
O c h t e n d d i e n s t

NAME IT  AND IT ’ S  YOURS

WARM BRABANTS  WORSTENBROOD
Heel de dag door – To Go  

€ 2,95

VERS GEBAKKEN MUFFINS
Verkrijgbaar in de smaken: chocolade, kaneel of limoen.
Heel de dag door – To Go 

€ 2,95

EVE ONTBIJT      
Yoghurt, vers bosfruit, gepofte quinoa, amandelen en een swirl  
van Koningshoeven honing. 
Heel de dag door – To Go

€ 5,45

VERSGEBAKKEN CROISSANT
Met huisgemaakte confituur van seizoenfruit.
Heel de dag door – To Go 

€ 3,45

UITSMIJTER
Kies uw aantal eitjes, wit of bruin brood, ham, kaas of allebei.
Heel de dag door – ook vegetarisch te bestellen 

€ 2,95
Per ei 

OMELET NAAR KEUZE
Een omelet van drie eitjes zoals u ’m het lekkerst vindt.
Vraag naar de mogelijkheden.
Heel de dag door – ook vegetarisch te bestellen    

€ 7,45



M I D DAG D I E N S T

NAME IT  AND IT ’ S  YOURS

LUNCHEN MET EVE (VANAF 2 PERSONEN) 
Een goed gevulde tafel met een selectie van onze lunchgerechten. 
U kunt uw dieetwensen doorgeven aan uw tafelheer of -dame.

€ 13,45
p.p. 

BROOD / SANDWICHES 
Alle croques en sandwiches worden bereid met brood van  
meesterbakker Robèrt van Beckhoven.  

CROQUE CLASSIQUE* 
Rijkelijk belegd met mozzarella en beenham. 
Heel de dag door – ook vegetarisch te bestellen 

€ 4,95

CROQUE AU CHÈVRE*
Combinatie van geitenkaas, walnoten, prei en honing,  
geserveerd met rucola.
Heel de dag door – ook vegetarisch te bestellen 

€ 5,45

CROQUE EVE*
Trappisten kaas met kip piri piri en gepofte ui, lekker dubbel laags. 
Heel de dag door

* Onze croques worden geserveerd met onze huisgemaakte EVE dip

€ 5,95

TAFELBROOD
Trappistenbrood van Robèrt van Beckhoven met gezouten  
boter, olijfolie en zeezout. 
Heel de dag door – ook vegetarisch te bestellen 

€ 3,45

BROODJE CARPACCIO
Vers geslagen Rundercarpaccio met pittige rucola, padano,  
pijnboompitten en een huisgemaakte basilicum mayonaise.  
Heel de dag door

€ 8,95

BROODJE CAESAR 
Op houtskool geroosterde kip uit onze houtskoolgrill, krokant  
gebakken bacon, knapperige Roma sla, ansjovis en een gekookt eitje. 
Heel de dag door

€ 7,95

DIEM’S DELIGHT
Stapelbrood met gerookte zalm, avocadocrème, rucola, suiker sla, 
tomaat, een gekookt ei en dyon mayonaise.  

€ 10,45

BROODJE KROKET
Garnalenkroket op een witte of bruine vers gesneden boterham, 
gegarneerd met gefrituurde peterselie en een gepofte limoen dip. 
Extra kroket + € 4,50
Heel de dag door
 
              

€ 7,45



M I D DAG D I E N S T

NAME IT  AND IT ’ S  YOURS

EVE BURGER
Een heerlijke runderburger (we hebben ook een vege tarische  
variant) uit onze houtskoolgrill met ijsbergsla, gefrituurde  
uienringen en onze EVE burgersaus. 
Heel de dag door - Vegetarische gerecht of vegetarisch te bestellen

€ 12,95

Extra mooi te maken met: 
- Gamba’s       
- Foie de canard      
- Tilburgse trappistenkaas

+ € 2,75
+ € 2,75
+ € 2,75

OESTERS
Oesters zijn per stuk te bestellen en worden geserveerd met  
citroen & peper. 

