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Beste bezoeker
 
 
U bezoekt Sint-Niklaas in groep en u kijkt uit naar een adres om even op adem te komen met een kopje koffi e 
na een busrit. 
U bent op zoek naar een restaurant waar u met heel de groep tegen een aantrekkelijke prijs een middagmaal 
kan gebruiken. 
Of u wenst van de gelegenheid gebruik te maken om een typisch streekgerecht te proeven. 
 
In ‘Samen Tafelen’ vindt u een gevarieerd aanbod van een eenvoudig ontbijt en een broodmaaltijd tot een 
uitgebreid menu met prijs, vermelding van het aantal personen dat kan ontvangen worden en de mogelijke 
toegankelijkheid voor personen met een beperking. 
 
In deze brochure geeft Toerisme Sint-Niklaas u enkele suggesties.  
U vindt in het aanbod een aantal restaurants op en rond de Grote Markt, zodat u zich niet ver hoeft te verplaatsen 
als u het toeristisch centrum van Sint-Niklaas bezoekt.  Maar ook buiten de stadskern, in het mooie kader van 
het recreatiedomein De Ster of in de rustgevende omgeving van onze landelijke deelgemeenten, kan u voor 
uw groep reserveren. 
U merkt het: er is altijd een aanbod op maat van uw groep! De voorgestelde eetgelegenheden zijn stuk voor 
stuk kwaliteitszaken met ervaring in het ontvangen van groepen.
 
Ik hoop u met deze brochure wegwijs te maken om uw groepsbezoek aan Sint-Niklaas volledig naar wens te 
laten verlopen. 
 
Daniël Ost
 
 
 
tip: op bladzijde 26 en 27 vindt u een overzichtskaart van de ligging van de restaurants. 
 
 
 
‘

Ruim drie decennia geleden richtten Daniël en 
zijn echtgenote Marie-Anne Ost het bloemenhuis 
‘Daniel Ost’ op, toen een kleine bloemenwinkel in 
hun thuisstad Sint-Niklaas. 
 
Vandaag is het 18de-eeuwse herenhuis nog altijd 
de creatieve en logistieke uitvalsbasis van het 
bedrijf, dat ondertussen winkels in Brussel, Knokke 
en het Midden-Oosten heeft. 
Daniël Ost heeft meer dan 40 jaar ervaring in het 
bloemschikken en wordt aanzien als de absolute 
wereldtop. Van koninklijke huwelijken tot intieme 
feesten, niets is hen vreemd. 
 
Vandaag de dag staat dochter Nele Ost aan het 
roer van dit bloeiende bloemenhuis, om zo verder 
de fl orale toekomst te verzekeren.2
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Balls & Glory (1)
Sacramentstraat 2, Sint-Niklaas 
tel. 03 304 80 58, www.ballsnglory.be/honger/sint-niklaas, sintniklaas@ballsnglory.be
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 

BALLS & GLORY SINT-NIKLAAS

 
Belgische kost - 18,50 EUR
Wij hebben gigantische ballen, maar ook kleine ballekes. Je kan kiezen uit ballekes in tomatensaus,
vol-au-ballekes of veggie-ballekes met één drankje en stoemp & salade om te delen.

Ball the way - 22 EUR (2)

Sharing menu incl. 3 drankjes - 32 EUR (2,3)

Sharing menu - 38 EUR (1,2,3)

Let’s have a ball: AAAAAALL the way - 50 EUR (1,2,3,4,5)
1.    Om te beginnen, maak je kennis met onze heerlijke bites.
2.     Stoere sharing-planken in het midden van de tafel met alle ballen van de dag (varken, kip & veggie). Zo kan
       je onze gigantische ballen (220 gr per stuk) delen met je vrienden of tafelgenoten, we voorzien anderhalve
       bal per persoon. Geserveerd met stoemp én salade.
3.    Daarbovenop krijg je drie drankjes naar keuze!
4.     Starten doen we met een glas cava of één van onze huiscocktails.
5.     Sweets: dessert van de dag met koffi e of thee. 
 
 
 
 
 
                                               
 
 

 
Couverts: 80 binnen, 40 buiten. Gesloten op zondag en maandag.                          

Balls & Glory serveert je grootmoederskeuken, ‘s werelds allerlekkerste ballen en stoemp! Eerlijke origine, 
ovengebakken, met de hand gedraaid en beroemd om hun heerlijke, vloeibare vulling. Dit alles in een stijlvol 
interieur. Bij Balls & Glory staat er altijd gratis fruit & kraanwater geïnfuseerd met citroen op onze tafels!                               
Gelegenheid voor groeps- en familiefeestjes of vergaderruimte met groot scherm.          
 
