
Wie is EVA?

 

1/ De Appel
Ravenstraat 15 
Studentikoze brasserie met 
verschillende creatieve veggie 
gerechten
016/20.18.94
ma -za: 11u30-24u

2/ Bar del sol
Schapenstraat 105
Tapasbar en eetcafé met een 
zuiderse keuken en leuk 
terras. 
Zeer studentikoos. 
016/30.99.93
www.delsol.be
ma-vr: 12u-01u, za-zo: 
18u-01u

3/ Basecamp
Hogeschoolplein 10
Sfeervol ingericht Indisch-
Nepalees 
restaurantje met ruime veggie 
keuze waaronder een 
vegetarisch menu.
016/50.36.22
www.everestbasecamp.be
di-zo: 12u-14u, 18u-23u

4/ Het beleg van Leuven  
Brusselsestraat 47
Trendy bio broodjeszaak met 
ruime keuze aan groentepatés 
en tapenades.
 0472/33.22.03
www.hetbelegvanleuven.be
ma -za: 8u30-16u

5/ De Biotafel
K. Leopold I straat 50
Gastentafel en traiteur. 
Artisanale keuken met 
biologische ingrediënten.
0475/53.20.17
info@biotafel.be
www.biotafel.be
do-vr: 12u-18u

6/ Boerke Nijs
Tervuursesteenweg 2
Brasserie met salades, pasta, 
pizza en broodjes. Ook afhaal 
mogelijk. Verschillende 
originele veggie pasta's.
016/20.62.54
ma-za: vanaf 11u
  
7/ La Cucaracha
Tiensestraat 21
Mexicaans, goedkoop en 
authentiek. Verschillende 
vegetarische burrito's en een 
veggie dagschotel.
016/23.44.68
ma-za: 18u30 tot ...

8/ Coup de Soup
Herbert Hooverplein 15
Trendy soepbar waar je ook 
koude veggie pasta’s kan 
krijgen.
www.coupdesoup.be
info@coupdesoup.be
ma-vr: 10u30-20u, za 
10u30-18u

9/ El Sombrero
Lei 25
Gezellig Mexicaans restaurant 
waar bijna van elk gerecht een 
vegetarische variant te 
verkrijgen is.
016/23.12.28
www.elsombrero.be
ma-za: 17u30-22u30, zo: 
17u-22u

10/ De Foyer 
Mathieu de Layensplein 5
Ruim vegetarisch aanbod op 
de menukaart met o.a. 
huisgemaakte tofukroketjes en 
heerlijke pasta’s.
016/84.52.64
info@brasseriedefoyer.be
www.brasseriefoyer.be
ma-za: 9u-23u

11/ De dry tonghen
Busleidengang 6a
Tapasbar met enkele lekkere 
vegetarische tapas.
016/29.41.43
info@de3tonghen.be
www.de3tonghen.be
Di-vr: 12u-14u, 18u-22u, za en 
zo: 18u-22u

12/ Il Giardino d'Inverno
Naamsestraat 118
Lekker verfijnd Italiaans 
restaurant met veel 
vegetarische gerechten op de 
kaart.
016/20.43.07
www.ilgiardinodinverno.com
di-vr, zo: 12u-14u30 en 
17u30-22u30, za: 17u30-
22u30

13/ Glou Glou
Schrijnmakersstraat 31
Wijnbar met wisselende, 
creatieve menukaart 
afhankelijk van het seizoen.
0483/01.16.43
infoGlouGlou@gmail.com
di-za: 12u-15u, 18u30-23u

14/ Greenway
Parijsstraat 12
Veggie fastfood restaurant. 
Ook om mee te nemen. 
016/30.97.35 
www.greenway.be
di-za: 11u-21u
10% EVA-korting

15/ 't Groen huizeke
Diestsestraat 159
Broodjes, soep, pasta, 
cocktails, … Allemaal 
huisgemaakt.
0484/03.28.48 
ma-vr: 8u-18u, za: 11u-18u

16/ Himalaya
Tiensevest 14
Nepalese en Indische keuken 
waar uiteraard veel veggie 
keuze is.
016/29.39.89
info@himalayan.be
www.himalayan.be
di-zo: 12u-14u30u, 18u-23u

