weg naar Waterford (N25). Aan 
de linkerkant ter hoogte van Carrigtwohill, in de 
richting van Midleton T  488 32 34. Het hele 
jaar door geopend. Staanplaats circa € 20 voor 
2 personen met tent (€ 4 extra voor elektriciteit). 
Douches tegen betaling (€ 2!).` Heel kleine cam-
ping, verscholen achter enkele gebouwen, met 
uitzicht op de velden. Het kampeerterrein ligt 
vlak bij de weg (je ziet de weg niet, maar je 
hoort de auto’s wel), maar voor een nacht is het 
een goede uitvalsbasis voor het verkennen van 
het fotapark. Hartelijke ontvangst.

DoorsneePriJs tot LuXueus

H  Maranatha Country House: Tower, Blar-
ney. Circa 12 km ten noordwesten van Cork (via 
de N20 richting Limerick) en circa 3 km ten wes-
ten van Blarney (richting Killarney) T  438 
51 02 o  maranathacountryhouse.com. Geslo-
ten: half okt.-half maart. Tweepersoonskamer 
€ 79-98, suite € 120. Wifi.` indrukwekkend coun-
try house met heel wat charme. midden in een 
park. Zes mooie kamers met badkamer, waaron-
der de Regal Suite, een immense, stijlvolle ka-
mer met jacuzzi. Romantische inrichting met 
hemelbed en kunstwerken. ontbijt in een stijl-
volle veranda. Heel vriendelijke ontvangst.
H  Fitzgeralds vienna Woods Hotel: in 
Glanmire. Volg de N8 richting Waterford tot 
10 km ten oosten van Cork, neem dan links de 
R639 richting Glanmire en ga meteen nog eens 
links in het kleine straatje met haarspeldboch-
ten (volg de borden) T  455 68 00 o  vienna-
woodshotel.com. Tweepersoonskamer € 70-
160, afhankelijk van het seizoen (let op: in het 
weekend vaak veel duurder).` Dit hotel ligt dicht 
bij Cork maar is toch heel rustig gelegen te 
 midden van de bossen. een goed adres om te 
ontsnappen aan de matige prijs-kwaliteitver-
houding van de adressen in Cork zelf. De ge-
meenschappelijke ruimten en de dienstverle-

ning zijn drie sterren waard. De kamers zijn niet 
heel groot, hebben een klassieke maar chique 
inrichting en zijn goed uitgerust.

ETEN

GoeDkooP

R  Heel wat cafés en biologische broodjesza-
ken aan de english Market, waaronder Farm-
gate Café (detailkaart C2, 72 T  427 81  34; 
geopend ma.-za. 9.00-17.00 u; sandwiches en 
uitgebreide gerechten € 6-15). gevestigd op de 
bovenverdieping. Neem plaats op het terras op 
de galerij, waar je uitkijkt op de markt beneden, 
of in de gezellige eetzaal en geniet van lekkere 
seizoensgerechten.
R  Quay Co-op restaurant (detailkaart C2, 
75): 24 O’Sullivan’s Quay. Aan de oevers van de 
Lee T  431 70 26. Dag. geopend 11.00-21.00 u 
(zo. vanaf 12.00 u). Gerechten € 10-13.` op de be-
gane grond is een winkel met bio logische produc-
ten gevestigd. op de eerste en tweede verdieping 
bevindt zich een vegetarisch zelfbedieningsres-
taurant met een gezellige inrichting (twee eetza-
len met een open haard). ontspannen sfeer en 
uitzicht op de rivier. gevarieerde kaart met vege-
tarische lasagne, hartige taarten, soep en sala-
des  … ideaal voor een evenwichtig ontbijt of 
voor de lunch. Hier geen typisch Irish breakfast!
R  nash 19 Café (detailkaart C2, 73): 19 
Prince’s Street T  427 08 80. Geopend ma.-za. 
7.30-16.30 u (za. vanaf 8.30 u). Salades en ge-
rechten € 9-17.` Deze delicatessenwinkel, tea-
room annex restaurant heeft voor ieder wat 
wils. Je kunt er terecht voor een lichte, snelle 
hap. Je bestelt dan aan de toonbank een sand-
wich die je zelf samenstelt, een salade of soep. 
op de menukaart van het restaurant staan stevi-
gere gerechten en lekkere seizoensgerechten. 
Alles wordt bereid met verse streekproducten 
en je geniet ervan in een knusse eetzaal. een 
goed adres waar je hartelijk wordt ontvangen.

