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Met 334 miljoen vierkante meter vastgoed onder management,

400 kantoren in 70 landen, een omzet van meer dan $ 8,2 miljard 

in 2018 en 51.000 hardwerkende specialisten wereldwijd, creëren we

duurzame ondernemingswaarde voor investeerders, eigenaren en 

gebruikers van commercieel vastgoed in Nederland. We begeleiden 

onze klanten bij het formuleren en realiseren van de best mogelijke 

vastgoedbeslissingen en -oplossingen voor de toekomst. 

Ontdek What’s Next op cushmanwakefi eld.nl
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03DE VEGANIST
ThE hAppINESS CAfé

Heb je zin in een vitamineshot in de 

ochtend, een vegan breakfast of lunch 

met bowls, pancakes, soep, sandwiches, 

salades of high tea  loop dan eens bij The 

Happiness Café aan de Emmasingel (of 

het zusje The Happiness Kitchen aan 

de Nieuwstraat) binnen. Bij het Café is 

het relaxed ‘wakker worden’ in knusse 

hoekjes met kussentjes en hangplanten. 

Een gezellig onder-onsje voer je aan de 

tafeltjes-voor-twee. Vergaap je je aan de 

mooie lifestyle spullen? Je kunt ze ook 

kopen. Bij The Happiness Café eet je 

niet alleen gezond, ze helpen je ook met 

het bereiken van een gezondere leefstijl. 

Brood en lekkernijen komen vers uit hun 

ondergrondse bakkerij. Wil je zelf eens aan 

01    DE fOODhAL
DOwN TOwN GOurmET mArkET

Voor streetfood ga je naar Down Town 

Gourmet Market aan de Smallehaven. 

De gezelligste foodhal van Nederland: 

hip, kleinschalig en overzichtelijk. Geen 

gekibbel meer over waar je wilt eten 

in een foodhal. Of wachten op jouw 

gezelschap die zin heeft in pizza en 

jij watertandend naar de sushikraam 

verderop uitkijkt. Bij deze foodhal zit 

je aan tafeltjes in het midden van de 

hal, erom heen de 21 eettentjes. En 

hoera weg met die lange wachtrijen en 

ongemakkelijk in je eentje aan een tafeltje 

stoelen vrijhouden voor jouw eetmaatjes. 

Via een app kun je de gerechtjes naar 

je tafeltje laten brengen. Down Town 

Gourmet Market is leuk voor iedereen 

en goed voor de Brabantse Gastvrijheid 

Award!

www.downtowngourmetmarket.com

02DE hOrECATyCOON
DADAwAN

Zeg je fushion, dan zeg je Dadawan. 

In de voormalige bloemenkiosk aan de 

Heuvelgalerij verrees dit jaar het derde 

restaurant in de Dadawan-keten van 

de Maastrichtse horecatopper Danny 

Deng. – De Dadawan formule is niet zijn 

enige creatieve kindje. – Dengs’ keuze 

voor Eindhoven: de stad is booming. 

de slag met een vegan gerecht? Check de 

YouTube filmpjes op hun website. Tip: zelf 

black bean brownies maken.

www.thehappinesscafe.nl

Zijn openingsstunt: gratis proeven. En 

daarvoor rukte Eindhoven massaal uit. 

Opvallend: de gerechten worden in 

grote kommen (dadawan) geserveerd. 

Een aanrader: de stonebowls, een 

gloeiendhete schaal waar je het gerecht 

zelf in kunt omscheppen. Goed voor het 

gourmetgevoel. Wil je liever thuis eten? Het 

afhaalrestaurant zit beneden.