17/ House Of Lalibela
Brusselsestraat 59
Ethiopisch restaurant met 
zonnige inrichting waar je met 
je handen mag eten. Naast 
vegetarische, ook veel volledig 
plantaardige gerechten op de 
kaart.
016/23.38.80
www.houseoflalibela.be
di-do: 19u-22u, vrij: 19u-23u, 
za: 18u-23u, zo: 18-21u

 

      18/ Kalypta
Parijsstraat 21
Wereldkeuken met veel veggie 
gerechten en ook vegan op 
aanvraag.
016/23.24.06
www.kalypta.be
di-za: 18u-23u

19/ De Klimop
Martelarenplein 5
Frans-Belgisch restaurant dat 
enkel met verse, seizoens- en 
streekgebonden producten 
werkt.  Vijftal vaste creatieve 
veggie gerechten en soms ook 
enkele vegetarische sugges-
ties. 
www.deklimopleuven.be
016/22.86.21
ma-za: 11u30-14u30, 
17u30-22u 

20/ Kokoon
‘s Meiersstraat 1
Fusion keuken met Aziatische 
en westerse invloeden. Ook 
enkele volledig plantaardige 
opties op de kaart.
016/23.07.26
info@kokoon.be
www.kokoon.be
ma-zo: 12u-14u30, 18u-22u 
(dinsdag en zaterdagmiddag 
gesloten)

21/ Lʼ Inizio
Parijsstraat 39
Meeneem pastabar met heel 
veel veggie opties.
016/20.20.56
www.linizio.be
ma-vr: 12u-14u, 18u-22u30

22/ The Loving Hut
Tiensestraat 65
Alles is hier plantaardig. 
Aziatische invloeden, maar er 
staan ook burgers en pasta’s 
op de kaart. Net als taarten en 
andere dessertjes.
016/84.47.02
leuven.lovinghut.be
ma-za: 12u-15u, 17u-21u
10% EVA-korting.

23/ Il Piccantino
Drie Engelenberg 4
Authentiek, uiterst gezellig 
Italiaans restaurant met terras 
en wel 28 vegetarische pizza’s 
op de menukaart.
016/41.38.71
www.ilpiccantino.be
ma-zo: 12u - 14u30, 18u - 
22u30; za 18u - 22u30 
(woensdag en zaterdag 
gesloten)

24/ Inari
Parijsstraat 18
Japans restaurant met een 
veggie wok, dim sum en een 
vegetarisch sushimenu op de 
kaart.
016/43.38.43
www.inarisushibar.be
ma-zo: 12u-15u, 18u-22u 

25/ De Lange Trappen
Mathieu de Layensplein 1
Eenvoudige, goedkope 
brasserie met vooral lekkere 
salades op de kaart.
016/22.37.77
www.de-lange-trappen.be
ma-zo: 11u30-23u

26/ Lukemieke
Vlamingenstraat 55
Het eerste echte vegetarische 
restaurant van Leuven, 
ondertussen met al meer dan 
twintig jaar ervaring, en dat 
proef je!  
016/22.97.05
www.lukemieke.be
ma-vr: 12u-14u, 18u-20u30 

27/ Mamma mia
Parkstraat 107
Klassiek Italiaans restaurant 
met veel pizza’s op de kaart.
016/23.15.88
www.mammamia.be
ma-vr: 12u-14u30, 17u30-23u; 
za: 17u30-23u00

28/ Meesterkok Ping
Brusselsestraat 118A
Chinees, Vietnamees 
restaurant met ruim 
vegetarisch aanbod. Je kan je 
menu ook thuis laten 
bezorgen.
0486/25.05.88
www.meesterkokping
leuven.be 
ma-zo: 12u-14u30, 17u30-
22u30

29/ Mount Evererst
Brusselsestraat 100
Indisch en Nepalees met 
uiteraard veel veggie en vegan 
opties.
Ma -zo: 18u-21u (woensdag 
gesloten)