DoorsneePriJs

RDM  the oliver Plunkett (detailkaart 
C1, 74): 116 Oliver Plunkett St T  422 27 79. 
Dag. geopend 12.00-24.00 u. Gerechten € 11-16.` 
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op dit adres zijn verspreid over twee verdiepin-
gen verschillende zalen en drie bars gevestigd. 
elke avond worden minstens twee concerten 
gehouden. elke ruimte heeft een andere sfeer, 
laat je humeur bepalen waar je naar binnen 
gaat … geniet van een lekker biertje of stil je 
honger met lekkere pub food in grote porties. 
een van onze favoriete adressen in Cork, met 
een uitstekende prijs-kwaliteit-sfeerverhouding.
RD  Woodford (detailkaart C1, 76): 20 
Paul St T  425 39 31. Geopend ma.-za. ’s mid-
dags en ’s  avonds, zo. alleen ’s  middags. Ge-
rechten € 12-20,50 (voor de lunch ook goedko-
pere soepen en sandwiches).` een goed adres 
dat veel plaatselijke jongeren lokt. en dat is 
niet verwonderlijk, want Woodford is tegelij-
kertijd restaurant, pub en wijnbar, gevestigd in 
een oud warenhuis van 1750. Het mooie interi-
eur is een mix van oud en nieuw. De ene ruimte 
is nog knusser dan de andere, in elk geval heeft 
elke ruimte zijn eigen sfeer. Kortom, een heel 
trendy adres, heel gezellig. De menukaart is 
beperkt en biedt niets bijzonders, gewoon han-
dig voor wie grote honger heeft. Wel een heel 
goed adres om de sfeer van deze bedrijvige 
stad op te snuiven!
R  Bodega (detailkaart C1, 79): Cornmarket 
St T  427 37 56. Keuken dag. geopend 10.00-
22.00 u. Gerechten € 10-18.` Bijzonder sfeervolle 
pub met een verzorgde inrichting, hoge pla-
fonds, indrukwekkende luchters en muren vol 
flessen. Je kunt er bovendien lekkere pub food 
eten. Niets bijzonders, maar klassieke, stevige 
gerechten voor redelijke prijzen (vooral de spe-
ciale aanbiedingen van maandag- tot donder-
dagavond).
R  Market Lane (detailkaart D1, 77): 5-6 
Oliver Plunkett St T  427 47 10. Dag. geopend 
12.00-22.00 u (zo. tot 21.00 u). Lunchformules 
€ 11-13, menu early bird (ma.-do. 17.00-19.00 u, 
zo. 13.00-19.00 u) € 23,50, gerechten ’s middags 
€ 10-15, ’s avonds € 13-27.` grote, chique bras-
serie waar je het keukenpersoneel aan het werk 
ziet in de open keuken. geniet er ’s middags van 
lekkere sandwiches en salades, ’s  avonds van 
zorgvuldig bereide specialiteiten met overheer-
lijke seizoensproducten. een uitstekend adres 
met redelijke prijzen.

R  Liberty Grill (detailkaart C2, 78): 32 Wa-
shington St T  427 10  49. Geopend ma.-za. 
8.00-21.00 u (vr.-za. tot 22.00 u). Gerechten 
€ 11-26,50.` Reserveren is ten zeerste aanbevo-
len als je een tafeltje wilt veroveren in deze 
kleine bistro met gekalkte bakstenen muren. en 
het is de moeite waard, want men serveert een-
voudige brasseriegerechten (grillgerechten, 
hamburgers) in ruime porties (fish & chips in 
XXL-portie!). Alles wordt bereid met streekpro-
ducten. ontspannen sfeer.
R  Gourmet Burger Bistro (detailkaart C1, 
70): 8 Bridge St T  450 54 04. Geopend ma.-za. 
12.00-22.00 u, zo. 14.00-21.00 u. Hamburgers 
€ 11-14. Menu € 20.` op de kaart staan veel 
hamburgers, maar ook andere gerechten. De 
hamburgers zijn bovendien origineel, met on-
der andere een lamsburger, een hamburger 
met een plaatselijke blauwgeaderde kaas (uit 
Cashel) en een hamburger met zelfgemaakte 
uienchutney.

