PARTY TIME?
GIRLS JUST WANNA HAVE FUN…
AND BOYS TOO.

Dat kan bij Eat Love ook
privé.
Onze ruimtes huizen in 3 panden naast
elkaar. Met 3 verschillende adressen en
atmosferen. Elk is Unique, Magique &
Fantastique op haar manier.
Wij hebben Italiaanse roots, houden van
pizza en van écht eten, met een vleugje
dolce vita en met heerlijke wijnen.

DE LOCATIES
(W)Onderbergen 25

Ajuinlei 10a

Ajuinlei 9

Prachtige feestzaal met mooie akoestiek gelegen
in een herenhuis. Ooit huisde hier restaurant
Mineral met de groene mozaïek op de gevel.
Plaats voor 25 tot 40 gasten

Ooit Club Mineral, met de meest wilde feestjes
van Gent tot op het podium toe. Elf jaar geleden
bouwde Valentina Gatti deze feestzaal met
ecologische materialen volledig om voor Eat
Love Pizza. Plaats voor 70 tot 80 gasten. Met
30 feestneuzen kan je hier makkelijk op z’n
Italiaans samen aan één lange tafel zitten. Let
op! Je zit wel niet in een afzonderlijke ruimte.

Onze nieuwe telg is de meest intieme, romantische
Aperitivo Bar van Gent. Vanop haar terras en
mezzanine met zicht op de GentscheZee meander
je hier samen met vrienden en familie met een top
glas wijn aan de Leie.
Plaats voor 11 tot 35 gasten.

AMICI
Pizza Sharing
Pizza + water + 1 glas wijn of limonade
(1,5 uur per groep)

25 p.p.

AMORI
Antipasti + Pizza +
Love wafels Sharing
(all night long)

32 p.p.

IN VINO VERITAS
Life is about moments: Don’t wait
for them, Create them.

Glas prosecco + water +
2 glazen wijn

Een feest met toeters en bellen of eerder in intieme,
zen en wabi sabi modus?
Kies uit een van de Eat Love formules of werk samen
met ons een uniek moment en menu uit.

ALL THE WAY

Aanvragen via
pizza@eatlove.be

Franciacorta, top Bordeaux, een kanjer uit de Ribera
del Duero, andere bijzondere goestjes,... - you name it
& we make it happen.

Amici, benvenuti.
Valentina Gatti & the Eat Love Family

Bekijk ook onze uitgebreide menukaart online voor
mocktails of frisdranken of om de wijnkaart in haar
geheel te bekijken.
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19,9 p.p.

