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WELKOM OP 

À L’OSTENDAISE 

NOORDZEEVISFESTIVAL 

Welkom op À l’Ostendaise

Noordzeevisfestival! 

De zomer in Oostende is nu echt begon-

nen en jij bent erbij. Sinds 2013 geeft ons 

culinair topevenement het startschot voor 

enkele boeiende zomermaanden. Op 25 en 

26 juni kunnen foodies opnieuw terecht op 

À l’Ostendaise - Noordzeevisfestival voor 

een culinaire ervaring. Niet minder dan 22 

Oostendse chefs bereiden speciaal voor jou 

een waaier aan topgerechten. Noordzeevis 

en andere dagverse producten zijn daarin 

telkens het hoofdingrediënt.

À l’Ostendaise - Noordzeevisfestival bezorgt 

je een heerlijke food-ervaring met zicht op 

zee van bij het aperitief tot zonsondergang. 

Bart Tommelein

Burgemeester

JE CULINAIRE ERVARING DELEN 
OP SOCIALE MEDIA? GEBRUIK 
DAN ZEKER DE HASHTAGS 
#LOVEOOSTENDE EN 
#FOODOOSTENDE
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PRAKTISCHE INFO 

DE GERECHTJES PROEVEN?

Op zaterdag van 11.00 tot 21.00 uur 
Op zondag van 11.00 tot 19.00 uur

HOE BETALEN?

Er wordt betaald met een bamboe 
betaalkaart die je kunt ophalen en 
opladen aan de kassa.

Alle gerechten kosten €8,00 per bordje. 
Er wordt een waarborg van €2,00 voor 
het bord of kommetje gerekend aan de 
standplaatsen. Voor glazen en flessen 
wordt aan de bar € 0,50 waarborg 
aangerekend. Dat bedrag wordt in de 
leeggoedtent, na teruggave van het het 
glas/de fles en/of de borden, terug op 
je kaart gezet.

ECOLOGIE

Op À l’Ostendaise worden 
wegwerpmaterialen volledig vervangen 
door duurzame en herbruikbare 
alternatieven. Naast de glazen, worden 
de borden en kommetjes ingezameld en 
afgewassen voor hergebruik. 

Bezoekers kunnen hun eigen bestek 
meebrengen of een herbruikbaar 
“Food’O” bestekset kopen met lepel, 
vork, mes en rietje uit bamboe voor 
€2,50.

VRAGEN OVER ALLERGENEN?

Per gerecht vind je symbolen die duiden 
op de aanwezigheid van bepaalde 
allergenen. Op de laatste pagina van 
deze brochure staan alle symbolen met 
betekenis. 

WAT MET MIJN OVERGEBLEVEN SALDO?

Het bedrag dat na het evenement op de 
kaart blijft staan*, kan je tot en met 8 
juli 2022 terugvorderen via 

www.visitoostende.be/cashback

*Let op: enkel bedragen die effectief door 

jou betaald werden, kunnen teruggevorderd 

worden. Bedragen die gewonnen of ge- 

schonken werden, zijn niet terugvorderbaar.
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VISSERSKAAI 1

059 70 33 83

INFO@HOTELDUBASSIN.BE

WWW.HOTELDUBASSIN.BE

1. LE BASSIN

TOM VANHAECKE

Tom Vanhaecke van Le Bassin is ambassadeur van de North 

Sea Chefs en gekend voor zijn overheerlijke visgerechten 

zoals gebakken zeetong, bouillabaisse en gegratineerde 

Noordzeevis. In Le Bassin geniet je van verse en lokale 

producten in de brasserie of op het zonovergoten terras, 

van een stijlvolle drink in de trendy nieuwe ‘Bar du Bassin’ 

of van een deugddoende nachtrust in het familiehotel… Le 

Bassin heeft het allemaal!

GERECHT

PITA VAN NOORDZEEVIS “GREEK STYLE”

KOOLVISFILET, LABNEH, FETA VAN GEITENMELK,

KOMKOMMER, TOMAAT, RODE UI, ZEEWIER-

POEDER, BROODJE

€8 + €2 WAARBORG



2. RESTAURANT MARINA

VIDA ACQUARO

Ristorante Marina is al bijna 50 jaar 

een vaste waarde in Oostende. Ook 

op de nieuwe locatie op Oosteroe-

ver blijven Vida en haar team trouw 

aan de Italiaanse tradities en zor-

gen ze voor een warm, ongedwon-

gen onthaal. Ze verwelkomen je er 

graag om de nieuwe beleving te 

ervaren tijdens een lunch of diner. 

