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Restaurants in Tilburg
Wij zijn dol op lekker en betaalbaar eten, hierdoor voelen wij
ons helemaal thuis in Tilburg. Het helpt ook wel dat we hier
beide een aantal jaar gewoond hebben, maar dat terzijde. Er
zijn talloze barretjes, cafés en restaurants in Tilburg,
waardoor jij gegarandeerd iets vindt wat jij ook lekker vindt.
Met dit blog hopen wij jou te helpen met het vinden van de
leukste en beste in restaurants in Tilburg!

Inhoudsopgave
De couscousbar
Rodeo Tilburg
Agora
La Cubanita
Happy Italy

De couscousbar
Als je van de Marokkaanse keuken houdt, is het een must om
hier langs te gaan voor een lekkere maaltijd. Zoals de naam al
doet vermoeden kun je hier verschillende heerlijke couscous
gerechten bestellen, maar ook verschillende soepen en
zoetigheden (handgemaakte ‘Maroccan sweets’!). Na een warm
ontvangst in de winkel, wordt jouw gerecht vers bereid in de
open keuken. Op deze manier zie je tijdens het wachten precies
hoe het bereid wordt en wat er allemaal voor lekkers in het

gerecht gaat. Er zijn een aantal tafels en stoelen
beschikbaar, maar mocht er geen zitplaats zijn ga dan naar één
van de dichtstbijzijnde parken. Zo geniet je van een heerlijke
maaltijd in de openlucht! Bij deze maaltijd mag ook een kopje
verse muntthee niet missen en om alles goed af te sluiten heb
je genoeg keuze uit de handgemaakte Marokkaanse zoetigheden.
De Maroccan sweets met citroen en pistache zijn onze favoriet.

Rodeo Tilburg
Rodeo Tilburg is een Latijns-Amerikaanse grill restaurant,
waarbij reserveren geen ongewone actie is. De kwaliteit en
sfeer in dit restaurant zijn zo goed dat ze bijna elke avond
vol zitten. Als je het restaurant binnenstapt, voel je de
warme en relaxte Latijns-Amerikaanse sfeer meteen. De kaart
biedt een ruime keuze aan vlees en groentegerechten. Ook heeft
Rodeo Tilburg een mooi terras, waar je met goed weer lekker

kan dineren of van een lekkere drankje kan genieten.

Agora
Agora is één van onze favorieten restaurants in Tilburg en we
komen hier dan ook regelmatig. Bij binnenkomst waan je je
terug in Griekenland, waarbij je hier de kaart makkelijk kan
lezen en Nederlands kan praten.
Op de kaart zie je een ruim aanbod met verschillende Griekse
gerechten,
waarbij je de keuze hebt uit vlees, vis en
vegetarisch voor zowel de voor- als hoofdgerechten. Ook voor
de nagerechten ben je bij Agora aan het goede adres.
Tip: Vind je het leuker om van alles een beetje te proeven,
ga voor de Mezdes. Dit zijn kleine Griekse hapjes om te
delen.

La Cubanita
Zodra je het concept van de Griekse Mezdes leuk vindt, ga je
waarschijnlijk ook graag naar La Cubanita. Dit restaurant
biedt je een avond lang de meest diverse tapas. Het restaurant
heeft een gezellige Cubaans sfeer en dit merk je al als je bij
de grote rode voordeur staat. Het gezellige aan tapas eten
vinden wij dat je meerdere kleine hapjes kan bestellen en deze
eventueel kan delen. Er is genoeg keuze op de kaart en wij
zouden ervan opkijken als je alles in één avond gegeten zou
hebben. Tijdens het eten mag een goed drankje niet missen en
bij La Cubanita kun je genieten van groot aanbod aan
cocktails.

Happy Italy
Tot slot, Happy Italy! Deze kan niet missen in onze lijst. Dit
is een restaurant gericht op de Italiaanse keuken voor een
klein budget. Een hoofdgerecht kost tussen de €6,- en €11,50,
waarbij je keuze hebt uit pizza’s, pasta’s en salades.
Uiteraard mag een lekker broodje met dip of een nagerecht niet
missen. Over een nagerecht gesproken, zorg dat je hier ruimte
voor over houdt. Je wilt namelijk de nagerecht pizza met
mascarpone en aardbeien of tiramisu niet missen!
Heb je al trek gekregen, plan dan snel een bezoekje aan het
gezellige Tilburg en ga eten bij één van de bes leuke
restaurants. Heb jij zelf nou nog tips voor een lekker en
gezellig restaurant? Laat het ons weten in de comments.