www.dadawan.nl

03

01

02

- Hotspots



- Hotspots

INEindhoven - 3938 - INEindhoven 

04 DE muLTITASkEr
ONDEr DE LEIDINGSTrAAT

Bij Onder de Leidingstraat kun je eigenlijk 

alles: ontbijten, thee leuten, lunchen, 

borrelen, gerechten meenemen en 

boodschappen doen in de mini-bio 

supermarkt. Ben je toe aan nieuwe 

kookspullen of kookinspiratie neem dan 

zeker een kijkje tussen de potten, pannen 

en kookboeken. In 2018 nam de Coffeelab 

het bedrijf over van oprichters Nicole van 

Kempen en Dario d’ Alessendro. Na hun 

succes zochten ze een nieuwe uitdaging 

in de yoga en ayurveda. Lunch je met 

een groep, kies dan eens voor Zelf brood 

smeren op de menukaart. Op de tafel: 

vloerdesembrood, zelfgemaakte smeersels 

en beleg op houten plankjes. Erg lekker. De 

high tea heeft hetzelfde concept.

www.onderdeleidingstraat.nl

05 DE VErBODEN STAD
hET kETELhuIS

In het voormalige ‘Verboden stad van 

Philips’ midden op Strijp-S kijk je je 

ogen uit. Laat je  verrassen door de 

bar, restaurants en bakkerij in een 

pand uit 1929. In 2012 kreeg het 

een  metamorfose. Kunstenaar en kok 

André Amaro heeft van het Ketelhuis 

een culinaire broedplaats gemaakt; 

de huiskamer van Strijp-S. Bij het 

Ketelhuis hebben ze aandacht voor locale 

producten en een no-waste houding. 

Een koe, schaap of varken gaat op tot 

het bot. Groenten en kruiden kweken 

ze in hun eigen tuin en de honing komt 

van de bijenkolonie op het dak. Het 

barretje van het Ketelhuis is de kleinste 

en gezelligste ruimte op Strijp-S, met 

drie terrassen. Van ‘s ochtends vroeg tot 

‘s avonds kun je er terecht voor koffie, 

ontbijt, taart en hapjes bij de borrel. 

Lekker eten na die borrel? Struin dan 

06 DE GENErAAL
BENz AT kAzErNE

Het highend restaurant Benz at Kazerne, 

home of design is een culinaire verrassing 

met in de keuken het jonge Zweedse 

talent Rasmus Olander, de Tilburgse 

Nik Tonglet en Mark Groenendaal. Dit 

sterrentrio zorgt gegarandeerd voor een 

gastronomische beleving. Op het menu: 

robuuste groenten, gerechten met een 

Scandinavische touch. De voormalige 

marechaussee  kazerne werd onder 

handen genomen door toonaangevende 

ontwerpers, afgestudeerd aan de 

Design Academy Eindhoven. Jonge 

designtalenten tentoonstellen hun werk bij 

Benz. ‘Wil je eens iets speciaals? Bij Benz 

at Kazerne kun je overnachten in de luxe 

kamers, suites en lofts. Aanrader: voor 

lunch en diner van tevoren reserveren!

www.kazerne.com

door naar het restaurant in het Ketelhuis. 

Ga je trouwen, heb je een evenement of 

festival, dan is deze oude ‘Verboden stad’ 

een toffe plek. 

www.hetketelhuis.com
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09 DE OChTENDmENS
mENEEr DE BOEr

Bij Meneer de Boer kun je al om 7 uur 

terecht. Een leuke plek voor all day 

breakfast. En prima voor een anti-

kater ontbijt. Op de kaart koffie van de 

Stadsbranderij met gewone, haver-, 

amandel- of soyamelk. Houd je niet van 

verrassingen, dan kun je beter deze deur 

voorbij lopen. Aan een menukaart doen 

ze niet. Bij Meneer de Boer verrassen 

ze je graag met sandwiches, uitsmijters, 

pancakes, yogurt, salades of soep. Iedere 

dag een tikkie anders. Pioniers Maurice en 

Sabine – oud-collega’s die zin hadden in 

iets nieuws - openden het eerste ontbijtcafé 

in de stad. Afgekeken in New York. Meneer 

de Boer is ongedwongen wakker worden 

met een krantje en koffie in een rieten 

loungestoel bij het raam. Het ontbijtcafé 

doet mee aan het Koffiecaartje. Een leuke 

manier om koffieplekjes in de stad te 

ontdekken.

www.meneerdeboer.nl

07 DE fOODBAr
mr SISTEr

De Kleine Berg wordt steeds hipper 

met boetiekjes en restaurantjes. De 

initiatiefnemers van het Vlaamse Burgerij 

en Roast zagen het monumentale pand W. 

van der Schoot wel zitten en openden er 

hun flagstore Mr Sister. En troeft daarmee 

de kleine vestiging op Amsterdam CS af. 