30/ Mykene
Muntstraat 44
Belgisch restaurant met 
buitentuin en een groot 
vegetarisch aanbod op de 
vaak wisselende menukaart. 
Ook volledig plantaardig eten 
is hier geen probleem.
016/23.75.23
info@mykene.be
www.mykene.be
ma-zo: 11u30-14u30, 
17u30-22u

31/ Namaste
Naamsestraat 25
Sfeervol authentiek Indisch 
restaurant met een groot 
aanbod vegetarische 
gerechten.  
016/58.25.58
info@namastetandoori.be
www.namastetandoori.be
di-za: 12u-14u, 18u-22u30, 
zo: 18u-22u

32/ New Holy Cow
Naamsestraat 51
Heerlijke goedkope Indische 
curry’s die je ook kan afhalen. 
Alles kan op aanvraag ook 
zonder zuivel.
016/20.05.22
www.new-holy-cow.be
ma & woe-zo: vanaf 17u30

33/ New Mexico
Muntstraat 34
Knus en gezellig Mexicaans 
restaurant met enkele 
gevarieerde vegetarische 
schotels.
016/20 74 45
info@newmexico.be
www.newmexico.be
ma-zo: 12u-14u, 18u-22u, 
woe: 18u-22u

34/ Omaya
Biezenstraat 5 
Gezellig en verfijnd Libanees 
eethuis met ruim veggie 
aanbod en een vegetarisch 
menu.
016/62.42.24 
www.restaurantomaya.be
ma-zo: 12u-14u en 18u-22u30 
(gesloten op woensdag).

35/ Pepe Nero
Muntstraat 19
Zeer sfeervol restaurant met 
op de kaart enkele uitstekende 
vegetarische pasta’s en 
pizza’s.  Veganistisch op 
aanvraag is geen enkel 
probleem.
016/22.24.25
www.pepenero.be
ma-zo: 12u-15u, 17u30-23u

36/ Per Tutti
Ravenstraat 38
Italiaans restaurant met 
verschillende vegetarische 
gerechten, zowel pasta's, 
risotto's, voorgerechten, ...  
allemaal vers bereid, verfijnd 
en smaakvol.
016/43.58.36
ma-vr : 12u-14u30, 18u-22u, 
za: 18-22u 

37/ Rossi
Standonckstraat 2
Zeer authentiek Italiaans 
restaurant, met originele 

Italiaanse gerechten met veel 
nadruk op verse groenten. De 
helft van de kaart is 
vegetarisch!
016/62.48.48
di-za: 19u-22u (maandag en 
zondag gesloten)

38/ La Royale
Martelarenplein 6
Brasserie met enkele veggie 
gerechten op de kaart, ook bij 
de wisselende suggesties.
016/22.12.52
www.laroyale.be
ma-zo: 9u-21u30, in de winter 
op zondag gesloten

39/ Royal Indian Food
Tervuursestraat 5
Indisch eten om mee te 
nemen. Dagelijks nieuw 
veggie menu, waarvan er altijd 
minstens één gerecht vegan 
is. 
016/23.93.22
ma-zo: vanaf 17u30

40/ Safraan
Ijzerenwegstraat 43
3051 Sint-Joris-Weert
Vegetarisch 
huiskamerrestaurant met 
verse, seizoensgebonden 
producten uit de biologische 
landbouw.
vr & za: vanaf 19u
www.safraan.be
10% EVA-korting

41/ Sakura
Muntstraat 21
Japans restaurant waar je ook 
van vegetarische sushi kan 
proeven.
016/22.26.28
www.resto-sakura.be
ma-zo: 12u-15u, 17u30-23u

42/ La Stanza
Wandelingstraat 8
Cucina Italiana met zelfbereide 
pasta en veel vegetarische 
opties.
016/50.30.66
di-vr: 12u-14u, 18u-22u, za 
18u-22u

43/ STUK 
Kunstencentrum/STUKcafé
Naamsestraat 96
Er is een pasta- en soepbar 
waar je zelf je pasta kan 
samenstellen en je soep kan 
‘pimpen’.  Iedere donderdag is 
het Donderdag Veggiedag in 
het STUKcafé en worden er 
enkel vegetarische gerechten 
geserveerd. 
www.stuk.be
STUKcafé: ma-vr: 11u-2u, 
za-zo: 14u-2u 
pastabar: ma-vr: 12u-14u, 
18u-20u30, za-zo: 18u-20u30 
soepbar: ma-vr: 12u-20u30, 
za-zo: 14u-20u30