Denk aan de perfecte carpaccio, 

pasta fresca en een indrukwekken-

de wijnkaart met zicht op de haven. 

Benvenuti a tutti!
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HENDRIK BAELSKAAI 7A 

059 70 35 56 

INFO@RESTO-MARINA.BE 

WWW.RESTO-MARINA.BE

GERECHT

GEELVINMAKREEL MET KOMKOMMER, SJALOT, 

CITROEN EN ESPUMA VAN OOSTENDSE OESTER

€8 + €2 WAARBORG



ALFONS PIETERSLAAN 120

059 70 99 31

INFO@OLIVIERWILLEMS.BE

WWW.OLIVIERWILLEMS.BE

3. OLIVIER WILLEMS CHOCOLATIER

OLIVIER WILLEMS

‘Chocolat’ is een bekende Brits-Amerikaanse film. De 

chocolaterie verandert door haar magie het leven van de 

inwoners. In Oostende hebben we met Olivier Willems 

Chocolatier een chocolaterie die veel gelijkenis vertoont 

met die in de film. Zinnenprikkelend en een feest voor de 

zintuigen. De vermelding in de Gault&Millau-gids als Cho-

colatier van het jaar is dan ook volkomen terecht. Winnaar 

Beste Belgische Praline “Poppolou Rocks“ en Chocolate 

Hero van Callebaut.

GERECHT

CABOSSE

€8 + €2 WAARBORG



HENDRIK BAELSKAAI 21

059 28 02 61

INFO@STORMOOSTENDE.BE

WWW.STORMOOSTENDE.BE
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4. STORM

MICHIEL RABAEY

STORM, het restaurant van voormalig Ter Duinen-docent 

Michiel Rabaey en zijn vrouw Nathalie Hiele, bevindt zich 

op de prachtig heraangelegde Hendrik Baelskaai aan de 

Oosteroever in Oostende. Als North Sea Chef werkt Michiel 

heel graag en uitsluitend met Noordzeevis. Restaurant 

STORM is het resultaat van een voorliefde voor het vak, 

de zee en thuisstad Oostende. Kom “seatoxen” en laat je 

verwennen. Reservatie is gewenst.

GERECHT

PIZZA OSTENDAISE

€8 + €2 WAARBORG



ALBERT I-PROMENADE 64C

059 80 86 88

INFO@BOTTARGA.BE

WWW.BOTTARGA.BE

5. BISTRO BOTTARGA

GÉRALD PIERS

In Bistro Bottarga geniet je in een stijlvol interieur van 

fusion cuisine. Naast de tijdloze classics kun je ook ge-

nieten van wereldgerechten. Dankzij hun unieke “taste” 

en “savoir vivre” is Bistro Bottarga al jaar en dag een 

vaste waarde op de Oostendse zeedijk.

GERECHT

FRISSE COUSCOUSSALADE 

MET KABELJAUW

€8 + €2 WAARBORG



6. HISTOIRES D’O

KEVIN BEIRENS

ALBERT I-PROMENADE 53

0471 45 48 80

INFO@HISTOIRESDO.BE

WWW.HISTOIRESDO.BE

Histoires d’O is een uniek plekje op de zeedijk tussen het 

Kursaal en de Rock Strangers. Nergens is de dijk breder 

aan de Vlaamse kust. Nergens is de zee dichter. Proef er 

van de dagverse garnaalkroketten, de slaatjes, pasta’s of 

tapas. Maak er kennis met de vele soorten Gin & Tonic en 

overheerlijke cocktails. Laat je verwennen door de barista 

met een speciale koffie. Binnen in het authentieke retro 

decor of buiten op het zonnige terras. Histoires d’O, de 

‘brasserie au bord de la mer’.

GERECHT

PATAT D’O

€8 + €2 WAARBORG
10



LEOPOLD II LAAN 1

059 51 06 70

INFO@BISTROMATHILDA.BE

WWW.BISTROMATHILDA.BE

7. BISTRO MATHILDA 

LUC DEKLERCK

Bistro Mathilda is gehuisvest aan de rand van het Leopoldpark, 

op een boogscheut van het Casino-Kursaal. De bistro dankt 

zijn naam aan het bekende beeld van George Grard, “De Zee”, 

alias “De Dikke Mathilde”. De familie Deklerck opende “Bistro 

Mathilda” in 1995. Al meer dan 25 jaar handhaaft Mathilda zich 

in het kransje van de “Topbrasserieën”. Luc Deklerck en zijn 

echtgenote Gerda Maenhout staan dan ook al jarenlang garant 

voor de perfecte uitbating.