€ 3,45

SOEP VAN HET SEIZOEN
Soep van gepofte aardpeer bereid met prei, bacon, peterselie,  
een vleugje knoflook en zure room. Geserveerd met brood.  
Vegetarische gerecht of vegetarisch te bestellen – heel de dag door

€ 6,45

SOEP VAN DE DAG
Vraag naar de soep van de dag

€ 6,45

CAESAR SALADE
Op houtskool geroosterde kip uit onze houtskoolgrill, krokant  
gebakken bacon, knapperige Roma sla, ansjovis en een gekookt  
eitje. Heel de dag door

€ 8,95

HALLOUMI SALADE
Gegrilde halloumi met een frisse salade van veldsla, quinoa,  
avocado, geroosterde regenboog bospeen en hangop met komijn.
Heel de dag door – ook vegetarisch te bestellen  

€ 10,95

MIXED GREEN
Combinatie van gegrilde seizoengroente uit onze houtskoolgrill  
geserveerd met zachte geitenkaas, baby spinazie, hazelnoten en  
een dragon vinaigrette.Vegetarische gerecht of vegetarisch te bestellen 

€ 7,95

GEMARINEERDE ZALM
Huis gemarineerde zalm geserveerd met chiogia biet, rettich  
bietenblad en een crème van mierikswortel. 

€ 10,45

BAVETTE ORIËNTAL
Thais gemarineerde bavette. Geserveerd met udon noedels,  
boontjes, een gekookt eitje, bestrooid met bosui en koriander.

€ 12,45

FLAMMKUCHEN
Vers gebakken dunne bodem belegd met gehakt,  
knapperige spekjes, uienringen en mozzarella.
Heel de dag door – ook vegetarisch te bestellen  
    

 € 7,95



AVO N D D I E N S T

NAME IT  AND IT ’ S  YOURS

EVENING DINNER (VANAF 2 PERSONEN) 
Een goed gevulde tafel in drie gangen met een selectie  
van onze avondkaart.

 € 29,50 
p.p. 

TAFELBROOD
Trappistenbrood van Robèrt van Beckhoven met gezouten  
boter, olijfolie en zeezout. 
Heel de dag door – ook vegetarisch te bestellen  

€ 3,45

SOEP VAN HET SEIZOEN
Soep van gepofte aardpeer bereid met prei, bacon, peterselie,  
een vleugje knoflook en zure room. Geserveerd met brood.  
Heel de dag door – ook vegetarisch te bestellen  

€ 6,45

SOEP VAN DE DAG
Vraag naar de soep van de dag

€ 6,45

OESTERS
Oesters zijn per stuk te bestellen en worden geserveerd met  
citroen & peper. 

€ 3,45

SURF & TURF
Vitello Tonato van malse fricandeau en tonijn sashimi,  
geserveerd met rucola, snijbiet en bezaaid met kapperappeltjes. 

€ 9,95

SMOKED AND BAKED
Gerookte en geroosterde zalmfilet met schuim van aardappel  
en truffel, geserveerd met verse zuring.

€ 10,45

CARPACCIO        
Vers geslagen Rundercarpaccio met pittige rucola, padano,  
pijnboompitten en een huisgemaakte basilicum mayonaise.
Heel de dag door

€ 10,45

HALLOUMI SALADE
Gegrilde halloumi met een frisse salade van veldsla, quinoa,  
avocado, geroosterde regenboog bospeen en hangop met komijn.
Heel de dag door – ook vegetarisch te bestellen  

€ 10,95

TARTARE CLASSIQUE (RUND OF TONIJN)    
De klassieke steak tartaar met perfect gerookte dooier,  
kapperappeltjes, ui, augurk en een dragoncrème.

€ 12,95

MAKREELFILET
Verse makreelfilet op de huid geroosterd uit onze houtskoolgrill met 
huis gedroogde tomaat, pesto en een mayonaise van zwarte olijf.

€ 8,45

V O O R G E R E C H T E N 



AVO N D D I E N S T

NAME IT  AND IT ’ S  YOURS

ZEEBAARS  
Op de huid geroosterde zeebaars uit onze houtskoolgrill,  
geserveerd met gepofte paprika, aubergine, groene linzen en  
een citruskruidenolie.

 € 17,45

EVE’S VISSOEP  
De koning onder de soepen, rijk gevuld met vis en schaaldieren van 
het seizoen, gekookte aardappels, en tomaat. Op smaak gebracht met 
rouille volgens origineel Frans recept, dille en knapperige croutons.

€ 19,95

RISOTTO DI TUTTO 
Een romige risotto bereid met padano, gevuld met diverse bos-
paddenstoelen, gamba’s en op smaak gebracht met platte peterselie.
Heel de dag door – ook vegetarisch te bestellen  

€ 17,45

RISOTTO BON APARTE  
Risotto van gort bereid met oude kaas en geitenkaas, geserveerd met 
gesponnen tarwe, paarse wortel en gegarneerd met granaatappel.
Ook vegetarisch te bestellen.