 /winkels

44/ The Sushi Lounge
Oude Markt 34
Hier kan je zelf je vegetarische 
wok samenstellen.
www.thesushilounge.be
ma-vr: 12u30-15, 18u-22u; 
za-zo: 18u-22u

45/ Toeareg Eethuis
Parijsstraat 37
Uiterst gezellig en warm 
Marokkaans eethuis met 
terras.  
016/23.15.55
www.toeareg.be
di-do: 18u-22u, vr-za: 
9u-14u30, 18u-22u30, zo: 
9u-14u30, 18u-22u

46/ Troubadour
Muntstraat 27
Belgische klassiekers in mooi 
gebouw in hartje Leuven. Met 
o.a. vol-au-vent met tofu en 
champignons.
016/22.50.65
www.troubadour.be
ma, woe-zo: 11u30-14u30, 
17u30-22u30

47/ Turquoise
Naamsevest 6
Turkse keuken met veel 
veggie schotels.
0472/86.05.71
www.restaurant-turquoise.be
ma, woe-zo: 17u30-22u
10% EVA-korting

48/ De Werf
Hogeschoolplein 5
Eigentijds babbel en knabbel-
café met erg creatief concept: 
brood uit een brooddoos en 
spaghetti uit een metalen 
kommetje!
www.dewerf-leuven.be
ma-vr: 9u-24u

49/ World Kitchen
Wilselsesteenweg 321
3010 Kessel-Lo 
Bengaals-Indische keuken met 
geweldige tuin. Het 
vegetarische menu is een 
aanrader.
016/44.41.01
www.worldkitchen.be
di-zo: 18u-22u30

50/ Zita
Tiensesteenweg 347
3010 Kessel-Lo
Belgisch-Griekse keuken met 
een zeer goede 
prijs/kwaliteitverhouding.
016/26.00.54
www.zita-restaurant.be
ma: 11u30-14u30, woe-zo: 
11u30-14u30, 18u-22u

51/ Zonnekompas
Brusselsestraat 146
Eet-, praat- en boekencafé 
met gezellig terras en 
creatieve gerechten.
016/43.79.09
www.zonnekompas.be
di-zo: 10u-19u

52/ Frituur Tervuurse Poort
Tervuursevest 287
Alles wordt hier in plantaardig 
vet gebakken en er zijn ook 
vier vegetarische snacks.  
Zitplaatsen binnen én buiten.
ma-vr: 11u30-22u, zo: 
16u30-22u
  

53/ Villa De Frit
Herbert Hooverplein 1
De zelfgesneden frietjes 
worden in plantaardig vet    
gebakken en er is een ruime 
keuze aan vegetarische 
snacks.
016/40.49.72

54/ Anders Getint
Diestsestraat 148
Biokledij voor dames en heren.
www.andersgetint.be
ma-za: 9u30-18u

55/ Bioplanet
Tiensesteenweg 371
3010 Leuven
Biologische supermarkt.
www.bioplanet.be
ma-do: 9u-19u30; vr: 9u-20u; 
Za: 9u-19u30

56/ Biotoop
Zwartezusterstraat 16
Biowinkel.
ma-vr: 9u-18u30; za: 9u-18u

57/ Doekjes en Broekjes
Diestsestraat 153
Biologische baby- en kinder-
kleding, beddengoed, houten 
speelgoed met FSC-label, 
katoenen luiers, draagdoeken
www.doekjesenbroekjes.be
ma-za: 9u30-17u30

58/ Hempmade
Diestsestraat 145
Heren- en dameskledij, 
schoenen, rugzakken, 
accessoires uit 100% hennep 
of mix met bio-katoen, vlas, 
bamboe, soja. Ook 
verzorgingsproducten uit 
hennepolie.
www.hempmade.be
ma-za: 10u-18u
10% EVA-korting.

