
Lunchkaart van 11.00 tot 11.00 uurLunchkaart van 11.00 tot 11.00 uur
Tomatensoep €7,50
Gevulde vissoep €9,50

Axelse boterhammen met passie
Boterham gezond (ham en kaas) €8,50
Boterham vis (zalm, gerookte forel en makreel) €9,50
Boterham geitenkaas €9,50
Boterham kip €9,50

Eva's clubsandwich (gerookte kipfilet, omelet, bacon&sla) €10,50
Omelet natuur (3 eiers) €9,50
Omelet provencale (spek & dagverse groenten) €10,50 
Uitsmijter (3 eiers, ham & kaas) €12,50
12 uurtje (1 vleeskroket , kopje soep & boterham kaas)

De befaamde toast IT!
Tosti ham en kaas €9,50
Tosti hawai (ham, kaas & ananas) €10,00
Tosti madame (ham, kaas & spiegelei) €10,00



Vervolg lunchkaart van 11.00 tot 11.00 uurVervolg lunchkaart van 11.00 tot 11.00 uur

Salades
Salade kip €17,50
Salade scampi, spek € 18,50
Salade tonijn €16,50
Salade geitenkaas €16,50

Lekkere trek
Frikandellen (2 stuks) €10,00
Vleeskroketten (2 stuks) €10,50
Kaaskroketten (2 stuks) €14,50
Duo kaas- en garnaalkroket €17,50

Pasta's
Pasta bolognaise €19,50

U heeft de keuze uit brood of friet. Uitgezonderd de pasta's

Tied voor 'n burherTied voor 'n burher

Eva's Burger (kaas, tomaat en koolsla) €19,50
Chicken burger (sla, kerrymayonaise , kippendijvlees) €19,50
Vega burger €18,50

De burgers worden geserveerd met friet en mayo.



SuggestiesSuggesties

Heeft u iets te vieren? Wij verzorgen graag uw verjaardag, kinderborrel,
personeelsetentje en andere gelegenheden. Buffetten zijn ook mogelijk; vraag

naar de mogelijkheden

Contact  Openingstijden
Markt 12-13  Maandag Gesloten
4571 BG Axel  Dinsdag Gesloten
+31 620968310  Woensdag 11.00-22.00
+31 611073052  Donderdag 11. 00-2 2. 00
info@evaspassie.nl  Vrijdag 11.00-23.00
www.evaspassie.nl  Zaterdag 10.00-23.00

 Eva's Passie  Zondag 11.00-22.00



De Hrote'n OngerDe Hrote'n Onger
3 gangen menu voor €34,50 per persoon

Voorgerechten
Vitello Tonnato
Tomatensoep
Trio gerookte vis met cocktailsaus
Vissoep met dagverse vis
Rundercarpaccio met parmezaan, pijnboompitten en balsamicodressing
Geitenkaas pakketje uit de oven
Scampi look 6 stuks
Kaaskroketten

Alle voorgerechten worden geserveerd met brood

Hoofdgerechten
Boerenschnitzel op provencaalse wijze
Belgische stoverij
Scampi curry
Vispan van de chef
Eva's burger met kaas, tomaat en koolsla
Slibtong met huisgemaakte tartaarsaus 2 stuks (3stuks + €4,50)
Kipsaté
Cote a l'os van varken (+ €3,50)
Pompoen-Ricotta lasagne
Ossenhaaspuntjes met peper- of champignonsaus
Ossobuco kalfsschenkel op Italiaanse wijze

Hoofdgerechten worden geserveerd met verse friet van de erpelkapper 
uitgezonderd vegetarische lasagne

Dessert
Creme Brulee

Cheesecake
Dame blanche

al deze gerechten kunnen
ook los besteld worden!

Voor de kakkenisjesVoor de kakkenisjes
Kindergerechten
Sliptong
Frikandel
Vleeskroket
Gehaktballetjes tomatensaus
Spaghetti bolognaise

Gerechten worden geserveerd met friet en appelmoes

Stamp

Rectangle



Voor d'n dostVoor d'n dost

Wijnen
Clos primat (spanje)
Per glas € 4,00 & per fles € 22,50
Wit    Garnacha Blanc fruitig, fris
Rosé    Garnacha merlot fruit, rood fruit
Rood    Cabernet sauvignon fruitig, kruiden

Guillaume aurele (Frankrijk)
Per glas € 5,00 & per fles €29,50
Wit    Chardonnay droog, krachtig
Rosé     Grenache droog, rood fruit
Rood     Merlot zacht, vol 