LuXueus

R  isaac’s restaurant (detailkaart C-D1, 
71): McCurtain St T  450 38 05. Geopend ma.-
za. ’s middags en ’s avonds, zo. alleen ’s avonds. 
Gerechten ’s middags € 14-18, ’s avonds € 9-27, 
menu early bird (ma.-wo. 17.45-21.30 u, do.-za. 
tot 19.00 u) € 23-26.` Prima adresje waar altijd 
veel volk komt, zorg dus dat je vroeg komt. twee 
grote, hoge eetzalen waar het aangenaam ver-
toeven is. De muren worden opgevrolijkt met 
foto’s en schilderijen. internationale keuken met 
invloeden uit de hele wereld.
R  Café Paradiso (plattegrond B2, 31): 16 
Lancaster Quay, Western Road T  427 79 39. 
Geopend ma.-za. 17.30-22.00 u. Gerechten 
€ 23-25, menu pre-theatre (ma.-vr. 17.30-
18.30 u) € 23-29, menu’s € 33-40.` Het beste ve-
getarische restaurant van de stad. staat al lang 
bekend om de creatieve gerechten van uitste-
kende kwaliteit en met een mediterrane toets. 
De gerechten worden goed bereid met uitste-
kende producten en mooi geserveerd. iedereen 
is dol op dit adres … ook vleeseters! Het interi-
eur is knus en modern, misschien een beetje 
donker, en de sfeer is ontspannen.
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HeeL LuXueus

R  Greenes (detailkaart C-D1, 71): 48 Mc-
Curtain Street. In een oude bakstenen fabriek, 
achter in een doodlopend straatje, naast isaac’s 
T  455 22 79. Geopend dag. ’s avonds, do.-zo. 
ook ’s middags. Gerechten € 24-31, menu early 
bird (do.-za. 17.30-18.30 u, zo.-wo. 17.30-
19.30 u) € 32,50, tasting menu circa € 60.` Dit 
goede restaurant is een vaste waarde in Cork. 
Heel lekkere, moderne ierse gerechten die wor-
den bereid met uitstekende streekproducten, en 
die niet alleen heel lekker zijn maar ook mooi 
om naar te kijken. Zeer aangenaam adresje met 
grote ramen in een rustig steegje op een heu-
velflank, vlak bij een kleine waterval. Heel popu-
lair, vooral de tafeltjes op het terras.

KOFFIEDRINKEN

i  Cork Coffee roasters (detailkaart C1, 
97): 2 Bridge St T  731 91 57.` Nog voor je deze 
kleine zaak ziet, heb je vast al de heerlijke 
koffie geur opgesnoven! Want de koffiebonen 
worden zorgvuldig geselecteerd en men brandt 
ze ter plaatse. De zaak lokt dan ook veel koffie-
liefhebbers. Ze nemen plaats aan de comforta-
bele tafels of op de hoge krukken tussen de 
koffieapparaten en planken vol koffie tegen de 
bakstenen muren.

IETS DRINKEN

Cork telt veel pubs en ze hebben allemaal een 
andere sfeer, je vindt dus vast iets naar je zin. 
We sommen er hieronder enkele op, maar ont-
houd dat net als in andere grote steden trendy 
adressen even snel verdwijnen als ze opduiken. 
Wat niet snel zal verdwijnen is Murphy’s, een 
bruin biertje dat minder bitter smaakt dan een 
guinness, of Beamish, een streekbier dat lichter 
is. Neem ook een kijkje op o  corkheritage-
pubs.com.