59/ De Karwij
Tiensesteenweg 32
Eigenzinnige, unieke winkel 
met een uitgelezen aanbod 
aan natuurvoeding en 
milieuvriendelijke verf. 
Ook groentetassen.
www.groenewinkel.be
di & vrij: 10u-19u; woe, do & 
za: 12u-18u

60/ Mediterannee
Maria-Theresiastraat 52
exotische winkel.
ma-za: 8u-19u

61/ Moedertje Natuur
Baron August de Becker 
Remyplein 35
3010 Kessel-lo
Biowinkel.
di-za: 9u30-18u30

62/ De Natuurwinkel Rotselaar
Stationsstraat 10
3110 Rotselaar 
Natuurvoedingswinkel.
www.dnwr.be
di- vr: 9-19u, za: 9-18u

63/ Origino
Craenendonck 5
Biologische supermarkt met 
een groot plantaardig aanbod.
www.origino.be
ma-vr: 9u-18u30 en za: 9u-18u

64/ Oxfam Wereldwinkel
Parijsstraat 56
Oxfam Fair Trade producten, 
sieraden,geschenken.
www.oxfamwereldwinkels.be
ma-za: 10-18u

65/ Saha
Pensstraat 1
Winkel met Mediterrane 
specialiteiten
ma: 12u-18u, di-za: 10u-18u

66/ Weggeefwinkel
Brouwerstraat 47
In de weggeefwinkel kan je 
gratis een object uitkiezen en 
zelf spulletjes achterlaten 
waarvan je denkt dat je er 
iemand anders een plezier 
mee kan doen.  Bedoeling is 
de overvloed te delen, 
samenhorigheid te versterken 
en het milieu te sparen. 
Openingsuren variëren, op de 
website kan je steeds de 
huidige vinden.
www.leuvendorp.be

67 Yavana
Pastoor Bellonstraat 3
3018 Wijgmaal
Ecologische gezondheids-
producten, 
www.yavanna.be

68/ Zaytouna Market
JP Minckelersstraat 84
Exotisch supermarktje.
ma-do en za-zo: 10u-20u

Elke maandag een verrassend 
biologisch groente- en 
fruitpakket! Het concept is 
eenvoudig: je bestelt en 
betaalt op maandag je 
groentetas op een afhaalpunt 
naar keuze. Je doet dit 
minstens één week vooraf.
De week erop pik je op het 
voorziene moment je tas op in 
het afhaalpunt.

meer info op op de website 
van de KU Leuven: 

www.kuleuven.be
De afhaalpunten

69/ KHL, campus ECHO
15u30-16u00

70/ Lemmensinstituut
16u00-16u30

71/ Gasthuisberg
lokalen GA2 en GA3

16u00-16u30
72/ Letteren
16u45-17u15

73/ Alma 2
17u30-18u3 0

74/ Alma 3
17u45-18u15
 

Bij EVA kun je terecht met al je vragen over 
vegetarische voeding: of je nu op zoek bent naar 
een heerlijk recept of wilt weten hoe je dat vlees 
op je bord nu gezond kunt vervangen. Op 
www.evavzw.be vind je tientallen recepten, tips 
achtergrondinfo, interviews, kooklessen, ....EVA 
organiseert ook gastronomische diners, maakt
educatieve pakketten voor in de klas, geeft work-
shops, levert tips en tricks aan grootkeukens en 
restaurants en biedt allerlei gratis publicaties aan 
zoals de Veggie Lunchbox en de handige veggie 
stadsplannen van Antwerpen, Brussel, Gent, Has-
selt en Leuven natuurlijk.
Dankzij EVA is het elke donderdag veggiedag. 
Door je aan te sluiten bij EVA, geniet je van talrijke 
voordelen: je krijgt niet alleen vier keer per jaar 
het smakelijke EVA Magazine in de bus - vol 
recepten, culitips, nieuwtjes, interessante inter-
views en achtergondinfo - met je EVA-kaart krijg je 
ook korting bij een groot aantal restaurants, win-
kels en vakantieverblijven in Vlaanderen en 
Brussel. Bovendien zorg je er op die manier voor 
dat EVA nog veel meer mensen kan bereiken met 
haar succesvolle Donderdag Veggiedagcampagne 
en zo de wereld weer wat groener en gezonder 
kan maken. 