Onze groepsmenu’s:
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Brasserie Renardeau - Hotel Serwir (2)
Koningin Astridlaan 57, Sint-Niklaas
tel. 03 778 05 11, info@serwir.be, www.serwir.com

Alle dagen geopend, ruime parking. Rolstoeltoegankelijk.
 
Bij brasserie Renardeau kunt u terecht voor ontbijt, lunch en diner en heeft u keuze uit verschillende 
formules: broodjesmaaltijd, daglunch, all-in menu’s, walking diners enz. 
 
Ons professioneel team heeft ervaring in het bedienen van groepen tot 350 personen. 
 
Lunch (soep, dagschotel, koffie) in groep kan vanaf 25 EUR per persoon.
 
Brasserie Renardeau heeft ook een gezellig ingerichte bar en een aangenaam schaduwrijk terras. 
 
Geniet u à la carte, kiest u voor een dagschotel of laat u zich verleiden door één van onze verfijnde 
suggesties? Wat u ook verkiest, de keuken is altijd op niveau. 
 
 

            BRASSERIE RENARDEAU - HOTEL SERWIR
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Centerken - food & drinks (3)
Stationsstraat 131, Sint-Niklaas
tel. 03 777 15 52, www.centerken.be, info@centerken.be
 
 
Plaats voor groepen van 100 personen (max.) - 50 personen op het zonneterras. Volledig vernieuwd interieur 
met aangenaam zonneterras achteraan. Rolstoelgebruikers vinden via Foubert-Cremerie & Chocoladebar  
ruime doorgang. Ook de toegang tot het zonneterras is zonder drempel.  Het mindervalidentoilet voldoet 
aan de standaardnormen.
 
Prijzen enkel geldig voor groepen vanaf 20 personen. 
Reservatie vereist, enkel 1 menu of 1 formule per groep mogelijk.
 
Ontbijt & koffie
1 croissant (of boterkoek) + 1 koffie                                                             
2 croissants (of boterkoeken) + 1 koffie                                                          
1 koffie (of thee)                                                                                                
 
Broodjes
Formule A
1 pistolet, 1 sandwich, 1 piccolo met standaard* beleg + 1 koffie                     
1 pistolet, 1 sandwich, 1 piccolo met deluxe** beleg +1 koffie                      
Formule B
4 mini pistolets met standaard* beleg + 1 koffie
4 mini pistolets met deluxe** beleg + 1 koffie                
 
*standaard: kaas, hesp, preparé, eiersla, kip curry, krabsla, tonijnsla
**deluxe: gerookte zalm, grijze garnaal, Serranoham, Franse kazen
 
Lunch aan 12,50 EUR
enkel hoofdgerecht*
 
Lunchmenu aan 16,50 EUR
dagsoep en hoofdgerecht* 
 
 
*hoofdgerechten te bespreken naar wensen van de groep (vis/vlees/kip/veggie/vegan)
menu’s op maat steeds bespreekbaar

CENTERKEN - FOOD & DRINKS

  4,00 EUR
  6,00 EUR
  2,50 EUR

  9,50 EUR
12,50 EUR

  9,00 EUR
12,00 EUR
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Cipierskelder (4)                  
Grote Markt 46, Sint-Niklaas                    
tel. 0486 78 47 87, www.gysseling.be/cipierskelder.html, cipierskelder@skynet.be                      
 
 
80 couverts, alle dagen open vanaf 11 uur, bij een reservatie kunnen we vroeger openen volgens een 
afgesproken uur. Picknick is mogelijk indien er drank van de zaak besteld wordt.
De Cipierskelder is ondergebracht in de geklasseerde gebouwen van de Cipierage. Het gebouw in 
renaissancestijl werd opgetrokken van 1662 tot 1664 en werd ondermeer gebruikt als gevangenis.  De  
‘kelder’ bestaat uit originele gewelven in baksteen en meubilair uit zware eiken tafels en banken. Bij mooi 
weer kan men van voorjaar tot najaar kiezen uit een zonneterras met uitzicht op de Grote Markt of een 
halfschaduwterras met uitzicht op het Sint-Nicolaasplein. 
Op de terrassen kunnen we plaats reserveren voor grotere groepen (+ 100 personen).
 
