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Flair selecteert de beste zoete adresjes om
op je to-dolijst te zetten. En we wéten waarover we
het hebben. Calorieën tellen is voor één keer
(of zestien keer…) niet toegestaan!
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7 HOU JE WAFEL!
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1 LEKKERS UIT LISSABON

2 DÉ KLASSIEKER

3 SWEET TREAT

Geen betere plek om je in het
buitenland te wanen dan bij
Forcado. Ze verkopen er
namelijk dé specialiteit
van Lissabon: pastéis, een
bladerdeeggebakje met
vanillepudding. Het
interieur is heerlijk hip en
trekt daarom de cool kids
van Brussel aan.

Voor echte Bretoense pannenkoeken moet je al sinds
1960 (!) in het Gentse pannenkoekenhuisje Gwenola
zijn. Ben je niet zo dol op
zoet? Ze serveren er ook
heerlijke hartige crêpes.

Ultieme Limburgse gezelligheid en de allerlekkerste
taarten, dat is Tarte Tatin.
Onze favoriet? De worteltaart
met walnoten.
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Zijn koekjes jouw guilty
pleasure? Dan is Maison
Dandoy een niet te missen
adres. Zandkoekjes, kattentongen, financierscake of een
dik stuk speculaas: beter dan
dit wordt het niet.
Stefaniaplein 4, Brussel,
www.maisondandoy.com.

6 SPECIALE SMAAKJES

Schepsnoeplover? Dan moet
je naar Zoet, een piepklein
snoepwinkeltje in Mechelen.
Je vindt er ook met chocolade omhulde marshmallows, cuberdons en popcorn in speciale smaken.
Dat ze lactose- en glutenvrije
varianten verkopen, maakt
dat ze bij Zoet helemaal on
trend zijn.

Alleen al de gedachte aan
hun chocoladereep met
speculaas en frambozen doet
ons hunkeren naar Sjokolat,
een chocoladewinkel in
Antwerpen waar ze smaken
verkopen die je nergens
anders vindt, zoals pure
chocolade met wasabi
pinda’s. Perfect om cadeautjes te scoren voor de zoetekauw in je vriendinnengroep!

Onze-Lieve-Vrouwestraat 143,
Mechelen, www.snoepzoet.be.

Hoogstraat 33, Antwerpen,
www.sjokolat.be.

Exotische Markt,
Oudevaartplaats, Antwerpen, www.facebook.com/
wafeltjesvanonsbomma.
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8 HOMEMADE WITH
LOVE
Nog nooit iets zoets van
Julie’s House geproefd?
Dan moet je nu meteen een
tripje Gent plannen. In haar
gezellige eethuisje in het
centrum serveert Julie de
lekkerste homemade
cupcakes en taarten.
Kraanlei 13, Gent,
www.julieshouse.be.

▲

Charleroisesteenweg 196-198,
Brussel, www.forcado.be.

Donkersteeg 16 en Volderstraat
66, Gent, www.gwenola.be.

Walputstraat 19, Hasselt,
www.tarte-tatin.be.

4 HANG-OUT VOOR
KOEKIEMONSTERS

5 MEE MET DE TREND

Op de zaterdagmarkt op het
Theaterplein in Antwerpen
staat het kraam De wafeltjes van ons bomma. En
dat zijn - zonder overdrijven
- de lekkerste wafeltjes ter
wereld. Ze worden gebakken
terwijl je wacht en zijn dus
nog lekker warm wanneer je
het zakje in handen krijgt. Ze
hebben tal van smaken
(chocolate chip, rozijnen,
appeltjes, double chocolate (!), speculaas…) en zijn
to die for. Het is even zoeken
op de markt en er staat vaak
een lange rij, maar het is echt
de moeite waard.
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9 FINGER-LICKIN’ GOOD
Geef je een etentje en wil je graag
scoren met het dessert? Dat lukt
gegarandeerd met een taart van
Les Tartes de Françoise.
Wedden dat iedereen je naar het
adres vraagt?
Verschillende vestigingen in België,
www.tartes.be.

10 OUR CUP OF TEA
Helemaal naar Londen gaan voor
een high tea? Dat is nergens voor
nodig! Bij het charmante Salon de
Thé Claude eet je de lekkerste
scones met cream & jam, macarons, sandwiches en taartjes, en
dat in een very British interieur.
Hendrik Conscienceplein 5, Antwerpen,
www.salondetheclaude.be.

11 WARMHOUDERTJE

Cordoeaniersstraat 4, Brugge,
www.thegullivertree.be.

12 GIVE ME THE CHOCOLATE
AND NOBODY GETS HURT
Bij Boon draait het allemaal om
chocolade. Ze verkopen er niet
alleen de beste pralines, ze maken
ook echte kunstwerkjes van
chocolade (wedden dat jij niet kan
weerstaan aan die chocoladen high
heels?). Vanuit het koffiehuisje
kan je de meesterchocolatiers
aan het werk zien.
Paardsdemerstraat 13, Hasselt,
www.thechocolateexperience.be.
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13 PANNENKOEKEN IN
TINSELTOWN

10

Het zijn de American pancakes
die ons elk weekend opnieuw naar
Tinsel lokken, een leuk adresje op
het Antwerpse Zuid. Kom op tijd,
zodat je zeker plaats hebt,
want het zit er altijd vol.
Vlaamse Kaai 40, Antwerpen,
www.tinsel.be.

14 CAKES GONE FANCY
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Drie redenen om nú naar Atelier
des Fêtes te gaan (binnenwandelen kan wanneer de gordijnen open
zijn en Margaux in het atelier aan
het werk is):
• Om de workshop Couture
cakes (lees: de mooiste bruids
taarten maken) te volgen.
Vrijzellenfeest, iemand?
• Om een privébrunch met je
vriendinnen te organiseren
(vanaf 8 personen).
• Om Margauxs zelfgemaakte
granola te kopen.
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Oude Houtlei 126, Gent,
www.atelierdesfetes.be.

15 ZO VEEL JE MAAR WIL!
Brunchen doen wij bij La
Fabrique in Brussel. Denk: een
all-you-can-eat-buffet - waar ons
lief dus óók warm van wordt - met
heerlijke zoete en zoute gerechtjes.
Bij mooi weer neem je plaats op
het fantastische terras.
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In Brugge moet je voor coffee &
cake naar The Gulliver Tree,
waar je tijdens de wintermaanden
heerlijk kan opwarmen bij hun
open haard. Last van keuzestress?
Bestel dan een Extravaganza,
een bordje met vijf verschillende
dessertjes.
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LIFESTYLE

Mijn smaak zal
z et zijn
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Amerikaansestraat 122, Brussel,
www.lafabriqueresto.be.

16 SIMPLY THE BEST
Zuut is nog maar net open en
is nu al de beste patissier van
Leuven. Of je nu fan bent van
taartjes, macarons of pralines:
het loont de moeite om ze
allemaal te testen.
Vismarkt 2, Leuven,
www.patisseriezuut.be.
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