
BETAALBARE, VERSE EN DUURZAME VIS
C FOOD bar is dé plek waar je terecht kunt voor betaalbare, verse en duurzame 
 vis. Gevestigd op de Smalle haven in Eindhoven in het nieuwe Horeca concept 
‘Down Town Gourmet Market’ waar meerdere kleine ondernemers heerlijk eten berei-
den. Een uniek visconcept waar de beleving van de gast centraal staat. Een moderne 
en toegankelijke seafoodbar, de ideale combinatie van een traditionele viskraam en een 
culinair visrestaurant. Je kunt hier onder het genot van een drankje uitgebreid genieten 
aan onze gezellige bar of aan een tafeltje in het restaurant.

Een breed assortiment bestaande uit verse oesters uit de oesterbar, verse vis van hoge 
kwaliteit en schaal- en schelpdieren in zijn puurste vorm gecombineerd met verse 
garnituren en bijzondere bereidingen. Alles puur zoals vis bedoeld is, toegankelijk en 
betaalbaar voor ieder een.

AGENDA
01|07 NIEUWE  

MOSSELKAART

07|07 VERSE PULPO  
UIT SPANJE

09|07  C FOOD SPECIALS

14|07  VERSE PULPO  
UIT SPANJE

16|07  C FOOD SPECIALS

21|07  VERSE PULPO  
UIT SPANJE

23|07  C FOOD SPECIALS

28|07 OUTDOOR COOKING

30|07  FOOD SPECIALS

SOCIAL 
MEDIA 
ACTIE
WIN EEN MIXED  
PLATEAU T.W.V. 37,50
Wij maken iedere maand een
winnaar bekend via Social 
Media.

WAT MOET JE DOEN:
1. Maak een foto van het 

gerecht dat je zojuist 
bij ons hebt besteld

2. Plaat deze op Instagram 
of Facebook en tag ons in 
jouw foto

3. Like onze pagina
4. Smakelijk eten!

                  @CFoodbar

C FOOD MENU
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HEEFT U EEN ALLERGIE? LAAT JE INFORMEREN DOOR EEN VAN ONZE MEDEWERKERSHEEFT U EEN ALLERGIE? LAAT JE INFORMEREN DOOR EEN VAN ONZE MEDEWERKERS

LEKKER 
VOOR THUIS
Wij verzorgen ook heerlijke vis 
plateau’s, hapjes en verschillende 
BBQ pakketten voor bij u thuis. 
Vraag ons naar de mogelijkheden.

SUSHI!
Probeert u ook eens de signature sushi ’s of de heerlijke  
Pokebowls van ons zusje Miss Temaki.

Alleen het beste is goed genoeg
Onze maatschappij schreeuwt om verduurzaming. De vissers en visserij worden daar als eerste op aangekeken. Wij als de C Food 
Bar vinden dat we ook onze verantwoordelijkheid moeten nemen als schakel in de visketen en naar onze relaties toe. De inkoop 
van vis is daar één van. Daarom willen we van onze leveranciers weten waar onze spartelverse vis vandaan komt. En weten we 
precies waar en hoe onze vis gevangen is. Alleen de beste vis van de beste vissers en van de beste kwaliteit is goed genoeg voor ons.

OEPS, FOUTJE
Beste gast,

Wij maken uw gerechten met veel liefde en doen er alles 
aan om er voor te zorgen dat u een fantastisch avond 
heeft. Natuurlijk gaat er ook wel eens iets mis in alle hec-
tiek. Dat willen we altijd graag oplossen zodat u met een 
tevreden gevoel vertrekt. Toch niet helemaal blij? Laat dit 
direct aan ons weten of mail naar info@cfoodbar.nl. Uw 
feedback is voor ons heel belangrijk en van fouten leren 
we nog steeds. Positieve reacties zijn natuurlijk ook meer 
dan welkom.

Team Cfoodbar

www.cfoodbar.nl



MENU        C FOODBAR EINDHOVEN
FRESH FISH FASTFOOD

“Panko is een paneermeel dat in de Japanse keuken 
wordt gebruikt om gebakken of gefrituurde etenswa-

ren van een knapperige korst te voorzien”

VIS IN INDIAASE PANKO MET 11,00
HUISGEMAAKTE CHIPS
Spicy cocktailsaus / doperwten-munt puree

VIS IN JAPANSE PANKO MET 11,00
HUISGEMAAKTE CHIPS
Spicy cocktailsaus / doperwten-munt puree

VIS IN SPAANSE PANKO MET 11,00
HUISGEMAAKTE CHIPS
Brava saus / doperwten-munt puree