Ontbijt 
1 koffi e of 1 thee + warm chocoladebroodje: 4,40 EUR 
Lunch
Verse soep met brood
Croque-monsieur                  
Schnitzel met frietjes
Stoofvlees met frietjes
Balletjes in tomatensaus           
 
voor groepen vanaf 10 personen is er een gratis ijsje met chocoladesaus bij de lunch 
 
Donderdagse markt
 
1 koffi e + cake:                                                  2,10 EUR 

CIPIERSKELDER

  4,10 EUR
  5,90 EUR  
12,60 EUR
12,60 EUR
12,60 EUR
12,60 EUR        
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De Brokkelinck (5)
Brokkelingenstraat 42, Sint-Niklaas 
tel. 03 777 12 16, www.debrokkelinck.be, info@debrokkelinck.be
 
 
200 couverts. Gesloten op woensdag.
 
Belegde boterham aan 7,90 EUR
3 sneden met kaas of hesp + slaatje       
 
Broodmaaltijd aan 12,90 EUR
2 broodjes met kaas of hesp, 1 koffi ekoek en 2 tassen koffi e of thee
 
Broodmaaltijd aan 16,90 EUR
3 broodjes en 2 koffi ekoeken, beleg op tafel: kaas, gekookte hesp, gerookte hesp, américain en confi tuur. 
Koffi e of thee naar believen.
 
Broodmaaltijd aan 23,00 EUR
Vers sinaasappelsap, broodjes, pistolets, sandwiches, koffi ekoeken,
beleg op tafel: kaas, gekookte hesp, gerookte hesp, américain, vleessalade, zalmsalade, garnaalsalade, kip-
curry, confi tuur en gekookte eitjes.
 
Menu aan 15,50 EUR (weekdagen tussen 12 en 15 uur)
Soep, hoofdgerecht en koffi e

DE BROKKELINCK
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De Graanmaat (6)               
Grote Markt 24, Sint-Niklaas            
Contactpersoon: Claudia Daelman     
tel.: 03 776 23 26 of 03 777 17 70, www.degraanmaat.be, info@degraanmaat.be            
 
 
Zalen voor 20, 60 en 110 personen.  Rolstoeltoegankelijk, ook de toiletten. 
Café De Graanmaat is een volkscafé met verzorgde schotels en (kleine) snacks, broodjes, croques. 
Gelegenheid voor groeps- en familiefeestjes. Vergaderruimte met airco. 
     Wij werken steeds met verse producten. Wij ontvangen ook groepen die enkel een drankje nuttigen.         
 
Koffi epauze
Koffi e stad/groepen                
2 koffi es                                   
Koffi e en slagroomgebakje           
Koffi e en Reynaertgebak        
Koffi e en fruitgebak                
Koffi e en 1 boterkoek                   
Chocoladebroodje of croissant   
1 boterkoek                            
1 crèmekoek                                       
Koffi e en crèmekoek                
Koffi e en 2 pannenkoeken
Mini boterkoek            
 
Broodmaaltijden
Formule 1 aan 11,00 EUR
3 sandwiches belegd met kaas, hesp, américain en tweemaal koffi e
 
Formule 2 aan 8,50 EUR
Belegde boterham kaas en hesp (4 sneden vierkant) en tweemaal koffi e
          
Formule 3 aan 11,30 EUR
2 sneden bruin brood en 1 pistolet met 4 verschillende soorten beleg: kaas, ham, confi tuur en américain
 
Formule 4 aan 11,60 EUR
3 sneden bruin brood, 1 boterkoek met 3 verschillende soorten beleg: kaas, ham en américain
 
Formule 5 aan 12,50 EUR
Assortiment van 2 koeken en 1 boterkoek met 2 verschillende soorten beleg: kaas en ham
 
 
,

DE GRAANMAAT

2,20 EUR
4,00 EUR
8,60 EUR
8,90 EUR
9,00 EUR
4,50 EUR
2,00 EUR
2,30 EUR
2,80 EUR
5,00 EUR
5,40 EUR
1,00 EUR 
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Formule 6 aan 14,90 EUR
Assortiment van 3 koeken en 1 boterkoek met 3 verschillende soorten beleg: kaas, ham en américain
 
Formule 7 aan 20,00 EUR
Assortiment van 3 koeken en 1 boterkoek met 4 verschillende soorten beleg: kaas, ham, salami en 
américain, aangevuld met wit-, bruin- en rozijnenbrood en drie verschillende salades
 