D  the Mutton Lane (detailkaart C1-2, 93): 
Mutton Lane, een zijstraatje van Saint Patrick’s 
St.` Legendarische pub waarvan de inrichting zo 
van een ansichtkaart lijkt te komen (laag pla-
fond, donkere hoekjes, kaarsen …) en de sfeer 
gezellig is. Het zit er snel vol, maar gelukkig lig-

gen er altijd veel biervaten klaar in het straatje 
vol graffiti, ideaal om op te zitten!
DM  the Franciscan Well (detailkaart 
C1, 92): 14 North Mall T  421 01 30. Dag. ge-
opend 13.00-23.30 u (vr.-za. tot 0.30 u). Op ma. 
concert.` De blonde Blarney, de bruine Shandon, 
de roodbruine Rebel, de witte Friar en de sterke 
Purgatory, deze vijf biertjes worden hier ter plaat-
se gebrouwen. Vanuit de beer garden zie je zelfs 
de gistkuipen. Wie geen zin heeft in bier, kan de 
Shandon Orchad Cider bestellen, een appelcider.
DM  Bierhaus (detailkaart C1, 95): Pope’s 
Quay T  455 16 48.` Deze kleine pub lokt vooral 
veel studenten. Ze nemen zowel de pub en het 
terras als de tegenoverliggende kade in. goede 
sfeer.
D  the Hi-B (detailkaart C1-2, 96): 108 
Oliver Plunkett St, tegenover het postkantoor. 
Op de 1ste verdieping.` Je moet houden van een 
luidruchtige sfeer en rare vogels, want de Hi-B 
is een wereldje apart! slechts enkele banken en 
een kleine bar waaraan de stamgasten van hun 
pint slurpen. De eigenaar is niet te vermurwen: 
laptops en kauwgom zijn verboden en wie alco-
holvrije dranken bestelt, wordt vreemd beke-
ken  … Je bent gewaarschuwd! Concert elke 
woensdag- en donderdagavond.

NAAR MUZIEK LUISTEREN, 
UITGAAN

DM  the Corner House (detailkaart C1, 
94): Coburg St. Elke avond livemuziek.` een van 
de favoriete pubs van de plaatselijke inwoners, 
voor de gezellige sfeer, de knusse hoekjes, het 
interieur met een vrolijk samenraapsel van meu-
bels en de traditionele concerten. Aarzel ook 
niet om ernaast binnen te stappen bij sin e, ook 
een heel gezellig adres, maar met een heel an-
dere sfeer.
DM  an spailpín Fánac (detailkaart C2, 
90): 29-30 South Main St T  427 79 49. Wo.-
ma. ’s  avonds laat een concert.` gezellige pub 
waar men nog gaelisch spreekt en waar uitste-
kende ierse traditionele muzikanten optreden. 
somber interieur met een laag plafond. oval, 
ernaast, is ook een goed adres om een biertje te 
drinken in goed gezelschap. Jong publiek, 
mooie inrichting en gezellige sfeer.
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WAT IS ER TE ZIEN?

