


Espresso’s en bubbels drinken, mensen ontmoeten, lekker lang lunchen, exclusief dineren  

en genieten van het werk van Nederlandse ontwerpers. Bij Eat Drink DEsign komen  

Dutch Design en culinaire expertise samen.

Eat Drink Design @ Dutch Design Week: tijdelijk restaurant met expositie in de kas op  

het Lichtplein in Eindhoven, 20 tot en met 28 oktober 2007.



Eat Drink DEsign 2007 ★ sot-l’y-laissE / annEliEs HErmsEn
 Daily lunch

★ rEstaurant ZuiD / Joost van BlEiswiJk
 Zaterdagavond 20 oktober

★ avant garDE  / maartEn Baptist
 Zondagavond 21 oktober

★ rEstaurant 1910 / CaroliEn niEBling
 Maandagavond 22 oktober

★ DE linDEHof / kranEn & gillE
 Dinsdagavond 23 oktober

★ DE karpEnDonksE HoEvE / kiki van EiJk
 Woensdagavond 24 oktober

★ ostEria / DiCk van Hoff
 Donderdagavond 25 oktober

★ HostEllEriE vangaElEn / JEns praEt
 Vrijdagavond 26 oktober

★ sot-l’y-laissE / EDD 2006 rEvisitED
 Zaterdagavond 27 oktober

★ ristorantE Da nEllo / annEliEs HErmsEn
 Zondagavond 28 oktober

Acht ontwerpers en acht koks werkten in koppels samen om tot bijzondere producten 
te komen, waar de restaurants elke dag wat aan hebben; kok inspireerde ontwerper, 
en andersom. Bij Eat Drink DEsign presenteren alle koppels de resultaten van die 
samenwerking en laten ze Dutch design en culinaire expertise met elkaar versmelten.  

Uitgangspunt van het project is de toegevoegde waarde van de creatieve industrie voor 
andere sectoren, in dit geval acht toprestaurants uit Eindhoven en omstreken. Daarom 
werd gezocht naar een ontwerpoplossing voor situaties waar het personeel van de 
deelnemende restaurants tijdens hun dagelijks werk mee te maken krijgt. 

Eat Drink DEsign is een initiatief van ontwerpbureau Moon/en/co en culinair 
fenomeen Sot-l’y-laisse.  



rEstaurant ZuiD / 
Joost van BlEiswiJk

Aan zijn No glue, no screw-meubelserie kwam geen schroefje  
of druppel lijm te pas. Ontwerper Joost van Bleiswijk borduurde 
voort op dit concept en ontwierp een schaal voor Restaurant Zuid, 
die topkok Michiel Verbakel op het idee bracht om een gerecht  
te serveren dat volgens hetzelfde No glue, no screw principe  
opgebouwd wordt. www.projectjoost.com, www.restaurantzuid.nl 



avant garDE / 
maartEn Baptist

Topkok Johan van Groeninge laat zich graag inspireren door mooie  
of bijzondere serviezen. Daarom ontwierp Maarten Baptist speciaal 
voor restaurant Avant Garde van Groeninge een zilveren klem met 
daarin een houder van hittebestendig laboratorium glas die letterlijk 
smaak toevoegt aan het eten, namelijk één druppel van een extra 
ingrediënt bij elke hap. www.watdesign.nl, www.avant-garde.nl 



Het uitserveren van meerdere borden die soms wel 140˚ Celsius 
heet zijn, vraagt om een goede bescherming en de juiste  
manier van vasthouden. Voor Restaurant 1910 combineerde 
Carolien Niebling die twee in een ergonomische bordenwant,  
die met magneten is op te hangen aan oven, koelkast of speciale 
sloof. www.extrabruut.nl, www.1910-restaurant-bar.nl

rEstaurant 1910 /  
CaroliEn niEBling





DE linDEHof / 
kranEn & gillE
Als oplossing voor ruimtegebrek, maar vooral ook om de  
theatrale handeling aan tafel, ontwierpen Jos Kranen en  
Johannes Gille een verrijdbare champagnekoeler voor  
restaurant De Lindehof. Aan het eind van de avond wordt  
deze in een handomdraai omgetoverd tot kaasplank, door  
het plaatsen van een houten plateau. www.kranengille.com,  
www.restaurant-delindehof.nl 



DE karpEnDonksE HoEvE / 
kiki van EiJk
Kiki van Eijk verdiepte zich in eetculturen en tafelsettings uit vervlogen tijden. 
Geïnspireerd door mooie, handgemaakte flessen uit de middeleeuwen, 
ontwierp ze voor restaurant De Karpendonkse Hoeve een karaf en een serie 
glazen lampjes, als illustratieve toevoeging aan het interieur. Meesterkok 
Peter Koehn neemt haar illustratieve insteek over en tovert een visueel 
verrassend diner op tafel. www.kikiworld.nl, www.karpendonksehoeve.nl





ostEria / 
DiCk van Hoff

Staal, vuur en ingrediënten. Meer is er volgens Dick van Hoff niet 
nodig om een fantastisch diner in elkaar te zetten. Met de robuuste 
buitenkeuken die hij ontwierp voor Italiaans restaurant Osteria,  
vestigt hij de aandacht op de pure beleving van het koken an sich  
en het maken van plezier in de keuken. www.vanhoffontwerpen.nl, 
www.restaurantosteria.com



