We ontmoeten1 elkaar hier.
We drinken en eten samen.
Met een goed verhaal 2.
In het Engels? Of op z’n Eindhoves? 3
Dat kan allemaal.
We worden samen groot 4.
En wat ik niet kan, kan jij 5.
We branden, bakken en brouwen 6.
Wat de pot schaft of diner van de kaart.
En ieder seizoen 7
geeft dat vertrouwen.
We willen niks weggooien.
Alles in hergebruik.
Wat we oogsten is eerlijk 8.
Waarde behouden en creëren.
Twee handen op een buik.
Niet van vandaag op morgen.
We nemen de tijd 9.
We beginnen nu10.
Wordt het vast wel wat.
1 We willen Eindhoven bij elkaar brengen. In alle talen
en voor iedere portemonnee.
2 We willen kwartiermaken en programmeren op kennis-deling en ontmoeting.
3 Tijdelijk en permanent wordt onze Brainportstad
steeds internationaler. Als goede ontmoetingsplek
willen we daarom flexibel zijn.
4 Samen met onze ambassadeurs die Café Restaurant
Eindhoven mede-mogelijk maken, mede-eigenaar
worden en in de gelegenheid zijn om dividend te
delen met een goed doel.
5 We staan voor ambacht. En voor de mensen daarachter. Dat delen we graag met de stad. We leiden mensen op, we leren van elkaar en (h)erkennen ambitie.

6 De bakkerij, branderij en brouwerij vormen een ecosysteem waarbij restproducten dienen als grondstof
voor de ander. Waarbij producten elkaar versterken
en worden gecombineerd. Als gast ben je welkom om
te komen proeven en word je geïnformeerd over de
processen.
7 We vinden het belangrijk dat het seizoen bepaalt
wat er op het bord terecht komt. Zoveel mogelijk
lokaal. Het liefst uit regio Eindhoven.
8 Van interieur tot bestek, van bord tot tafellinnen.
Eerlijk geoogst, bewaard of gered.
9 We geven ons personeel de vrijheid om door te
groeien of in rollen te wisselen wanneer iets anders
beter bij diegene past. Er is ruimte voor iedereen.
Om ambities na te jagen, verder te ontwikkelen en
dromen te volgen.
10 We kunnen dit natuurlijk niet alleen. En dat willen
we ook niet. Alles draait om samenwerking en het
bundelen van krachten. Wil jij vanaf het begin onderdeel uitmaken van het team?

