MEER RESTAURANTS OP HOOGTE
Blaauw) achter de kachel. Op het
menu ondere andere in rode biet
gemarineerde gerookte zalm met
komkommer, watermeloen en yoghurtdressing. De centrale lift is een
zoevende disco met lichteffecten die
je in twintig seconden boven brengt.
De toren werd gestript en met eerbied voor de oorspronkelijke architectuur van grote ramen voorzien.
Hij werd ook opgehoogd, van 17 naar
21 etages, met een observatiedek op
de bovenste. In rode reuzenletters is
daar Hello, I’m A’DAM op de vloer
geschilderd. ,,Speciaal voor Google
Maps,’’ verklapt een medewerker.
De kenmerkende kroon bovenop de
toren is vervangen door een grotere.
Madam – dat als de duisternis valt
verandert in een nachtclub – werd
vorige week geopend, draairestaurant Moon volgt later deze maand.
Op verdieping 21 kun je je (vanaf
augustus) na de maaltijd weer even
kind voelen. Dan hangt daar een
giga-schommel, waarmee je tot over
de dakrand zwaait. Nee, hoogtevrees
moet je niet hebben. ■
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In Eindhoven wordt de Groene Toren, een voormalig kantoorgebouw, gerenoveerd en daarbij
is voorzien in een restaurant en cocktailbar.
In Amsterdam zijn er nog het REM-eiland en hotels
met hooggelegen restaurants: W Hotel, Ramada
Apollo, Fletcher Hotel en het Okura Hotel.
Ook het Rotterdamse Nhow Hotel beschikt over
een topper. Verder zijn in Rotterdam gepland een
skybar op de 23ste verdieping van het WTC en
een skybar op 150 meter hoogte, bovenop de
nog te bouwen woontoren Havanna.

WATERTOREN
Ook Utrecht biedt perspectief: daar is in de
oude watertoren in de
wijk Hoograven WT
Urban Café & Kitchen
gevestigd. Je kunt er op
verdieping 8, 9 en 10 (op
circa 40 meter hoogte)
onder het genot van
fraai uitzicht de inwendige mens verwennen.
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Bij mooi weer kan dat
zelfs in de buitenlucht.
Een glas koele witte
wijn met oesters: geen
probleem, ze hebben
het in WT Urban Café.
Het restaurant serveert
menu’s met veel fusiongerechten, zodat je afwisselend in Japanse,
Franse, Italiaanse en

Spaanse sferen verkeert. Toch hoogtevrees? De Watertoren
heeft ook een terras aan
de Vaartsche Rijn, waar
je je bootje kunt aanleggen om lekker te lunchen of te borrelen.
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