€ 16,45

TILBURGS HERTFILET
Hertfilet met een stoof van hert en La Trappe bier, roodlof en een 
romige knolselderijpuree.

€ 26,95

BAVETTE
Malse bavette uit onze houtskoolgrill met confituur van ui, 
truffelaardappeltjes, pastinaak en een pittig pepersausje.

€ 19,75

CÔTE DU GAGA 
Lady steak van 150 gram met geroosterde groene asperges, 
Roseval aardappeltjes en een saus van sjalotjes.

€ 19,75

FLYING DUTCH 
Suprême van parelhoen en gekonfijte eendenbout met pompoen, 
anijschampignons en een saus van salie.

€ 18,95

Zoete aardappels met chili mayonaise    
Frites met mayonaise     
Vergeten groente uit de houtskoolgrill    
Gemengde salade met een EVE dressing

€ 3,45
€ 3,45
€ 3,45
€ 4,45

H O O F D G E R E C H T E N 

G A R N I T U R E N



J O N G E  G A S T E N

NAME IT  AND IT ’ S  YOURS

BALLENBAK
Tomatensoep met lekker veel ballen en knapperbollen.

 € 2,45 

KIP, FRITES EN APPELMOES
Krokante kipstukjes, frites, appelmoes, groentefrites, mayonaise  
en een verrassing.

€ 6,45

FLAMMKUCHEN
Versgebakken platte pizza met tomatensaus en gesmolten kaas.

€ 4,95

CROQUE KIDS
Tosti van witbrood met ham, kaas en tomatenketchup. 

€ 3,45

CROQUE NOISETTE
Zoete tosti (wentelteefje) met Nutella, vanille ijs & slagroom.

€ 3,45

Al onze gerechten van de grote mensen kaart kunnen wij ook  
in een kinderportie serveren.

KRUIKEN KEEK
Kruidige dadelcake met een exclusieve karamel van Schrobbelèr, 
gezouten karamelijs en zure room. 

 € 6,45 

TIRAMISU BIANCO
Tiramisu van witte chocolade met Bastogne koek, tuille van  
karamel en een bolletje pure chocolade ijs.

 € 6,45

APPEL CABRIO
De ingrediënten van een appeltaart maar dan met een eigentijdse 
bereiding, met frisse citrus kruimel, rozijnen, gele room en een 
bolletje vanille ijs.

 € 7,45

DE IJSSALON
IJs is per bol te bestellen in de smaken: yoghurt ijs/frambozen ijs/
citroen ijs/vanille ijs/pure chocolade ijs/gezouten karamel ijs.

 € 2,45
per bol

DE KAASPLANK
Vijf speciale Nederlandse kazen, geserveerd met kletzenbrood en 
pikante perenchutney.

 € 14,45

D E S S E RT S

NAME IT  AND IT ’ S  YOURS



B O R R E L K A A R T

N A M E  I T  A N D  I T ’ S  YO U R S

Kleine gerechtjes voor bij de borrel. Te bestellen per portie.
 

 

KLEINTJE SOEP VAN DE DAG € 3,45

TAFELBROOD
Trappistenbrood van Robèrt van Beckhoven met gezouten  
boter, olijfolie en zeezout. 
Heel de dag door - ook vegetarisch te bestellen

€ 3,45

6 Bitterballen van de Bourgondiër met echte Dyon mosterd  
3 Goulash- en 3 Saté ballen       
5 vegetarische Bieterballen met huisgemaakte tuinkruiden mosterd
 

€ 6,95
€ 7,45
€ 6,95

OESTERS
Oesters zijn per stuk te bestellen en worden geserveerd met  
citroen & peper.

€ 3,45

NACHO RANCHO
Gehakt, jalapeño peper en een dip van zure room.
Ook vegetarisch te bestellen.

€ 4,45

FLAMMKUCHEN
Vers gebakken dunne bodem belegd met gehakt, knapperige  
spekjes, uienringen en mozzarella.
Heel de dag door - Vegetarische gerecht of vegetarisch te bestellen
    

 € 7,95

AMUSANT
Laat u verrassen door de chef met 4 amuses, gemaakt van 
(seizoens)producten die we in huis hebben. Elke dag is dus anders! 

 € 3,45
per amuse

PLATEAU
Borrelplateau met een verscheidenheid aan warme en koude bites, 
bereid van lokale producten.

 € 15,95

DE KAASPLANK
Vijf speciale Nederlandse kazen, geserveerd met kletzenbrood en 
pikante perenchutney.

 € 14,45

PATA NEGRA
Een plankje met de heerlijke ambachtelijke Iberico-ham. 

 € 16,50