GERECHT

GEROOKTE HARING MET 

AARDAPPEL, PREI EN KARNEMELK

€8 + €2 WAARBORG
11



VUURTORENWEG 13

059 33 09 37

INFO@FORT-NAPOLEON-BRASSERIE.BE

WWW.FORT-NAPOLEON-BRASSERIE.BE

8. FORT NAPOLEON: 

DE BELEVINGSBRASSERIE

KOERT HAESEBROUCK

Lunchen in een historisch pand, in 

het midden van de duinen, met zicht 

op zee. Dát is Fort Napoleon, de 

Belevingsbrasserie. Geniet van de 

heerlijke cocktails en tapas op de 

kaart, huisgemaakte garnaalkroketten 

en fish & chips met ploate*, lekkere 

snacks en klassiekers, koffie en 

gebak… Hier word je verrast met lokale 

producten in een gezellige, unieke 

setting midden in de duinen. (*pladijs 

uit de Noordzee).
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GERECHT

HONDSHAAI IN HET GROEN 

MET OOSTENDS GEROOKT ZEEWIER 

€8 + €2 WAARBORG



9. FIJNBAKKERIJ DEBUSSCHERE

FREDERICK DEBUSSCHERE

Elke nacht mengt Fijnbakkerij Debusschere de beste grondstof-

fen tot authentieke pistolets, brood en overheerlijke boterkoe-

ken. Alles wordt vervaardigd met biobloem uit de westhoek. Een 

verfijnd gebak met verschillende smaakpaletten en verrukkelijke 

fair trade chocolade.

GERECHT

TIRAMISU

€8 + €2 WAARBORG
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NIEUWPOORTSESTEENWEG 477

059 80 12 98

INFO@FIJNBAKKERIJDEBUSSCHERE.BE

WWW.FIJNBAKKERIJDEBUSSCHERE.BE



10. GASTROBAR SAM

SAM VANCOPPENOLLE
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VAN ISEGHEMLAAN 60

0473 55 59 38

INFO@GASTROBARSAM.BE

WWW.GASTROBARSAM.BE 

GERECHT

BOUILLABAISSEKROKET

MET CRUMBLE ENSORKAAS 

€8 + €2 WAARBORG

Dineren in Gastrobar Sam, dat is genieten van dagverse 

lokale bioproducten van topkwaliteit in een Oostends 

kader. In deze laagdrempelige gastrobar krijg je gastrono-

mische kwaliteit aan een eerlijke prijs en dat in een joviale 

en vlotte sfeer met de beleving van de open keuken. 

Je bent er welkom tot middernacht voor ‘late night fine 

dining’ om te proeven van biologisch rundvlees, Noordzee-

vis en producten uit de korte keten.



ZEEDIJK 137

059 80 07 59

LIEBRECHTS.BV@GMAIL.COM

RESTAURANT-NORTH.BE

Restaurant North is gelegen op de hoek van de Zeedijk en 
de Northlaan. Je kunt er tafelen met een uniek zicht op 
zee en strand. Bij mooi weer kunt je gezellig lunchen en 
dineren op het zonovergoten terras. Reeds 33 jaar zet het 
team van het restaurant zich in om hun klanten met verse 
producten te verwennen. Je kunt er genieten van een lek-
kere Vis van de Dag, die elke dag anders is naargelang de 
marktaanvoer, ook de in huisgemaakte garnaalkroketten, 
de Oostendse Vissoep, mosselen, de vers bereide steak 
tartaar zijn zeker het proberen waard.

11. RESTAURANT NORTH

JAN LIEBRECHTS 
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GERECHT

TERIYAKI HONDSHAAI 

MET DASHI EN PREI 

€8 + €2 WAARBORG



JAN PIERSPLEIN 2

0493 39 05 86

INFO@RESTOVITO.COM

WWW.RESTOVITO.COM

La vita è troppo breve per mangiare e bere male - Het leven 

is tekort om slecht te eten en te drinken. Geniet van een 

authentieke beleving, omringd door water met een feno-

menaal zicht op de Mercator. Chef Vito verrast je met zijn 

creatieve, moderne Italiaanse keuken. Elk gerecht is een 

beleving op zich waarin alles wat zee en aarde te bieden 

heeft, samenkomt tot een uniek gerecht. Buen Appetito!