De letters W. van der Stoot zitten er weer 

op, als eerbetoon aan het ijzerwarenbedrijf 

dat 67 jaar op dat stekkie zat. Mr Sister is 

een relaxte plek voor ontbijt, lunch en diner. 

Specialiteit: burgers met een hoofdletter 

B. De inrichting: industrieel met veel glas, 

hout, planten, zithoekjes en – hoe kan 

het ook anders in de lichtstad – geweldige 

lampen. Op de verdieping erboven kunst 

van Holland Art Gallery. Mr Sister verzorgt 

straks ook het ontbijt en roomservice in het 

nieuw te openen Bergenhotel. Iedere eerste 

vrijdag van de  maand speelt er een dj.

www.mrsister.nl

08 DE VrIENDEN SuN By zArzO
& BODEGA By zArzO

Bij Bodega by Zarzo drink je een borrel, 

erbij lekkere bites. Bij buurvrouw Sun 

by Zarzo ga je uitgebreid tafelen. Van 

dimsum tot traditioneel Mediterraans. 

Een wereldrestaurant van Adrian 

Zarzo en Sunny Devens, de derde op 

een rij. Dé Zarzo van het gelijknamige 

sterrenrestaurant aan diezelfde 

Geldropseweg. De twee kennen elkaar 

nog van Librije en sloegen de handen 

succesvol ineen. Bij Sun by Zarzo tref je 

een bescheiden kaart; in de Bodega een 

uitgebreide wijnkaart. Opvallend: de open 

keuken met vitrine in het midden van Sun 

en Bodega. De inrichting: strak met zwart-

wit decobehang. De tafels zijn naadloos 

gedekt. Als het aan de mannen ligt, wordt 

Zarzo een brand waar je U tegen zegt.

www.zarzo.nl
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10 DE mAChINIST
rADIO rOyAAL

Radio Royaal zit naast het Ketelhuis en 

Klokgebouw op Strijp-S in een voormalige 

machinekamer. En die details zijn 

gelukkig in tact gehouden: 1300 m2 

ongepoetst industrieel design ingericht 

10
met tweedehands stoelen van Ahrend, 

jaren 70 tafels bekleed met wit linnen. 

Radio Royaal maakte een vliegende start 

als pop up restaurant tijdens de Dutch 

Design Week. Doodzonde om te stoppen, 

dachten initiatiefnemers Frederic van 

der Laar, Marco Birsak en Niels Wouters. 

Ze kregen hulp van vriend Bart en zus 

Stella en zijn niet meer weg te denken op 

Strijp-S. Bij Radio Royaal geen grote keuze 

stress: het voor, hoofd en nagerecht heeft 

een vaste prijs en wisselt wekelijks. Het 

driegangendiner uit de verfijnde Frans-

Duitse keuken kun je zelf samenstellen. Wil 

je even uitbuiken tussen de gangen door? 

Leef je dan uit op de schommel, bij het 

airhockey of tafelvoetbal. Zin in wat meer 

actie: trek die bokshandschoenen aan of ga 

voor een potje badminton.

www.radioroyaal.be

Hazenberg ontwikkelt, bouwt en transformeert. Creëert waarde voor nu en later. 

Hoe? We luisteren naar je wensen en vragen. Maken tijd om je uitdagingen te  

begrijpen. We sparren met je, doen suggesties en verrassen. We denken met je 

mee: proactief, praktisch, innovatief, duurzaam en ‘out of the box’. En we lossen op. 

Alles om je dromen en plannen waar te maken. MAAK DE TOEKOMST

www.hazenberg.nl

MAKERS 
VAN WAARDE
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