Eetgelegenheden
We proberen de lijst zo veel mogelijk up-to-date info te houden. Check voor de zekerheid even de
site van het restaurant

In de buurt

Ensorito: pasta /pizza, traiteur met klein zuiders bistrootje: Dorpstraat 103
059/437674 - 0479/456146 keuken open van 11.30 tot 20u. Gesloten op donderdag,
uitgez.feestdag www.ensorito.be
De Baron: pasta, slaatjes en verschillende soorten huisgemaakte kroketten. Kindvriendelijk
Dorpsstraat 81, Mariakerke 059/434703 of 0477/347700 www.bistroomdebaron.be
De Ton: dagschotels/bistro nieuwpoortsesteenweg 568, raversijde 059/703085 www.deton.be
Dinsdag en woensdag gesloten (dinsdag open in Juli en aug)

Heerlijk: Bierrestaurant. Nieuwpoortsesteenweg 893. Kindvriendelijk Gesloten op
maandag en dinsdag. 059/49.00.64 www.heerlijkoostende.be
Runway: Nieuwpoortsesteenweg, 945. Tel: 059/442199
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Bistro Strandhuis: belgische keuken. Zeedijk 147 (strandplein Mariakerke) 059/505207
Wij werken samen met dit restaurant wb. warme levering aan huis. Geef ons uw
bestelling door en wij zorgen voor de levering
Toscana: artisanale pizza en pasta, ook afhaal
Nieuwpoortsesteenweg 212 059/701990 www.pizzeria-toscana.be
Bel-air, op de luchthaven: budget-en kindvriendelijk, 1e verdieping luchthaven
059/708858 www.belair.be doorlopend open tot 21u

Stene dorp
Een pittoresk dorpje met verschillende restaurantjes
→ Gps-adres: Oud strijdersplein of Stenedorpstraat

De Vlasschaard: authentiek restaurantje gesloten op maandag en dinsdag 059/803801
De Molen: kwaliteitsvolle gerechten 059/805784
De Lisse: (h)eerlijke keuken met verse producten
059/800882 of 0478/978870 www.bistrodelisse.be
gesloten op maandag en woensdag
’t Pomptje: 059/511946 gesloten op woensdag en donderdag
‘t Genoegen: dit restaurantje is vooral gekend voor zijn verschillende vis- en vleesfondues
059/703417 gesloten op maandag en dinsdag
Sassy’s: pizza, pasta, alsook vegetarisch en veganistische gerechten, ook afhaal.
Je eet er in een leuk alternatief interieur ☺ www.sassys.be Steensedijk 23
059/326104 of 0475/ 308256
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Afhaal of een snelle hap
In onze gemeenschappelijke woonkamer kan je ook iets kleins opwarmen en nuttigen.
Er is een microgolf en een kleine koelkast voorzien. Borden en bestek zijn ook aanwezig.
Etensresten kan je kwijt in de containers aan het voetbalveldje

Tip: indien je kiest voor afhaal vermeld dan zeker je KAMERNUMMER en spreek af aan de
receptie. Zo vindt de koerier je gemakkelijk

Thai Thai: thais restaurant, afhaal of levering
Alfons Pieterslaan 9, 8400 Oostende 059/41 03 94
Nota: als leveradres kies je ‘Duinkerkseweg’ aangezien de app geen Kruishofstraat aangeeft