12.RESTO VITO

VITO CENTOMANI

GERECHT

RAZZA ALLA VITUCCIO

€8 + €2 WAARBORG
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VINDICTIVELAAN 1A

059 41 24 80

INFO@ALFONSOOSTENDE.BE

WWW.ALFONSOOSTENDE.BE

13. BRASSERIE ALFONS

STEVE DECLERCK

Brasserie Alfons staat voor comfort en gezelligheid, 

maar vooral voor de dagverse lunchgerechten bereid door 

chef Steve. Onder het de hashtag #Otmosmakt worden 

de lokale producten bediend met een glimlach. Deze vlot 

bereikbare dagzaak, die tevens ook rolstoelvriendelijk is, 

ligt centraal gelegen tussen de Mercator, het stadspark en 

Mu.ZEE. Je kan er heerlijk binnen vertoeven, alsook buiten 

op het verwarmd terras. Winter en zomer, je bent er steeds 

welkom. Op de uitgebreide menukaart vind je klassieke 

gerechten, zoals paling, varkenswangetjes, Oostendse 

vissoep en zoveel meer. Ook de liefhebbers van zoete 

versnaperingen kunnen hier terecht.

GERECHT

DE FAMOUS FISHBURGER

€8 + €2 WAARBORG



STENEDORPSTRAAT 4

0484 59 51 89

ROCCIAOOSTENDE@GMAIL.COM

WWW.FACEBOOK.COM/ROCCIAOOSTENDE

14. ROCCIA

STEVEN VERRIEST

Net buiten de stadskern, in Stene, kun je terecht voor heerlijke, Italiaans 

geïnspireerde gerechten. Roccia is een ideaal adresje voor een gezellige 

middag of avond met vrienden of familie. Schuif aan tafel in de huiselijke 

sfeer van Roccia en laat je verrassen.

GERECHT

BRUSCHETTA MET TOMAAT, GRAVAD LAX 

VAN STEENBOLK EN AUBERGINE

18

€8 + €2 WAARBORG



LANGESTRAAT 60

059 70 31 73

INFO@BAKKERIJDECOCK.BE

WWW.BAKKERIJDECOCK.BE

15. BAKKERIJ DECOCK

LUC DAVID

Bakkerij Decock is een artisanale familiebakkerij met 

een passie voor smaak sinds 1855. Ze bieden een 

grote variëteit van (desem)broden, heerlijke koffie-

koeken en de fijnste patisserie. Vergeet ook niet 

onze ouderwets gekapte vloerpistolets die erkend 

zijn als streekproduct!

GERECHT

WALK ON THE BEACH

€8 + €2 WAARBORG
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GROENTEMARKT 11 

0468 48 56 70

TOOPE1@TELENET.BE

16. TOOPE

NOËL DECLERCQ

Toope, een trendy zaak op de Groentemarkt in Oostende, 

zorgt dagelijks dat jong en oud culinair verwend worden. 

Toope staat voor dagverse en lokale producten en serveert 

die met een brede glimlach. Je kunt er genieten van 

ontbijt-, lunch- en tearoomklassiekers maar ook gedurfde 

nieuwe gerechtjes passeren de revue. Een mooie vaste 

en uitgebreide kaart wordt aangevuld met talrijke nieuwe 

suggesties die geproefd kunnen worden in een mooi 

interieur. Bij mooi weer kan je van de zon genieten op het 

ruime terras. 

GERECHT

SMEUSAARDAPPEL MET VERSE 

GRIJZE GARNAALTJES EN BIESLOOK

€8 + €2 WAARBORG



VISSERSKAAI 41

059 44 84 20

INFO@KISSTHECHEF.BE 

WWW.KISSTHECHEF.BE

Deze nieuwkomer in de Gault&Millau-gids verrast je door lokale 

producten een Thaise twist te geven. De passie van chef 

Daorung Kaenphutsa, alias Juen, werd opgenomen in de keuken 

van haar grootmoeder in Thailand. Maître Jean-Philippe Susilo-

vic, alias JP, was meer dan 10 jaar zaal director van televisie-

chef Gordon Ramsay. Samen weten ze hoe je iemand culinair in 

de watten moet leggen!

17. KISS THE CHEF

DAORUNG KAENPHUTSA

GERECHT

NORTH SEA PAPAYA SALAD

€8 + €2 WAARBORG
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GENERAAL JUNGBLUTHLAAN 2

059 50 09 31

OOSTENDE@ENSORINSTITUUT.BE

WWW.ENSORINSTITUUT.BE

18. DE FOODBOX

CHEFS VAN HOTELSCHOOL 

ENSORINSTITUUT OOSTENDE

Hotelschool Ensorinstituut Oostende nam in 2019 haar 

intrek in de FoodBox, een gloednieuw gebouw met degelijk 

uitgeruste vaklokalen met aandacht voor up-to-date les-

materiaal, nieuwe apparaten en materialen om de lessen te 

kunnen organiseren volgens de hedendaagse tendensen en 

normen. Naast het aanleren van basistechnieken op het vlak 

van keuken en restaurant, legt de school ook het accent op 

de ontwikkeling van het creatieve talent van elke individuele 

leerling en bereiden ze elke jongere grondig voor op het 

latere beroepsleven. In de opleiding gaat veel aandacht naar 

duurzaamheid en werken met lokale, korte ketenproducten. 