HostEllEriE vangaElEn / 
JEns praEt
Hoewel sidetables een belangrijke functie hebben – om borden op 
te zetten, bijvoorbeeld, of flessen wijn – besteden maar weinig 
restaurants er veel aandacht aan. Voor Hostellerie Vangaelen 
transformeert Jens Praet het traditionele bijzettafeltje tot een ware 
eyecatcher, die meerdere doelen dient. www.jenspraet.com, 
www.hostellerie.nl 



ristorantE Da nEllo / 
annEliEs HErmsEn

Voor Ristorante Da Nello ontwikkelde Annelies Hermsen  
een verpakkingslijn voor basisproducten uit de Italiaanse keuken, 
zoals truffelboter en olijfolie, waarvoor ze zich liet zich inspireren 
door de ingrediënten zelf, zoals tomaten, aubergines en olijven. 
De verpakkingslijn sluit aan bij de keuken van het restaurant: 
authentiek, nuchter en sober. www.annelieshermsen.nl,  
www.danello.nl 



moon/En/Cosot-l’y-laissE
Sot-l’y-laisse – de zot die het laat zitten – 
is een culinair begrip. Zwervend door
binnen- en buitenland verzorgt  
Edwin Severijn exclusieve minute made 
dinners op locatie, kookworkshops en 
bedrijfstrainingen. sotlylaisse@planet.nl

Moon/en/co is een ontwerpbureau. Annemoon Geurts 
en Koen Rijnbeek geven samen met hun co’s ‘smoel’ 
aan bedrijven, producten, diensten en events: aan 
totale corporate identities of aan onderdelen daarvan.  
Van drukwerk en websites tot interieurs en kunst-toepas-
singen op vlakglas. www.moonenco.nl



Eat Drink
Tijdens de Dutch Design Week is ook in de deelnemende restaurants te genieten  
van een speciaal Dutch Design Menu en het resultaat van het project.

rEstaurant 1910 
Moniek Keijzers, Bas Strijbosch  
en Yuri Wiesen
Willemstraat 43a, Eindhoven
T 040 296 18 63
www.1910-restaurant-bar.nl

avant garDE
Johan van Groeninge
Philips Stadion, Frederiklaan 10D, 
ingang 7, Eindhoven
T 040 250 56 40
www.avant-garde.nl

karpEnDonksE HoEvE
Peter Koehn en Ingrid van Eeghem
Sumatralaan 3, Eindhoven
T 040 281 36 63
www.karpendonksehoeve.nl
 
DE linDEHof
Soenil Bahadoer
Beekstraat 1, Nuenen
T 040 283 73 36
www.restaurant-delindehof.nl

ristorantE Da nEllo
Nello
Stratumsedijk 21c, Eindhoven
T 040 213 57 57
www.danello.nl

ostEria
Marko en Edith Jansen  
en Freek van den Elsen
Markt 2a, Sint-Oedenrode
T 0413 490 304
www.restaurantosteria.com

HostEllEriE vangaElEn
Armijn van Nierop,  
Wim en Irene van Middelaar
Kapelstraat 48, Heeze
T 040 226 35 15
www.hostellerie.nl

rEstaurant ZuiD
Michiel Verbakel
Geldropseweg 5, Eindhoven
T 040 848 08 08
www.restaurantzuid.nl

DEsign
Maarten Baptist www.watdesign.nl
Joost van Bleiswijk www.projectjoost.com
BLOKmeubel www.blokmeubel.nl
d’Andt
Kiki van Eijk www.kikiworld.nl
Lonneke Gordijn www.designdrift.nl
Annelies Hermsen www.annelieshermsen.nl
Dick van Hoff www.vanhoffontwerpen.nl
Kranen & Gille www.kranengille.com
Sander Lucas www.sanderlucas.nl
Carolien Niebling www.extrabruut.nl
Fenna Oosterhoff www.fennaoosterhoff.nl
Jens Praet www.jenspraet.com
Mara Skujeniece www.skujeniece.com
Iris Tonies www.iristonies.nl
Anke Weiss www.ankeweiss.com



tHanx
Versvishandel Jan van As www.janvanas.nl
Fruitkwekerij Ad & Connie de Bever
BLOKmeubel www.blokmeubel.nl
Creactiv www.creactiv.nl
Design Connection Eindhoven Region  
www.designconnectioneindhoven.com
Dijkstra & de Bresser www.dijkstra-debresser.nl
DR Trading www.drtrading.nl
Gemeente Eindhoven www.eindhoven.nl
Marijke Geurts www.marijkeg.nl
ISPC www.ispc.nl
Kabel Metaal www.kabelzaandam.nl
Lebouille Valkenburg BV www.lebouille.nl
Lente www.lente.nu
Leoxx www.leoxx.nl
Leventi www.leventi.nl
Ann Maes Design www.22plus2.com
De Linnen Lijn / Masa Italia www.linnenlijn.nl
Polyground www.polyground.nl
Bakkerij Renders www.bakkerijrenders.nl
Rexite www.rexite.com
Tonny van Rooy www.tonnyvanrooy.nl
Spectrum www.spectrumdesign.nl
Vinites Haarlem www.vinites.com

Eat Drink DEsign is een concept en productie  
van Moon/en/co en Sot-l’y-laisse.  
Het project wordt ondersteund door Design Connection 
Eindhoven Region en de Gemeente Eindhoven.



Eat Drink Design @ Dutch Design Week 

De kas op het Lichtplein in Eindhoven

20 tot en met 28 oktober 2007

12:00 - 15:00 Expositie, espresso & lunch

15:00 - 17:30 Expositie, bubbels & oesters

19:00 - 00:00 Dutch Design Diner

040 23 66 196

info@eatdrinkdesign.nl

www.eatdrinkdesign.nl


