
Geef toe, alles wat gefrituurd 
is, is lekker. Van kaassoufflé tot 
nasischijf, van berenhap tot banaan. 
Die laatste eten we het liefst met 
een flinke klodder pindasaus. 
Maar poedersuiker mag ook. Eet 
’m bij Sweetie. De keuken en het 
exotische decor van dit restaurant 
zijn de laatste tien jaar niet 
veranderd. Wij houden ervan.

Restaurant Sweetie, 
Predikherenstraat 21
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Wat nou weg met suiker. Wij hunkeren 
naar zoet. Geef ons dextrose, glucose 
en fructose. Liefst in de vorm van een 
chocolaatje, snoepje of cakeje. Liefst 
om te delen met ons liefje. Dit zijn de 

zoetste plekken van Utrecht. 

Zoetigheid
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Tegenwoordig is het hip om geen 
koekje meer te serveren bij de koffie. 
We hebben de mensen van café De 
Zaak met de hand op het hart laten 
beloven om hier nooit en te nimmer 
gehoor aan te geven. Het beste koekje 
bij de koffie — of eigenlijk moeten we 
cakeje zeggen — van Utrecht vind 
je hier. Met liefde gebakken door 
Koekfabriek, even verderop. 

Afrikaantjes, rozen, Oost-Indische 
kers, goudsbloem, lavendel — allemaal 
eetbare bloemen. Een hapje parfum, 
wie wil dat nou niet? Koop ze wel bij 
de groenteboer of groothandel en 
niet bij de bloemist. Anders eindigt 
je culinaire avond op het toilet of 
nog erger: op de eerste hulp van het 
Diakonessenhuis.

HANOS, 
Ravenswade 94, Nieuwegein

Café De Zaak, 
Korte Minrebroederstraat 9
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Pepermuntjes bij de rekening 
vinden we lekker hoor, maar echt 
gelukkig maak je ons met suiker 
besprenkelde tumtummetjes en 
chocoladeflikken, zoals ze dat doen 
bij Restaurant De Branding. En als 
je de nota krijgt van die knappe 
jongen — waar we nog steeds zijn 
naam niet aan hebben durven 
vragen — dan is het helemaal feest.

Restaurant De Branding, 
Croeselaan 303
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