De stageplaatsen worden zorgvuldig uitgekozen en de 

laatstejaarsstudenten krijgen ook de kans om hun stage in 

het buitenland te volbrengen.

De stageplaatsen worden zorgvuldig uitgekozen en de 

laatstejaarsstudenten krijgen ook de kans om hun stage in 

het buitenland te volbrengen.
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GERECHT

NOORDZEEDASHI

€8 + €2 WAARBORG



19. BRASSI

IVES MICHIELS

Dineren in Oostende met net dat tikkeltje meer? Brassi, gelegen 

in de speelzaal van Casino Oostende, is een verborgen parel. 

Eens je er geweest bent, ga je zeker terug! Het jonge keukenteam 

werd onder de hoede genomen van Chef Ives Michiels. Deze chef 

heeft tonnen ervaring en baatte in Antwerpen van 1983 tot 2003 

restaurant ‘De Kerselaar’ uit, goed voor 1 Michelin ster!Naast 

Chef Ives Michiels staat de Brugse smaakzoeker Diego De Baets. 

Hij ging na zijn opleiding in de leer bij sterrenmeesters als Bart 

Desmidt van restaurant Bartholomeus en Frederik Deceuninck 

van restaurant Sel Gris. Hou je van de klassieke Franse keuken 

geïnspireerd door het hedendaagse? Dan ben je in Brassi aan het 

goede adres! Weet dat het een ‘adults only’ restaurant is, gelegen 

in het casino. Je moet dus 21 jaar oud zijn om hier te dineren.

GERECHT

OOSTENDSE GARNAALKROKET

€8 + €2 WAARBORG

KURSAAL-OOSTHELLING 12

059 70 51 11

INFO@CASINOOOSTENDE.BE

WWW.CASINOOOSTENDE.BE
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VISSERSKAAI 22

059 50 07 14

RESTAURANTMANGETOUT@GMAIL.COM

WWW.RESTAURANTMANGETOUT.BE

20. MANGE TOUT

PETER MOYAERT

Bij Mange Tout kom je voor een echte restaurantbeleving. 

Er is een wisselend menu volgens de seizoenen, met enkel 

Noordzeevis en ambachtelijke producten uit de polders. 

Verrassende combinaties en nieuwe smaken. Genomineerd 

in Michelin, Gault&Millau en winnaar gouden vork.

24

€8 + €2 WAARBORGGERECHT

ROG MET ESPUMA VAN GEIT, 

UDON EN COURGETTE



ALBERT I-PROMENADE 39

059 27 85 19

INFO@GALERIEBEAUSITE.COM

WWW.GALERIEBEAUSITE.COM

21. GALERIE BEAUSITE

STEFANIE SNOECK

Galerie BeauSite is zonder twijfel een van de mooiste en best 

gelegen zaken van de hele Noordzeekust. Adem het zilte, proef 

de ongereptheid en dompel je onder in een wereld vol artistieke 

prikkeling. Met haar eclectische karakter is Galerie BeauSite een 

adembenemende en inspirerende omgeving voor evenementen 

of een moment ‘helemaal voor jezelf’. Geniet van de verrassende 

kustlijn, laat pure smaken van échte gerechten over je tong wals-

en en stap binnen in een nostalgische wereld van ‘art, vintage en 

design’. Een ontdekkingsreis voor al je zintuigen!

GERECHT

KIBBELING MET HOMEMADE TARTAAR

€8 + €2 WAARBORG



ALFONS PIETERSLAAN 29

0475 89 11 08

COUSAERTDANNY@HOTMAIL.COM

22. BRASSERIE LEON SPILLIAERT

DANNY COUSAERT 

Een go-to brasserie met verschillende noordzeespecialiteiten zoals 

tomate crevette en garnaalkroketten. Dicht bij Mu.ZEE, stad en zee. 

Een adres voor een lekkere lunch op het verwarmd buitenterras. 

Elke dag verse aanvoer van Oostendse vis. 