Toscana: afhaal artisanale pizza en pasta
Nieuwpoortsesteenweg 212 059/701990 www.pizzeria-toscana.be
Open 10u-13u en 15u-20u Zon-en feestdagen: 10u-13u en 17u-20u. woensdag gesloten
Belegde broodjes knapp lekker lang: verrassende broodjes, zandvoordestraat 75.
059/802911 Open van 7u30 tot 13u30. Gesloten op zaterdag en zondag+feestdagen
3 frituren langs de Nieuwpoortsesteenweg richting Oostende.
Aanrader: Frituur Kenny op het Mariakerkeplein, nabij bloemenwinkel Bloemen aan zee
Mac Donalds: Torhoutsesteenweg 582
Bon ‘Ap of Albert Heijn: slaatjes of gerechtjes om op te warmen
Torhoutsesteenweg -in de buurt van het winkelcentrum naast Mc Donalds-
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Enkele leuke ideetjes in de stad
Bistro ’t Waterhuis: Oudste brasserie van Oostende. Vindictivelaan, 35 (aan t station)
alle dagen open vanaf 10u tot 22u www.twaterhuis.be
Den Artiest: authentieke brasserie in Belle-epoquestijl. Kapucijnenstraat 13. 059/808889
Alle dagen open van 17u tot 2u.
Kombuis: no nonsence restaurant, mosselen en visspecialiteiten.
Van Iseghemlaan 24, 8400 Oostende. 059 80 16 49
alle dagen open van 11:30–15:00, 18:00–23:00
Mommy’s bastards: hippe zaak met gerechtjes op te delen
Dwarsstraat 10, oostende www.mommysbastards.be
Kiss the chef: verfijnd thais restaurant, visserskaai 059/448420 www.kissthechef.be
La Vie: Uitgebreide wereldse kaart, zowel keuze uit volwaardige hoofdgerechten als uit kleine
gerechtjes om te delen
Kadzandstraat 14. Tel. 059/ 70 00 27 www.lavie-oostende.be
Belle de jour: ook veggie
Wereldkeuken, fusion van Aziatische gerechten met een Belgische toets. Open van dinsdag tot
zaterdag 12u -14u en 18u - 21u. Gesloten op zondag en maandag
Aartshertoginnestraat 5. Tel. 0479/ 360 905
www.bistrobelledejour.be
Histoires d'O: ook veggie
Cocktails, tapas en kleine brasseriekaart. House Burger by Dierendonck, taart van Madam
Bakster.. Albert 1 Promenade – Zeedijk 53. Tel. 0471/45.48.80 www.histoiresdo.be
Passe-Vite: ook veggie
Eenvoudige no-nonsense keuken. Huisgemaakte soepen, quiches en vooral een ruim aanbod aan
verse salades. Openingsuren: Open van 9u tot 16u. Gesloten op zondag
Hertstraat 1, Oostende Tel. 059/ 51 39 13
Café Botteltje: De grootste selectie bieren en jenevers aan de hele Belgische kust.
Openingsuren MA 16:30 tot 01:00. DI, WOE, DO, ZO 11:30 tot 01:00. VR en ZA 11:30 tot 02:00
Louisastraat 19. 059/70.09.28 www.cafebotteltje.be
Bistro des Belges : betaalbare menu’tjes
Graaf De Smet de Naeyerlaan 4 www.bistrodesbelges.be
Openingsuren ma- tot donderdag vanaf 11:00 tot 16:00 .vrijdag en zaterdag vanaf 11:00 tot 21:00
La piazza: Italiaans restaurant. Open op woensdagavond vanaf 18u.Donderdag tot zondag 12u. 14u. & vanaf 18u. Graaf de Smet de Naeyerlaan 19/b Tel: 059.27.47.91 |
0486.95.65.02 www.lapiazzaoostende.com

