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?

This is where we meet 1 each other.
Here we eat and drink together.
Always with a good story 2.
In English, or Eindhoves? 3
All is okay.
Together, we grow 4.
What I can’t, you can 5.
We bake, roast and brew 6.
À la carte or potluck.
We trust in what the season 7
has to offer us.
Trying not to waste a thing.
Recycle and upcycle.
What we harvest is fair 8.
To create and maintain value.
Two peas in a pod.
No need to rush 9.
The time is now.
Let’s start together 10.
1 We want to connect Eindhoven. In every language,
for everyone’s budget.
2 We want to be inclusive and base our program on
knowledge sharing and spontaneous encounters.
3 Temporarily and permanently, our Brainport city is
becoming increasingly international. As a good
meeting place we, therefore, want to be flexible.
4 Together with our ambassadors who make Café
Restaurant Eindhoven possible, become co-owners
and have the opportunity to share dividends with a
charity.
5 We stand for the craft and for the people who make
it happen. We are pleased to share that with the city.
We train people, we learn from each other, and we
recognize ambition.

6 The bakery, roastery and brewery form an ecosystem
in which residual products serve as raw material
for the other. Where products reinforce each other
and are combined. You, as a guest, are welcome to
come and taste, and you will be informed about the
processes.
7 We believe it’s important that the season determines
what ends up on our plate. Products as local as possible. Preferably from the region of Eindhoven.
8 From interior to cutlery, from plate to table linen. Fairly harvested, preserved or rescued.
9 We give our staff the freedom to grow or change roles
when something else suits them better. There is a
place for everyone. To pursue ambitions, develop
themselves and follow their dreams.
10 We can’t do this alone. And we don’t want to either.
Everything revolves around cooperation and joining
forces. Do you want to be part of the team from the
start?