GERECHT

STEENBOLKFILET MET WITTE WIJNSAUS, 

TOMAATJES EN PETERSELIE

€8 + €2 WAARBORG
26



CHAMPAGNE EN OESTERBAR

DE OESTERPUT 

Verlekkerd op al wat de zee je te bieden heeft? Dan kan je in de champagne en oesterbar 

terecht voor dagverse oesters en een fris glaasje bubbels. De Oesterput serveert hun eigen 

gekweekte Oostendse oesters in combinatie met champagne van Pommery. In stijl genieten 

doe je op het Zeeheldenplein met zicht op zee.

PRIJS FLES

€ 10,00
€ 15,00
€ 12,00 
€ 12,00

€ 8,00

€ 0,50/
GLAS

€ 65,00

€ 78,00 
€ 78,00

KEUZE

PRIJSLIJST

POMMERY BRUT ROYAL
POMMERY BRUT ROYAL + OESTERS
POMMERY BRUT ROSÉ
POMMERY BLANC DES BLANCS

OESTERS

WAARBORG



D I S C O V E R

O U R  L I V E

 V I E W S 

 @

S A L E S

O F F I C E

SKY Tower Two - 136 SKY Residences

Triple-A location with Harbour- & Seaview

High-end lobby with concierge facilities

Relax @ the rooftop SKY Bar & Health Center

€ 245.000 - € 1.425.000

skytowers.be - 059 80 91 91
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PRIJSLIJST

€ 5,00
€ 5,00
€ 6,00
€ 5,00

€ 25,00
€ 25,00
€ 30,00

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50

€ 0,50/ 
FLES

GLAS FLES

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00 
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

DRANK

COCA COLA
COCA COLA ZERO
FANTA
FUSE TEA SPARKLING
EVIAN PLAT
BADOIT SPUIT
EVIAN FRAMBOOS/GINGSENG

EVIAN MUNT/KOMKOMMER

€ 4,50

€ 3,00
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,00
€ 4,50

TAP 5 (PILS)
KASTEELBIER ROUGE
KASTEEL XTRA
BACCHUS KRIEK
FILOU

KREVET

WITTE WIJN (EGO BODEGAS GORU BLANCO) 

ROSÉ WIJN (LAURENT DOUCHY SYRAH ROSÉ GRAND VIN DE LANGUEDOC 2021) 

CAVA (CAVA COSSETANIA BRUT CASTELL D’OR PENEDES) 

WIJNKOELER

AROMA KOFFIE
AROMA KOFFIE MET ALPRO
ICED COFFEE

WAARBORG
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HET SALDO DAT NA HET EVENEMENT OP DE KAART BLIJFT STAAN, KAN JE VIA 

WWW.VISITOOSTENDE.BE/CASHBACK TOT EEN WEEK NA HET EVENEMENT TERUGVORDEREN. 

ENKEL BEDRAGEN DIE EFFECTIEF DOOR JOU BETAALD WERDEN, KUNNEN TERUGGEVORDERD WORDEN. 

BEDRAGEN DIE GEWONNEN OF GESCHONKEN WERDEN, ZIJN NIET TERUGVORDERBAAR.

VOOR GLAZEN EN FLESSEN WORDT AAN DE BAR €0,50 GEVRAAGD. VOOR EEN 

BORD OF KOMMETJE WORDT ER EEN WAARBORG VAN €2,00 GEREKEND AAN DE 

STANDPLAATSEN. DE BEDRAGEN WORDEN IN DE LEEGGOEDTENT, NA TERUGGAVE 

VAN HET GLAS/FLES/BORD, TERUG OP DE BETAALKAART GEZET. 

31

WAARBORG
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ONZE SELECTIE WIJNEN
EGO BODEGAS GORU BLANCO - WIT
Een heldere goudgele kleur met een intens aroma van rijp fruit en een florale toets 

die typisch is voor de Moscatel-druif. De smaak is lang en zacht, met op het einde een 

aangename sensatie van steenvruchten, tropisch fruit, citrus en witte bloemen. Ideaal als 

aperitief, bij pasta, rijst of vis.

LAURENT DOUCHY SYRAH ROSÉ GRAND VIN DE LANGUEDOC 2021
Een plezante rosé zoals de meeste mensen graag hebben. Een onberispelijke frisheid met

zacht rood fruit, framboos en aardbei. Afkomstig van wijngaarden in Douzens

tussen Carcasonne en Narbonne. 100% Syrah druiven. Een grote wijn voor iedere dag!

CAVA COSSETANIA BRUT CASTELL D’OR PENEDES.
Gemaakt op dezelfde manier als champagne maar afkomstig uit Penedes Spanje.

De assemblage bevat de typische Spaanse druiven uit de Cava streek, Xarello, Macabeu 

en Parallada. De cava rijpt minstens 14 maanden in de kelders wat voor fijne belletjes 

zorgt. Zeer aangename smaak met rijke toets van de rijping in de kelders.