Millet
Per glas € 5,00 & per fles € 29,50
Wit    Zoet

Alcoholvrije wijnenAlcoholvrije wijnen
33cl
Riesling 0.0 

Gin tonic & bubbelsGin tonic & bubbels

Gin & tonic
Gin mare €14,50
Hendrick's gin €14,50
Bulldog €13,50
Gin van het moment €12,50

Bubbels
Cava OH! Brut fles €29,50

Segura Viudas brut flesje 20cl €9,50

Kirr (witte wijn crème de cassis) €8,50
Kirr Royal (cava met crème de cassis) €10,50



Sterke drankenSterke dranken

Aperitieven   Likeuren
Porto rood / wit  €5,50 Grand marnier  €5,50
Campari  €5,50 Licor  €5,50
Ricard  €5,50 Amaretto €5,00
Pernod €5,50 Tia Maria €5,00
Martini rood /wit  €5,50 Zeeuwse babbelaar  €5,00   
  Baileys  €5,50
  Cointreau  €5,50

Gedestileerd   Jenevers & bitters
Jameson  €5,00 Jong/oud  €4,00
Vodka rood/wit  €5,00 Bessen   €4,00
Calvados €5,00 Jagermeister  €4,00
Joseph guy  €5,00 Schrobbeler  €4,00
Bacardi  €5,00

Lekkers voor bij de borrelLekkers voor bij de borrel

Dingetjes en balletjes (bitterballen&frikandelletjes) €11,50
Brood met lekkers €8,50
Bitterballen (6 stuks) €8,50
Gefrituurde uiringen (8 stuks) €8,50
Portie kaas €8,00
Bordje kaas en salami €10,50
Portie serranoham €9,50
Gefrituurde dim sum (6 stuks) €9,50
Flamkuchen van de chef €9,50
Bruine fruitschaal (mengeling frituurhapjes 15 stuks) €15,00

Sharing plates tot 18.00 uur

Sneukel plankje (koude&frituurhapjes, brood&smeersels)  24,00



Bakje leuteBakje leute

Warme dranken
Koffie €2,80
Espresso €2,90
Dubbele espresso €3,40
Cappuccino €3,00
Koffie verkeerd €3,70
Latte machiatto €4,00

Al deze koffie's zijn tegen een meerprijs van 20 cent verkrijgbaar in decafé

Thee
english / earlgrey /groen/ rooibos €2,60
Verse munt thee €3,80
Verse citroenthee €3,80

Warme chocolademelk €3,00
Warme chocolademelk met slagroom €3,40

Speciale coffee
Irish coffee Ierse whiskey €8,50
French coffee joseph guy €8,50
Spanish coffee licor 43 €8,50
ltalian cofee amaretto €8,50
Vlaamse coffee  oude jenever €8,50
Axelse coffee  babbelaar €8,50
Koffie/thee met verwennerij   €8,50

Voor de zoetkauw van 11.00 tot 17.00Voor de zoetkauw van 11.00 tot 17.00
Platte koeken  Appeltaart
Pannenkoek suiker €6,00 Appeltaart €4,00
Pannenkoek stroop €6,00 Appeltaart slagroom €4,50
Pannenkoek appel €7,00 Appeltaart ijs & slagroom €5,00
Pannenkoek vers fruit & slagroom €7,50

Wafels
Wafel suiker €7,00
Wafel slagroom €6,00
Wafel vers fruit & slagroom €7,50



Voor d'n dostVoor d'n dost

Frisdranken
Cola/-light/-zero €2,80
Fanta/ cassis/sprite €2,80
Chaudfontaine blauw/rood €2,90
Chaudfontaine 75cl blauw/rood €7,00
Appelaere/sinaasappelaere €3,20
Fuze tea/green €2,90
Tonic/bitterlemon €2,90

Fristi/chocomel €2,90

Bieren
Van het vat
Brand pils €2,80
Brand pils 0,18L €2,50
Brand pils 0,5L €5,00

GOUDEN CAROLUS TRIPEL €5,00
Filou €5,00
Affligem dubbel €4,50

Uit de fles
Westmalle dubbel €5,00
Westmalle triple €5,00
Duvel €5,50
Omer €5,50
Orval €5,50
Averbode €5,50
St. Louis kriek €3,50
Hoegaarden €3,50
Liefmans €3,50
Radler 2.0% €3,50
La trappe wit €4,50
La trappe dubbel €5,00
La trappe blond €5,50

GOUDEN CAROLUS WHISKY INFUSED €5,50
Jupiler €2,60
Heineken 0.0% €2,60
Erdeinger 0.0% €3,50


