
Anders dan de mainstreamhotels, dat is The Do-
minican beslist. Wie arriveert bij het hotel wordt 
overweldigd door historische details die herin-

neren aan vervlogen tijden, zoals gietijzeren deuren en 
hoge plafonds. Architect Bart Lens en interieurdesigners 
FG Stijl (onder andere bekend van The College Hotel en 

The Dylan in Amsterdam) tekenden voor het ontwerp 
en de inrichting, wat voor een eclectisch geheel zorgt. 
Ook onderweg naar onze hotelkamer ontdekken we 
grote contrasten. Terwijl we de lift naar onze hotelkamer 
nemen, klinkt er monnikengezang vanuit de speakers. 
In de gangen passeren we grote moderne fotografiewer-
ken, terwijl we het symbool van de Dominicanen op de 
vloeren spotten. 

BOETIEKHOTEL
Hoewel het hotel de uitstraling van een boetiekho-
tel heeft, telt het maar liefst 150 kamers. Doordat alle 
kamers om een binnenplaats heen liggen, krijg je echter 
het gevoel dat je in een kleinschalig hotel verblijft. Onze 
kamer heeft een luxe, maar toch knusse uitstraling 
door het gebruik van hoogwaardige stoffen en warme 
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Trendy oase 
in hartje 
Brussel

The Dominican

Gelegen tussen de voorname gildehuizen van de Grote 
Markt in hartje Brussel doemt plotseling een prachtig 
monumentaal gebouw op. Voorheen de thuisbasis van een 
vijftiende-eeuws Dominicanenklooster, vandaag de dag is 
The Dominican (onderdeel van Carlton Hotel Collection) 
een ontmoetingsplaats voor trendy kosmopolieten en 
zakenreizigers. Een plek waar historische elegantie en 
modern design samenkomen.

Geschiedenis

In de 15e eeuw deed het hotel dienst als 

een Dominicanenklooster. Later werd het gebouw het 

huis en atelier van de beroemde neoclassicistische 

kunstschilder Jacques-Louis David. De rijke histo-

rie laten de huidige eigenaren overal in het gebouw 

terugkomen. Een van de vier suites is zelfs vernoemd 

naar hem, en naar zijn schilderijen wordt verwezen in 

de hedendaagse kunst van het hotel.
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kleuren. In de badkamer domineert zwart 
marmer, wat voor een chique uitstra-
ling zorgt. Opvallend detail: zelfs op het 
zeepje in de badkamer komt het symbool 
van de Dominicanen terug.
’s Avonds strijken we neer in The Grand 
Lounge, het restaurant van het hotel 
dat gelegen is aan de binnentuin. Een 
stijlvolle ruimte met hoge ramen, veel 
daglicht en monumentaal metaalwerk. 
De menukaart omvat veel internationale 
gerechten, dat elk type gast kan beko-
ren; van een broodje hamburger tot een 
meer klassiek gerecht als kalfswang. Hier 
mixen de locals zich moeiteloos met de 
hotelgasten. Hoewel de cocktailbar lonkt, 
keren we na het diner voldaan terug naar 
onze hotelkamer. Ondanks dat het hotel 
zich in hartje centrum bevindt, merk je 
niets van het lawaai dat bij een grote stad 
hoort. De volgende dag worden we uitge-
rust wakker.

LOKALE INVLOEDEN
’s Ochtends ontbijten we in The Grand 
Lounge. Het ontbijtbuffet biedt lekkernijen 
te kust en te keur. Hier vind je veel lokale 

invloeden, van allerlei soorten kazen en 
patés tot terrines. Wie toch nog het idee 
heeft iets te missen tussen het ontbijtbuffet 
kan ook nog à la carte gerechten bestellen, 
variërend van pannenkoeken en eieren tot 
verse Brusselse wafels met room. 
Het hotel is de perfecte uitvalsbasis om 

de hoofdstad van Europa te verkennen, 
daarom besluiten we na het uitchecken 
nog even te blijven in de stad. Zo is The 
Dominican direct naast het Antoine Wierz 
Museum, het Parlamentarium (bezoekers-
centrum van het Europese Parlement) en 
Musée Bruxellois de la Gueuze gelegen en 
bevinden de Sint-Michiel en Sint-Goedele 
kathedralen zich vlakbij. Vanaf het hotel 
loop je bovendien binnen een paar minu-
ten naar de belangrijkste winkelstraten 
van Brussel.

Op de terugweg naar huis evalueren 
we uitgebreid onze ervaringen in The 
Dominican. Dit is een plek waar je alweer 
naar terugverlangt, zodra je vertrokken 
bent. Een bijzondere locatie waar je er niet 
snel nog één van zult vinden. Het is dan 
ook niet gek dat dit hotel favoriet is bij 
diverse internationale sterren.

www.carlton.nl/dominican
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The Dominican zakelijk

Drie elegante salons met een multi-

functionele indeling kunnen plaats 

bieden aan groepen tot 300 perso-

nen. Maar ook voor kleinere, intieme 

bijeenkomsten als een diner of een 

lezing vormen ze de juiste, smaakvolle 

en uitstekend geëquipeerde setting. 

Ook is The Dominican de perfecte 

locatie voor een samenzijn dat een 

feest voor het oog is tot een eenmalig 

groot event of intieme viering. Voor 

champagneparty’s, modeshows, con-

ferenties en seminars, jubileumvie-

ringen, muzikale ontmoetingen, pro-

ductpresentaties en nog veel meer. 
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