GLASWIJN FLES

€ 5,00EGO BODEGAS GORU BLANCOWITTE

WIJN

€ 25,00

€ 5,00LAURENT DOUCHY SYRAH ROSÉ 
GRAND VIN DE LANGUEDOC 2021

ROSÉ 

WIJN

€ 25,00

€ 6,00CAVA COSSETANIA BRUT CASTELL 
D’OR PENEDES

CAVA € 30,00



Rij je
toekomst
binnen.

garagedevisch.be



Inspiratiebron en totaalleverancier voor horeca en grootkeuken

met dagverse kwaliteitsproducten

HORECA TOTAAL OOSTENDE
Zandvoordeschorredijkstraat 26 | 8400 Oostende
info.oostende@horeca-totaal.be | +32 (0)59 33 02 14

maandag tot vrijdag van 7.30 - 17.30 uur
zaterdag van 7.30 - 12.00 uur - zondag van 8.00 - 11.00 uur

HORECA TOTAAL BRUGGE
St. -Pietersgroenestraat 8/10 | 8000 Brugge
info@horeca-totaal.be | +32 (0)50 31 31 59

maandag tot vrijdag van 7.30 - 17.30 uur
zaterdag van 7.30 - 13.00 uur - zondag van 9.00 - 11.00 uur

Totaalleverancier

38.000 producten in gamma

Producten exclusief in gamma, 

artisanale & innovatieve producten

Private label

Unieke eigen versnijderij

Familiebedrijf

met persoonlijk service

Bestellen tot 24 uur 

de dag nadien geleverd

6 dagen op 7
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MARITIEME WANDELING

Op À l’Ostendaise - Noordzeevisfestival ontdek je alle culinaire mogelijkheden met Noordzeevis, 

maar hoe komt die nu op je bord terecht? Laat je onderdompelen in de geheimen van de vissers 

aan de hand van anekdotes en weetjes. De gids neemt je mee op een wandeling van 4 kilometer 

langs de havengeul. Onderweg hou je halt aan de Vistrap, de Amandine en het Schipperskwar-

tier.

In samenwerking met Lange Nelle kun je zondag 26 juni gratis deelnemen aan de maritieme 

wandeling met Nederlandstalige of Franstalige gids. De wandeling vertrekt telkens om 10.30 

uur aan het Monacoplein ter hoogte van Toerisme Oostende. Let op: de plaatsen zijn beperkt. 

Inschrijven doe je vooraf via www.ostendaise.be. 

Lukken deze momenten niet voor je? Niet getreurd. Het plan van de wandeling kun je gratis 

ophalen aan Toerisme Oostende of downloaden via www.visitoostende.be.  

PRIJS

Vanaf 75 euro. Let op: de plaatsen zijn beperkt.

Meer info of hulp nodig bij je boeking? 

059/70.62.94 - info@captainblue.be. 

MAAK JE MARITIEME
BELEVING COMPLEET

ELKE ZATERDAG VAN 07.00 - 17.00 UUR (AANMELDEN OM 06.00 UUR)

Kies het ruime sop met een échte vissersboot voor een avontuurlijke dagtocht en keer huis-

waarts met de vangst van je leven! Aan boord helpt de bemanning je met de vistechnieken, het 

klaarmaken van de lijnen en het gutten van de vis. Ervaring is niet noodzakelijk.

Alle praktische informatie vind je op www.captainblue.be.

VISSEN OP ZEE 
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THE PERFECT PARTNER FOR YOUR COFFEE



BLIJF NIET

OP JE 
HONGER

ZITTEN

WEKELIJKS

IN PAKKET 

MET KNACK



DE HUID van verse vis is glanzend en staat gespannen. De kleuren zijn helder 

en het slijm is doorzichtig. Doffe en rimpelige huid en melkachtig en klonterig 

slijm wijst op minder verse vis.

DE OGEN staan bol, het hoornvlies is helder en de pupillen zijn glanzend zwart. 

Zijn de ogen dof, grijs en ingevallen? Dan is de vis minder vers. 

DE KIEUWEN zijn helder rood en zonder slijm of helder slijm tussen de lamellen 

van de kieuwen. Doffe, kleverige, verkleurde kieuwen met geelachtig slijm zijn 

een teken van bederf.

DE GEUR wordt best bepaald door aan de kieuwen te ruiken. Verse vis ruikt fris, 

metalig, naar de zilte zee. Hoe ouder de vis, hoe meer die de typische visgeur 

krijgt.