X  shandon Church (saint ann’s Church; de-
tailkaart C1): protestantse kerk op de heuvel in 
de wijk Shandon T  450 59 06. Geopend ma.-za. 
10.00-16.00 u (in de zomer tot 17.00 u), zo. 11.30-
15.30 u (in de zomer tot 16.30 u). Toegangsprijs 
klokkentoren: € 5, kortingen mogelijk.` De kerk 
werd in 1722 opgetrokken op de plaats waar een 
andere kerk tijdens de belegering van 1690 werd 
vernield. De nieuwe kerk werd gedeeltelijk ge-
bouwd met rode zandsteen en grijze kalksteen uit 
twee groeven die een belangrijke bijdrage lever-
den tot het ontstaan van de stad.
De pittoreske klokkentoren, net een peperbus, 
staat haast symbool voor Cork. Klim tot aan de 
top (kom op, wees een beetje sportief! maar pas 
op, het laatste deel van de trap is heel smal). 
schitterend panorama over de stad. onderweg 
kun je zelf een klokkenconcert ten beste geven 
(je krijgt er zelfs een partituur bij). met zijn twee-
en gaat het vlotter: de een trekt aan de touwtjes, 
de ander roept de nummers af. De toren wordt 
ook four-face Liar genoemd, omdat de vier klok-
ken geen gelijke tijd aangeven. op de begane 
grond, in de kerk, kun je een mooie verzameling 
oude boeken bewonderen. sobere architectuur 
eigen aan protestantse gebouwen (plafond met 
tongewelf).
X  Cork Butter Museum (detailkaart C1): Te-
genover Shandon Church T  430 06 00 o  cork-
butter.museum. Geopend maart-okt. dag. 10.00-
17.00 u (juli-aug. tot 18.00 u), nov.-febr. alleen 
za.-zo. 11.00-15.00 u. Toegangsprijs: € 4.` Vanaf de 
tweede helft van de 18de  eeuw werd Cork be-
faamd om zijn boter (in 1892 werden maar liefst 
500.000 vaatjes boter verscheept naar indië). De 
stad was de grootste exporteur van boter ter we-
reld. De boterbeurs sloot in 1924. Dit museum is 
gewijd aan de bloeiperiode van de boterhandel. 
Je ziet er gereedschap dat werd gebruikt bij het 
bewerken van melk tot boter en room.
XX  De wijk shandon (plattegrond C1): 
shandon komt van Sean Dun (‘oud fort’). Volkse 
buurt die haar oorspronkelijke karakter heeft be-
houden. smalle, volkse straatjes rond de kathe-
draal van saint mary (Lower Barrack View, Cathe-
dral Avenue enzovoort) en ten zuiden van het Cork 
Butter museum (Dominick street, Widderling’s 

Lane). Pittoreske shandon street met kleurrijke, 
oude winkeltjes.
Wandel verder tot aan het station. in Coburg 
street 19 zie je het huis waar in 1865 John Lynch 
werd aangehouden, de bekende fenianleider. 
Vanaf st Patrick’s Hill heb je een mooi uitzicht op 
de Lee en het stadscentrum.
XX  Crawford art Gallery (detailkaart C1): 
Emmet Place T  427 33  77. Geopend ma.-za. 
10.00-17.00 u (do. tot 20.00 u). Gratis toegang.` Het 
oudste gedeelte dateert uit 1724 en maakte deel uit 
van het Custom House. er worden schilderijen uit de 
16de eeuw tot nu (vooral van plaatselijke schilders), 
en beeldhouwwerken tentoongesteld. ook tijdelijke 
tentoonstellingen van hedendaags werk.
XX  saint Patrick’s street (detailkaart C1): 
de drukste winkelstraat is in feite een kanaal dat 
in de 18de eeuw werd gedempt. Begint aan grand 
Parade met haar oude huizen en eindigt aan saint 
Patrick’s Bridge, die de Lee met drie elegante bo-
gen overspant. De winkels zijn gevestigd in 
mooie, 19de-eeuwse panden.
X  in het verlengde van grand Parade, leidt Corn-
market street (detailkaart C1) naar een volkse 
markt die bekendstaat onder de naam Coal 
Quay. ten westen van de markt ligt het oudste 
deel van de stad, dat men nog steeds the Marsh 
(het moeras) noemt, een verwijzing naar een 
veenachtig verleden.
X  Aan grand Parade (niet ver van het Bureau voor 
toerisme) staat een indrukwekkend en deftig her-
denkingsteken voor de ierse vaderlanders 
(detailkaart C2) van 1798, 1803, 1848 en 1867.
X  english Market (detailkaart C2): ingang 
aan Grand Parade en Prince’s St. Geopend ma.-za. 
8.00-18.00 u.` Dateert van 1788. in 1980 brak een 
brand uit, maar de pittoreske bakstenen gevel in 
‘romaans-Korinthische’ stijl en de kitscherige fon-
tein binnen, zijn bewaard gebleven. Achterin kun 
je zalm en gerookte vis kopen.
X  Aan de overkant van het kanaal, aan 
o’sullivan’s Quay (detailkaart C2), staan mooi 
gerestaureerde woningen met gebogen voorge-
vels uit de 18de eeuw. mary street leidt naar red 
abbey, een laatste overblijfsel van het middel-
eeuwse Cork. Loop verder langs de kaden tot de 
City Hall (plattegrond D2). Klassieke voorgevel 
met Dorische zuilen.
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XX  saint Fin Barre’s Cathedral (detailkaart 
C2): Dean St. Geopend april-okt. ma.-za. 9.30-
17.30 u, de rest van het jaar ma.-za. 9.30-12.45 u 
en 14.00-17.00 u. Op zo. kun je de kerkdiensten 
bijwonen. Toegangsprijs: € 5.` gebouwd in 1865 in 
franse neogotische stijl, op de plek waar de stich-
ter van Cork in de 6de eeuw een kleine kapel op-
trok. De kathedraal is weelderig ingericht. Het 
plafond van het koor is mooi beschilderd, er staat 
een indrukwekkend orgel, de glas-in-loodramen 
stellen taferelen uit het oude en Nieuwe testa-
ment voor en je ziet mooie marmeren mozaïeken 
(uit de Pyreneeën). Je ziet zelfs een kanonskogel 
uit de tijd van de bezetting van Cork in 1690.
XX  Cork Public Museum (plattegrond a2): 
Fitzgerald Park, Mardyke Parade T  427 06  79. 
Geopend ma.-za. 11.00-13.00 u en 14.15-17.00 u 
(za. tot 16.00 u), april-sept. ook zo. 15.00-17.00 u. 
Gratis toegang.` Dit interessante museum over de 
geschiedenis van de stad ligt in een park. sinds 
1909 ondergebracht in het vroegere woonhuis van 
de eigenaar van de brouwerij Beamish. in de ver-
schillende afdelingen komen voorwerpen aan bod 
van de prehistorie tot nu. Vooral de middeleeuwen 
en de 19de  eeuw zijn goed vertegenwoordigd. 
Prachtige kunstvoorwerpen, zilverwerk, historische 
aandenkens: de vlaggen van vakbonden, originele 
aanplakbrieven van de ‘Land War’, heel wat gravu-
res en schilderijen. op de eerste verdieping bevindt 

