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’t Eetatelier in Arnhem staat model voor alle vegetarische eethuizen.

tekst Mac van Dinther fotografie Martijn Hol

Kastanjepolenta met saus

van paddestoelen, pompoen

en frittata (omelet).

Waar om ’t Eetatelier? De wereld gaa t aan
vlees ten ond er, schreef hoog leraar psycho -
logie Roos Vonk een tijdje ter ug in deze
kran t. Dat vlees ‘lekk er ’ is, is wel het stom -
ste ar gumen t om het milieu, het klimaa t, de
derd e wereld en niet te vergeten de dieren te
offeren. Vleeseters laten hun persoonli jke
genot pre valeren boven het algemeen be-
lang . Oké, oké, een week je vegetarisc h dan
maar? ’t Eeta telier is een vegetarisc h eetcafé.
Het bes taa t nog niet zo heel lang . Roos Vonk
gaa t mee .
Hoe zitten we erbij? Het is een moo i pand -
je in de binnens tad van Arnhem. Achter een
classicis tisc h versierd e gevel met kr ullen en
pilaren gaa t een inric hting schuil die bes taa t
ui t een met zor g sameng esteld e ra tjetoe . De
tafels en stoelen op de houten vloer zijn wit
gelak t, formica of van hout, de lam pen va-
riëren van halog een tot oud er wets rookg las.
Er is een mos groene schou w en een tomaa t-
rood hoek je tussen witte muren. Het ademt
een onbes temd jaren -ta chtiggevoel. Wat ho -
ren we daar op de boxen? Zou het echt Kate
Bus h zijn? Ja, het ís Kate Bus h!
Wat eten we? Het men u staa t op het
schoolbord: ricotta taart met vijg, doper wt
en pom poen; kas tan jepolen ta met saus van
trompettes-de-la-mor t (hoorn des over vloeds,
een pa dd estoel) en sjalot, gesmoord e pom -

poen en pas tinaak met fenegriek en brie , ap-
pelnectarinecom pote en fritta ta (omelet );
chocola detaart met cogna c-cappuccinog la-
zuur en fram bozensa us.
Smaakt het? Het is eten zoals we het zo
vaak tegenk omen in vegetarisc he eeth uizen.
Vol goede bed oeling en zond er da t het zich
uit in goed eten. Het voor gerec ht is een
pun tje goudbr uine pom poen taart da t aan de
drog e kan t is en nogal neutraal, om niet te
zeggen saai, gekr uid. Een paar sni ppers ijs-
ber gsla en dunne schijfjes vijg doen hun bes t
de boel een beetje op te leuk en.
Het hoofdg erec ht bewijst da t het denk en in
smak en en str ucturen nog ond eron twikk eld
is in de vegetarisc he keuk en. Ons bord is een
verzameling weeïge gerec hten: puddinga ch-
tige polen ta waarin we grote moei te hebben
kas tan je te ontd ekk en, zoete compote , zach-
te brokk en groen te, half gesmolten kaas en
dikk e saus. Elk e kok zou moeten weten da t
een goed bord eten het moet hebben van
harmonie en con tras t: zuur en zoet, zacht en
krokan t. Dat het allemaal bij elkaar in een
diep bord ligt, helpt ook niet. De pa dd estoel -
saus is trou wens top. Een biefs tuk erond er
en je lik t je ving ers erbij af. Cliché. Sorr y.
We proe ven ook nog een ha pje van de India -
se curr y met tomaa t die Roos heeft bes teld.
Daar zit meer pit in.

Het chocola detaartje is ook zacht, maar wel
erg lekk er.
Hoe is de bediening? Vr i e n de l ij k.
Wat kost het? 26,25 euro .
Komen we ter ug? Het is eten waarmee we
de wereld niet gaan redd en, daar zijn Roos
en ik het snel over eens. Maar het is te ge-
makk elijk om ’t Eeta telier af te schri jven,
wan t het staa t mod el voor zo’n beetje alle ve-
getarisc he eeth uizen die we tot nu toe heb -
ben bezoc ht. Ze ser veren sober , huiseli jk
eten tegen een lage pri js. Kenneli jk is da t wat
vegetariërs willen. Daar is nik s mis mee ,
maar je trek t er vers tok te vleeseters niet
mee over de streep.
Er is maar één oplossing : ui t de rang en der
vlees lozen moet een elite ops taan die zich
ster k maak t voor vegetarisc h hed onisme:
een levenss tijl die getypeerd word t door
briljan t gemaak t voedsel da t word t opge-
diend in flonk erend e eetpaleizen waar bij het
eten van vlees verbleek t tot een hobby van
zielige mannetjes die een Hummer en rood
vlees nodig hebben om zich man te voelen.
Zijn we toch weer ter ug bij lekk er, wat sa -
men met lus t een van de ster kste dri jfveren
achter het menseli jk hand elen is. Je kun t
hoog en laag spring en, maar niemand gaa t
vies eten om de wereld te redd en. Zond er
lekk er word t het noo it wat.
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