Verse vis heeft een stevige en elastische TEXTUUR. Naarmate de vis ouder 

wordt, krijgt het visvlees een slappere textuur. Door zachtjes te drukken op de 

vis, kan je vaststellen of het visvlees nog elastisch is.

HUID

OGEN

KIEUWEN GEUR TEXTUUR
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HOE HERKEN 

IK VERSE VIS?



XTRA SMAAKMAKERS

OP L’OSTENDAISE

Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.



Hovenierstraat 1, Merelbeke . 09 230 66 77

www.levipartyrental.be

Levi Party Rental heeft alles in huis 
voor uw feest of evenement.

Feesten bouwen is een serieuze zaak. Een degelijke voor-

bereiding, een nauwgezette organisatie en een weldoordachte 

materiaalkeuze zijn onontbeerlijk voor een geslaagd resul-

taat. Levi Party Rental is al decennialang specialist in het 

verhuren van materiaal voor evenementen, beurzen, parti-

culiere en bedrijfsfeesten.



EÉN GROTE OOSTENDSE 
VISSERSFAMILIE
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'ALS JE DE GARNALEN HOORT “RITSELEN”, 
WEET JE DAT ZE VERS ZIJN' - DINI BOGAERT



DE FAMILIE BOGAERT 

“De vangst is goed, maar het is nooit genoeg,’ zegt Dini terwijl ze met haar hand doorheen de berg garnalen 

gaat. ‘Als je de garnalen hoort “ritselen”, weet je dat ze vers zijn,’ verklapt ze glunderend. Op de Trap is ze 

in haar sas, dit is haar plekje. Al van kinds af aan komt ze er met haar moeder. ‘Ik ben al het ware tussen de 

gernoazen geboren,’ lacht ze. ‘Ik hielp mama met met visjes kuisen terwijl papa op zee zat. Het was niks voor 

mij toen ik zo jong was en geef toe, hoeveel kinderen zouden dat wel leuk vinden?’. Om aan het harde werk 

op de Trap te ontsnappen, ging Dini rechten studeren in Gent. ‘Maar mijn roots liggen in de visserij, het zit er 

gewoon in.’

DE FAMILIE BARBAIX

Christelle is net als Dini een kind van de zee. Als dochter van een Ijslandvaarder kreeg ze de visserij met de 

paplepel ingegeven. ‘Je kan zoveel doen met de vruchten uit de zee,’ zegt ze met veel overtuiging. ‘Zo haal 

ik de wulloks altijd uit de schelp om ze te bakken als scampi’s, met wat look en andere kruiden erbij.’ Aan De 

Vistrap kan je voor pakweg 50 euro heel wat lekkere én bijzondere verse vis kopen. Ziltige tips en gezouten 

advies over hoe je die het best kan bereiden, krijg je er gratis bij.

DE FAMILIE DESMIT

Rederij Desmit is het meest gekende Oostendse voorbeeld van generatievissers met bijna allemaal familiele-

den die actief zijn in de visserij. ‘Samen met mijn twee broers en zus hebben we geen ander leven gekend. De 

visserij is er ingestampt door mijn ouders,’ aldus Lorenzo. Hij is de reder van O.152 Aran. Zijn broers huren de 

O.190 Renilde van hun moeder.



EmisysAudience*

Scan this code or go to  
for more info

emisys.com

Access control

Cashless

Ticketing


*


*



*
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ALLERGENEN

EI GLUTEN LUPINE

MELK SESAMZAAD NOTEN

ZWAVELDIOXIDE SELDERIJ PINDA’S

MOSTERD VIS

SOJA SCHAALDIEREN COCOS

WEEKDIEREN

Er zijn 14 voedingsmiddelen die 

allergische reacties kunnen 

veroorzaken. Tijdens het 

evenement staat er bij elk 

restaurant een bordje met de 

symbolen die je hiernaast ziet. 

Aan de hand van deze icoontjes 

kun je zelf zien welke allerge-

nen de gerechten bevatten. 

De voedingsmiddelen werden 

gecontroleerd op eieren, vis, 

melk, mosterd, schaaldieren, 

gluten, weekdieren, selder, 

noten, lupine, sesamzaad, soja, 

zwaveldioxide/sulfiet en pinda’s. 

VOEL JE VRIJ OM OP HET EVENE-

MENT VRAGEN TE STELLEN AAN 

DE CHEFS INDIEN JE TWIJFELT 

OVER BEPAALDE GERECHTEN. 
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À L’OSTENDAISE - NOORDZEEVISFESTIVAL

IS EEN INITIATIEF VAN TOERISME OOSTENDE VZW

IN SAMENWERKING MET


