
 

Welkom bij Aprazivel 

 

Van Rio de Janeiro via Lissabon naar Eindhoven, een 

fijne plek om te zijn, de letterlijke vertaling van 

Aprazivel. Daarnaast ligt restaurant Aprazivel in Rio in de 

wijk Santa Teresa op een berg in De Bergen, voila, 

vandaar de keuze voor die ietwat “lastige”, maar 

prachtige naam.  

 

Fijn om te borrelen en heerlijk te lunchen en dineren in 

een mooie ambiance. Gewoon lekker eten, no nonsens 

met een goed glas wijn. 

En na het diner natafelen, bijvoorbeeld aan de bar met 

fijne muziek. 

Dank voor je komst, geniet van je verblijf bij ons en kom 

snel weer terug naar die fijne plek in Eindhoven. 

 

Team Aprazivel 

 

 

 



 

 

Business lunch   
 
2 gangen voor l hoofd      28 
2 courses starter l main 

 

 

 

SOUP (home made)       

Bisque l kreeft       17 

bisque l lobster     

Kokos limoen l gamba      13 

coconut l lime l prawns 

Pompoen         11 

pumpkin  

 

 

 

PASTA l linguini 

Aglio olio l knoflook l rode peper l olie   9 

garlic l red pepper l olive oil 

Aglio olio l knoflook l rode peper l gamba’s  19 

with 5 gambas 

Pasta l paddenstoelen l truffelolie    14 

pasta l mushrooms l truffle oil  

 

 

 



  

SALADS (fresh) 

Carpaccio rund       15 

beef carpaccio 

Carpaccio tonijn       17 

tuna carpaccio 

Warme kip l oosters      15 

warm chicken l Oriental style  

Blauwe kaas l rode ui l aceto    13 

blue cheese l red onion l aceto 

Gamba’s l zoetzuur      15 

gambas l sweet & sour 

Tonijn l coquilles       17 

tuna l scallops    

 

choose one of each 

salad & soup 24   bread & soup  20 

 

 

BREAD (desem l sourdough) 

Carpaccio rund       12 

beef carpaccio 

Carpaccio tonijn l sesam     14 

tuna carpaccio l sesame 

Warme kip l oosterse stijl     12 

warm chicken breast Oriental style 

 

 

 

 

 

 



 

SWEETS & CHEESE 

Dame blanche       12 

classic l dame blanche 

Mango taartl roze peper l witte chocolade  12 

Mango pie l pink pepper l white chocolate 

Aardbeien Romanoff l room / wodka   12 

Strawberry Romanoff / cream / wodka 

Crème brulee vanille l hazelnoot ijs   12 

vanilla crème brulee l hazelnut ice cream 

 

Death by chocolate      14 

 

Appel kruim l cheesecake l Bastogne l vanille ijs 12 

apple crumble l cheesecake l Bastogne l ice cream 

Scropino classic style      8 

scropino 

Kaasplank l druiven l noten l cracker   14 

cheeseplatter l grapes l nuts l cracker 

Verrassings dessert      10 

surprise dessert 

 

 

 

 

Allergieën? Laat het ons weten   

Allergies? Please let us know 