zich een fototentoonstelling over de onafhankelijk-
heidsoorlog. maak ook van de gelegenheid gebruik 
om een wandeling te maken in het park.
XX  Cork City Gaol (plattegrond a1): Con-
vent Ave, Sunday’s Well. Volg Blarney Street naar 
het westen of volg de oever van de Lee langs Fitz-
gerald Park T  430 50  22 o  corkcitygaol.com. 
Gesloten: 23-26 dec. Geopend april-sept. dag. 
9.30-17.00 u, okt.-maart dag. 10.00-16.00 u. Toe-
gangsprijs: € 8, kortingen mogelijk. Ma.-vr. Evening 
tour om 17.45 u (op afspraak): € 10. Audiogids: € 2.` 
De oude gevangenis van Cork was in gebruik van 
1824 tot 1923. Het is tegenwoordig een museum 
en het gebouw is zo mooi dat je je niet kunt voor-
stellen in welke harde omstandigheden de gevan-
genen hier opgesloten zaten. toch probeert men 
dat duidelijk te maken met behulp van poppen die 
bewakers en gevangenen voorstellen in de gere-
construeerde ruimten (het kantoor van de directeur, 
cellen, de wachterszaal …). Je krijgt veel anekdo-
tes te horen, zoals die over de eerste directeur die 
een tunnel liet graven om elke avond zijn gezin aan 
de overkant van de straat te kunnen bezoeken.
• radio Museum experience: hetzelfde adres, 
maar alleen open op afspraak en als er personeel 
beschikbaar is. Inbegrepen bij de toegangsprijs 
van Cork City Gaol.` Hier kom je alles te weten 
over de eerste radio-uitzendingen in ierland en 
over de gevolgen ervan voor het dagelijkse leven.

de oude gevangenis van cork 
herbergt tegenwoordig een museum.