Formule 8 aan 22,00 EUR
Assortiment van 3 koeken en 1 boterkoek met 4 verschillende soorten beleg: kaas, ham, salami en américain 
aangevuld met wit-, bruin- en rozijnenbrood,
3 verschillende salades en vers fruit
 
Koffi e of thee naar believen tijdens de maaltijd
 
Warme maaltijden
Koude voorgerechten aan 6,50 EUR
Russisch eitje
Tonijnsalade met garnituur
Hamrolletjes met asperges
Pastei van het huis met rauwkost
Gerookte heilbot met toast
Meloen met ham
 
Soepen aan 4,10 EUR per persoon (met brood + 0,50 EUR)
Tomatensoep, groentesoep, cressonsoep, aspergesoep, witloofsoep, bloemkoolsoep, wortelsoep, ajuinsoep,
kervelsoep, preisoep, aardappelsoep
 
Hoofdschotels
Kroketten (5), rijst of puree zijn inbegrepen per groep.
Frietjes mogelijk mits supplement van 1,60 EUR
 
Vis aan 19,00 EUR per persoon (als voorgerecht 12,50 EUR)
Tongrolletjes op Normandische wijze
Vispannetje van het huis
 
Vlees aan 10,70 EUR
Orloffgebraad                                                                                                                                                             
Goulash                                                                                                                                                      
Varkensgebraad met groenten                                                                                            
Varkensmignon ‘Archiduc’
Konijnenbout op Vlaamse wijze                                       
Kipfi let met kerriesaus en ananas                        
Halve kip natuur met sla en tomaten                                                                                                     
Witloof in de oven                                                                                                                               
 
Desserts aan 5,10 EUR 
Dame blanche
Vanille-ijs met nootjes
Chocomousse
Bavarois
Rijsttaart
Brésillienne gebak
Vlaai                                                            
 
 

Kalkoenbrochette met gemengde sla en tomaat
Kalkoengebraad met estragonsaus
Gevarieerde koude schotel
Lamssaté met fi jne boontjes
Kalfsblanket met fi jne groenten (+ 3,30 EUR p.p.)
Stoverij
Kalkoen ‘Veronique’
Vol-au-vent
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De Prater (7)
Grote Markt 28, Sint-Niklaas
tel. 03 766 06 40, tavernedeprater@hotmail.com
 
 
Maandag: 50 couverts, andere dagen: 25 couverts.
Toegankelijk voor rolstoelen, ook toilet.
 
Broodmaaltijd aan 9 EUR
4 broodjes met verschillende soorten beleg en koude garnituur, 2 schenkingen koffi e of thee
 
Maaltijd aan 13 EUR
Verse soep
Hoofdschotel met frietjes: keuze uit stoofvlees, goulash, gemengde brochette of hamburger met saus naar 
keuze
Koffi e of thee en dessert
 
Maaltijd aan 16 EUR
Warm voorgerecht
Kalkoenfi let met jagersaus of gegrilde zalmfi let met choronsaus
koffi e met appelgebak en ijs
 
Andere mogelijkheden zijn bespreekbaar.
Vraag een offerte op maat van uw budget.

DE PRATER
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Het Gevoel (8)      
Regentieplein 53, Sint-Niklaas      
tel. 03 296 92 94, www.restauranthetgevoel.be, hetgevoel@hotmail.com      
 
 
30 couverts binnen en 30 couverts buiten in een sfeervolle stadstuin. 
Gesloten op maandag, dinsdag en feestdagen.
 
In het prachtige kader van een authentieke art-nouveauherenwoning in de wandel- en winkelbuurt van Sint-
Niklaas, kan u overdag genieten van verschillende salades, pasta’s, quiches, stoofpotjes en zoetigheden. 
Wij werken uitsluitend met verse producten. 
Voor groepen kan in samenspraak een menu worden samengesteld.        
 
Op zondag uitsluitend zondagsmenu (geen à la carte mogelijk).
De keuken is geopend van 12 tot 16.30 uur (lunchkaart) en van 18 tot 21 uur (keuze uit enkele voor-, hoofd- 
en nagerechten).
Op woensdag is het restaurant open vanaf 18 uur.

HET GEVOEL
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Huyse Sorgvliet (9)
Kleine Peperstraat 17, Sint-Niklaas
tel. 03 776 15 72, www.jporban.be, jean-paul.orban@skynet.be
 
 
80 couverts. Geen sluitingsdag. 1 menu per groep. Keuze vis als alternatief voor vleesmenu.
Wij aanvaarden geen bank- of creditkaarten.
 