FISH ’N CHIPS 7,95
Ravigotte saus

KIBBELING 
Medium 4,95
Groot 5,95

CHEF’S
SPECIALS
GAMBA’S GEFLAMBEERD MET PASTI’S 10,95
8 stuks / brood

SLIBTONG 13,50
2 stuks / chips / zoetzuur tomaat en komkommer /
ravigottesaus

KABELJAUW 12,50
Zeekraal / noilly prat / gerookte knoflook puree

ZALM ‘ EN PAPILLOTE’ 12,50
Courgette / kerstomaat / rode ui / lente ui

1/2 KREEFT 15,00
Kreeft thermidor

Tempura Oesters  “Speciales Geay no2” 12,50
3 oesters “/spinazie/Hollandaise saus

OESTERS
FINES DE NORMANDIE - NORMANDIE
Het zachte vlees van deze oester is heerlijk. U proeft een
unieke jodiumachtige smaak en een licht nootaroma dat uw
gehemelte streelt.

Per stuk 2,50
6 stuks 15,00
9 stuks 20,00

SPÉCIALES TSARSKAYA - BRETAGNE
U proeft een rijpe, unieke, subtiele jodiumachtige smaak met een
zoetig tintje. De oester is romig en vlezig van structuur. De delicate
smaak blijft lang hangen.

Per stuk 4,00
6 stuks 24,00
9 stuks 32,00

SPÉCIALES GILLARDEAU – MARENNES-OLÉRON
De Rolls-Royce onder de oesters uit Marennes-Oléron. De smaak is
kruidig en zoet en zout tegelijk met een hazelnootaroma. De oester
is harmonieus vlezig, net als een biefstuk mals en krokant tegelijk.

Per stuk 3,50
6 stuks 21,00
9 stuks 28,00

FINES DE CLAIRES GEAY –MARENNES-OLÉRON
De smaak van deze oester heeft een bijzondere balans tussen zoet
en zout. Ze zijn zacht en krokant tegelijk, met een fijne ziltigheid en
een smaak die lang in de mond blijft hangen.

Per stuk 3,50
6 stuks 21,00
9 stuks 28,00

GEGRATINEERDE OESTERS 9,00
3 stuks

SCROPPINO OESTER 8,50
1 Gin tonic oester geserveerd met een
glaasje verse scroppino.

GAMBA GEFLAMBEERD MET PASTI’S 19,95
16 stuks / brood

OESTER PROEVERIJ 23,50
8 stuks / een wandeling door onze oesterkaart

SASHIMI MIX VAN TONIJN EN ZALM 21,00
IN TATAKI STYLE
16 stuks

BORREL PLATEAU FINGERFOOD 28,50
Van alle fingerfoods halve porties

TO share FINGERFOODS
GREAT THINGS TO SHARE WITH YOUR FRIENDS

INKTVISRINGEN 6,50

GAMBA IN TEMPURE 7,50

SCHEERMESSEN 8,50

GEFRITUURDE MOSSELEN 5,50

GARNALEN KROKET MET BROOD 7,50

SASHIMI TONIJN IN TATAKI STIJL 11,00

SASHIMI ZALM IN TATAKI STIJL 11,00

MOSSELEN 16,50
geserveerd met 3 sauzen/ brood/chips

Mosselen op spaanse wijze
Chorizo/paprika/knoflook/tomaat
 
Mosselen op Thaise wijze
Rode curry/gember/citroengras/limoen
 
Mosselen op Franse wijze
Venkel/Ricard/dragon
 
Mosselen op Vlaamse wijze
Donker bier/selderij/prei
 
Mosselen  met spek
Selderij/spek/wortel
 
Mosselen naturel
Mosselgroenten/witte wijn/kruiden

OESTER PROEVERIJ
8 stuks / een wandeling door
onze oesterkaart 23,50

FRUIT DE MER
MIXED GRILL (WARM) 37,50
Diverse warme vis en schaaldieren, inktvis, scampi, zalm, 
vis van de dag, mossel op spaanse wijze, crevettes

SMALL PLATEAU 34,50
Diverse koude schaal- en schelpdieren geserveerd op ijs, 
4 oesters, langoustines, kokkels, scheermessen, alikruikjes,
amandes, noordzeekrab, scampi’s, zeewiersalade

LARGE PLATEAU 72,50
Diverse koude schaal- en schelpdieren geserveerd op ijs, 
6 oesters, langoustines, kokkels, ½ kreeft, scheermessen, 
alikruikjes, amandes, noordzeekrab, scampi’s, zeewiersalade

BBQ SPECIALS
BEREID OP DE GREEN EGG

SARDINES 9,50
Portugese style

DORADE (HELE VIS) 14,50
Gevuld met groente / pastinaak crème

TONIJNSTEAK 14,50
Gerookte knoflook puree / doperwten
crème / antiboise

“ De bereidingstijd van deze gerechten is
ongeveer 15 minuten.”

LOBSTER MINI’S
“ De hit uit New York City! ”

3 mini lobster broodjes / chips / zoetzuur van 
tomaat en komkommer

11,50
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