Koninginnehof in het Maria-hendrikapark kindvriendelijk 059/800454

Charmehotel Kruishof- kruishofstraat 1- 8400 Oostende www.kruishof.be

Net buiten Oostende
De Lekpot zeedijk 137, Middelkerke 059/303825 gesloten op woensdag www.delekpot.be
T hoeveke Steenstraat 13, Westende 058/624865 www.thoevekewestende.be
De Bankier: Zeedijk Middelkerke
Venus homemade hamburgers en slaatjes, Zeedijk Middelkerke
Delissimo: pasta’s, slaatjes- kindvriendelijk
Zeedijk 111-Middelkerke (aan ‘t Casino) 059/313731 www.delissimo.be
De lanteirne: sfeervol restaurant met verse produkten. Westendelaan 308 (aan de kerk) in
Westende-dorp 058/239113 www.delanteirne.be gesloten op maandag en dinsdag
Toogoloog: eethuis met 150 verschillende bieren. Kerkstraat 7, aan de kerk in Middelkerke
059/315313 www.dentoogoloog.be
Open vanaf 16 tot 24u, keuken sluit om 23u. Dinsdag en woensdag gesloten
De rattevallebrug: Authentiek/ribbetjes/cote à l’os kindvriendelijk
Vaartdijk-Noord 64, Middelkerke Tel.: 058/234367 of 0475/850809 www.derattevallebrug.be
Open op vrijdag vanaf 18.00 u, op zaterdag en zondag vanaf 11.30 u. woensdag gesloten
Oud mannekensvere: rijkelijk eten voor een goede prijs.
Specialiteiten: Paling/reuze entrecôte/vispannetje/Varkenshammetje.
Brugsesteenweg 56, Mannekensvere/Middelkerke
Tel.: 058/23.96.32 www.oudmannekensvere.be
Gesloten op woensdag en donderdag. Tijdens de vakantieperiode open op woensdag
De Molenhoeve: het bijzonderdere aan deze brasserie is het ruime terras en omheinde speeltuin,
dus zeer kindvriendelijk
Warandestraat 29, 8470 Gistel 059/235551 https://gcvamymae.vpweb.be
Gesloten op woensdag
De Swaene: gezellig volkscafé/brasserie met ruim terras aan de kerk van Leffinge
Belgische betaalbare keuken Elke dag open
Dorpsstraat 99, Leffinge 059/31 35 00 https://de-swaene.business.site
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Hippe koffiebars
Oode
Verschillende soorten koffie, maar ook (bio)sappen, thee en versnaperingen’s Middags kan je er
terecht voor verse quiche met een slaatje. maandag: gesloten, dinsdag:09:30 tot 17:30,
woensdag:09:30 tot 17:30, donderdag:08:00 tot 17:30 vrijdag:08:00 tot 17:30, zaterdag:09:30 tot
17:30, zondag:gesloten
Aartshertoginnestraat 45, Oostende 059/44.00.29 www.oode.be
Cappuccino en rooftopbar:
Tearoom en zuiderse rooftopbar midden in de winkelstraat
Kapellestraat, Oostende Tel.059/518089
Openingsuren: Open van dinsdag tot zaterdag van 8.30 - 18.00 uur
ZigZag art – bar is een kunstgalerie waar je kan eten en drinken en tegelijk genieten van
authentieke kunst. Speciale koffies en thees, vegetarische quiche, bagel met gerookte heilbot,
taart, gezonde frisdranken. Romestraat 6, Oostende

Een tussenstop met de fiets of de auto
De rattevallebrug: Authentiek/ribbetjes/cote à l’os kindvriendelijk
Vaartdijk-Noord 64, Middelkerke Tel.: 058/234367 of 0475/850809 www.derattevallebrug.be
Open op vrijdag vanaf 18.00 u, op zaterdag en zondag vanaf 11.30 u. woensdag gesloten
Oud mannekensvere: rijkelijk eten voor een goede prijs.
Specialiteiten: Paling/reuze entrecôte/vispannetje/Varkenshammetje.
Brugsesteenweg 56, Mannekensvere/Middelkerke
Tel.: 058/23.96.32 www.oudmannekensvere.be
Gesloten op woensdag en donderdag. Tijdens de vakantieperiode open op woensdag
De Molenhoeve: het bijzonderdere aan deze brasserie is het ruime terras en omheinde speeltuin,
dus zeer kindvriendelijk
Warandestraat 29, 8470 Gistel 059/235551 https://gcvamymae.vpweb.be
Gesloten op woensdag
De Swaene: gezellig volkscafé/brasserie met ruim terras aan de kerk van Leffinge
Pannenkoeken, snacks en de belgische keuken Elke dag open
Dorpsstraat 99, Leffinge 059/31 35 00 https://de-swaene.business.site
Brasserie Bootsman: tearoom langs de vaart. gesloten op woensdag
Vaartdijk-Noord 19 A, leffinge 059 44 20 88
Den zoeten orgel: tearoom huisbereide snacks en taarten , orgelmuseum en mechanische
muziekinstrumenten
open van dinsdag tot zaterdag vanaf 13u30 tot 19u00 en op zondag vanaf 10u30 tot 20u00.
Vaartdijk Noord 37 leffinge 0474 31 19 29
http://www.findglocal.com/BE/Leffinge/162369341075287/Tearoom-De-zoeten-orgel
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ijsboerderij de kerckepolder: terras en speeltuin
elke vrijdag, zaterdag en zondag van 13u30 tot 18u30
provincieweg 104, Moere
t fietskotje: pannenkoekenhuisje, specialiteit verse pannenkoeken per halve of hele meter.
in Bredene Dorp langs de fietsroutes Paddegat en Breduinia en tussen knooppunt 5 en 96.
maandag en dinsdag gesloten.
Zandstraat 69, 8450 Bredene tel. 059 32 30 07 www.fietskotje.be
Tearoom Sansuniek lunch & tearoom centrum Gistel. gesloten op donderdag
stationstraat 16, gistel www.sansuniek.be
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