Sluit je vandaag nog aan door € 23 (€ 27 voor een 
familieabonnement, € 16 voor studenten en werk-
zoekenden) te storten op rekeningnummer 523-
0801101-53 en geniet een jaar lang van je EVA-
voordelen. Alle info vind je op 
www.evavzw.be/abo.
  
Volg EVA ook op Facebook en twitter           
      www.facebook.com/vegetarisme    
      @evaveggies)
      www.facebook.com/vegetarisme    
      @evaveggies)

/restaurants /frituren

/groentetassen 
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SURVIVALGIDS VOOR VEGGIES, SYMPATHISANTEN, 
LEKKERBEKKEN, NIEUWSGIERIGAARDS EN ANDERE 
GEWONE MENSEN

Volg EVA ook op Facebook en twitter           

EVA betekent Ethisch Vegetarisch Alternatief. EVA is een organisatie die op een 
positieve en verleidelijke manier het grote publiek, de horeca en voedingsindust-

biliseert rond alles wat met vegetarische voeding te maken heeft. 

EVA geeft EVA magazine uit, onderhoudt een uitgebreide website op 

geen vlees of vis te eten. 
Leden van EVA ontvangen elke drie maanden EVA Magazine en krijgen korting in 
vele restaurants, kook-cursussen en winkels. Je bent al lid vanaf 15 euro per jaar. 
Surf naar www.vegetarisme.be/lid of bel naar 09/329 68 51

 
In Leuven en omstreken kan je EVA Vlaams-Brabant vinden, die 
dit veggieplan samenstelde. Wil je meewerken? Heb je tips? 
Ken je nog andere adresjes of heb je updates? Stuur een 
mailtje naar eva.vlaams-brabant@vegetarisme.be!
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vele restaurants, kook-cursussen en winkels. Je bent al lid vanaf 15 euro per jaar. 
Surf naar www.vegetarisme.be/lid of bel naar 09/329 68 51

In Leuven en omstreken kan je EVA Vlaams-Brabant vinden, die 
dit veggieplan samenstelde. Wil je meewerken? Heb je tips? 
Ken je nog andere adresjes of heb je updates? Stuur een 
mailtje naar eva.vlaams-brabant@vegetarisme.be!

Wie is Eva?



Donderdag Veggiedag, smaak het verschil
Donderdag Veggiedag is een campagne die jou wil stimuleren om tenminste één dag per week 
lekker vegetarisch te eten. Eén dag in de week zonder vlees of vis, maar mét veel groenten en 
fruit. En daar zijn enkele goede redenen voor:

voor je gezondheid
Belgen eten te weinig groenten en fruit en te veel vlees en andere dierlijke producten.   
Gezond vegetarisch eten betekent minder dierlijke vetten en cholesterol, meer vezels, meer 
roenten en fruit. Een overmatige vleesconsumptie verhoogt de kans op hart- en vaatziekten, 
sommige kankers, overgewicht en diabetes type 2.

voor het milieu
Veeteelt is verantwoordelijk voor heel wat negatieve gevolgen voor het milieu. Zo valt 18% van de 
mondiale broeikasuitstoot toe te schrijven aan de veeteelt.

voor de dieren
In België worden jaarlijks zo'n 285 miljoen dieren gedood voor voeding. Een gemiddelde Belg eet 
tijdens zijn leven een derde van een paard, 5 runderen en kalveren, 7 schapen en geiten, 24 
konijnen en wild, 42 varkens, 43 kalkoenen en ander gevogelte, 789 vissen en 891 kippen.

voor andere mensen
Vlees is een inefficiënt product. Een groot deel van de mondiale graan- en sojaproductie wordt 
gebruikt voor diervoeder, terwijl het efficiënter zou zijn om deze gewassen rechtstreeks te 
gebruiken voor menselijke consumptie.

 

  Wist je dat?
   

er 15.000 liter water nodig is voor een kilogram 
rundvlees?

vegetarisch eten de kans op overgewicht, diabetes type 2, 
hart- en vaatziekten, osteoporose, sommige kankers, 
galstenen, constipatie, Alzheimer en andere welvaartziektes 
vermindert?

als alle Vlamingen een dag per week (bijvoorbeeld op 
donderdag!) geen vlees eten, we in één jaar evenveel CO2 
besparen als wanneer we een half miljoen auto’s van de weg 
halen?

de wereldwijde vleesproductie jaarlijks drie miljoen hectare 
bos eist? Dat is evenveel als de oppervlakte van België, of 6 
miljoen voetbalvelden.

een Belg in zijn leven gemiddeld 1.801 dieren eet? 
          

Bio en veggie  
Ontdek en geniet!

Bio-Planet Leuven   
TIENSES TEENWEG 371

Ontdek en geniet_def.indd   1 15/05/12   15:48

Meer info? Surf naar www.donderdagveggiedag.be

Vegetarisch 
koken of 
make-up voor 
beginners?
www.vormingplus.be
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EVA betekent Ethisch Vegetarisch Alternatief. EVA is een organisatie die op een 
positieve en verleidelijke manier het grote publiek, de horeca en voedingsindust-

biliseert rond alles wat met vegetarische voeding te maken heeft. 

EVA geeft EVA magazine uit, onderhoudt een uitgebreide website op 

geen vlees of vis te eten. 
Leden van EVA ontvangen elke drie maanden EVA Magazine en krijgen korting in 
vele restaurants, kook-cursussen en winkels. Je bent al lid vanaf 15 euro per jaar. 
Surf naar www.vegetarisme.be/lid of bel naar 09/329 68 51

 
In Leuven en omstreken kan je EVA Vlaams-Brabant vinden, die 
dit veggieplan samenstelde. Wil je meewerken? Heb je tips? 
Ken je nog andere adresjes of heb je updates? Stuur een 
mailtje naar eva.vlaams-brabant@vegetarisme.be!
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In Leuven en omstreken kan je EVA Vlaams-Brabant vinden, die 
dit veggieplan samenstelde. Wil je meewerken? Heb je tips? 
Ken je nog andere adresjes of heb je updates? Stuur een 
mailtje naar eva.vlaams-brabant@vegetarisme.be! 1 De Appel

2 Bar del sol
3 Basecamp 
4 Het beleg van Leuven
5 De Biotafel
6 Boerke Nijs
7 La Cucaracha
8 Coup de Soup
9 El Sombrero
10 De Foyer
11 De dry tonghen
12 Il Giardino d'Inverno
13 Glou Glou
14 Greenway
15 't Groen huizeke
16 Himalaya
17 House Of Lalibela
18 Kalypta
19 De Klimop
20 Kokoon
21 Lʼ Inizio
22 The Loving Hut
23 Il Piccantino 
24 Inari
25 De Lange Trappen
26 Lukemieke
27 Mamma mia
28 Meesterkok Ping
29 Mount Evererst
30 Mykene
31 Namaste
32 New Holy Cow
33 New Mexico
34 Omaya
35 Pepe Nero
36 Per Tutti
37 Rossi
38 La Royale
39 Royal Indian Food
40 Safraan
41 Sakura
42 La Stanza
43 STUK
44 The Sushi Lounge
45 Toeareg Eethuis
46 Troubadour
47 Turquoise
48 De Werf
49 World Kitchen
50 Zita
51 Zonnekompas

 

52 Frituur Tervuurse Poort
53 Villa De Frit

54 Anders Getint
55 Bioplanet
56 Biotoop
57 Doekjes en Broekjes
58 Hemp Made
59 De Karwij
60 Mediterannee
61 Moedertje Natuur
62 De Natuurwinkel Rotselaar
63 Origino
64 Oxfam Wereldwinkel
65 Saha
66 Weggeefwinkel
67 Yavana
68 Zaytouna Market

69 KHL, campus ECHO
70 Lemmensinstituut
71 Gasthuisberg
72 Letteren
73 Alma 2
74 Alma 3

/restaurants

/frituren

/winkels