Menu aan 16 EUR
Soepen
Tomatensoep
Waterkerssoep
Aspergesoep
 
Hoofdschotels
Orloffgebraad met erwtjes en worteltjes
Piepkuikentje met estragonsaus, erwtjes en worteltjes
Kalkoenfi let met erwtjes en worteltjes
Stoofpotje van kip
Zalm met groentejulienne
Varkenshaasje stroganoff met erwtjes en worteltjes
 
Desserts
Chocolademousse
Flan caramel
Bavarois
Dame blanche
(incl. 1 mokka of thee - wordt niet vervangen door andere dranken)
 
Menu aan 19 EUR (klein voorgerecht zonder soep)
Kaaskroketjes, ovenstoofpotje met ham en champignons, meloen met rauwe ham (seizoen), zalmcocktail
 
1 glas cava inbegrepen: + 3 EUR per persoon
1 glas cava + 1 consumatie bij de maaltijd: + 6 EUR per persoon
 
 
 

HUYSE SORGVLIET
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Kasteel Walburg (10)
Walburgstraat 35, Sint-Niklaas
tel. 03 344 20 40, www.walburg.be, info@walburg.be
 
 
120 couverts. Maandag gesloten (open voor groepen vanaf 40 personen). 
Dinsdag tot en met zondag open vanaf 11 uur.
Kasteel Walburg is zeer mooi en stijlvol ingericht en is gelegen in het prachtige Romain de Vidtspark
nabij de Grote Markt. Een uniek en onovertroffen kader in het hart van de stad. 
Kasteel Walburg beschikt over meerdere zalen, geschikt voor feesten, banketten, seminaries, vergaderingen …  
 
Koffi e
Koffi e/thee en 2 mini koffi ekoekjes                 
Koffi e/thee en muffi n
Koffi e/thee en Wase vlaai                            
Koffi e/thee met rijsttaartje                   
Koffi e/thee en 2 belegde mini sandwiches         
Verwenkoffi e ‘Walburg’                                     
 
Broodmaaltijden
2 belegde tafelbroodjes (of sandwiches) + koffi e/thee*         
3 belegde tafelbroodjes (of sandwiches) + koffi e/thee*         
3 hotelbroodjes, beleg op schotels: kaas, hesp, préparé + koffi e/thee*         
4 broodsoorten, beleg op schotels: kaas, hesp, préparé, krabsalade + koffi e/thee*         
* 2 schenkingen
 
Supplementen
Extra beleg (bv. kippenwit, kip-curry)         
Rauwkostbuffet                                     
Mini boterkoek                                      
Boterkoek                                              
Wase vlaai                                             
                                
Keuzemenu’s aan 27,50 EUR
Soep
Tomatensoep, preivelouté, witloofsoep, bloemkool-broccolisoep, Parijse uiensoep, wortel-paprikasoep,
Kippensoep of Italiaanse minestrone
 

KASTEEL WALBURG

4,50 EUR
4,90 EUR
5,70 EUR
5,70 EUR
7,50 EUR
9,00 EUR

2,50 EUR
3,00 EUR
1,00 EUR/stuk
2,00 EUR/stuk
4,00 EUR/stuk

10,50 EUR
13,50 EUR
13,90 EUR
17,50 EUR
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Hoofdgerechten
Gemarineerde kippenbrochette, zuiderse groenten en ovenaardappelen
Varkenshaasje, mosterdsaus, seizoensgroenten en aardappelkroketten
Zalmfi let, Rieslingsausje, broccoliroosjes, wortelen en natuuraardappelen
Kalkoenhaasje, Amaretto-honingsaus, gebakken witloof, rösti’s
Vispannetje van de chef, prei, wortelen, aardappelpuree
Konijnenbil, saus van donker Kasteelbier, gebakken appelpartjes, kroketten

Desserts
Chocoladeschuim, afgewerkt met advokaat
Panna Cotta met vruchtencoulis
Tiramisu
Vanille-ijs met vers fruit
Dame Blanche

Keuzemenu’s aan 32,50 EUR
Voorgerechten
Gerookte forel, mieriksworteldressing, kerstomaat
Rundscarpaccio, ruccola, truffelolie.
Noorse schotel (gerookte zalm, forel en heilbot) met z’n garnituur.
Gandaham met meloenknikkers
Carpaccio van gerookte kippenborst, gemarineerde tomaat, aïolie
Scampispiesje, tabouleh met groentenbrunoise, sausje van rode curry en cocos

Hoofdgerechten
Lamsfi let, sausje van rozemarijn, seizoensgroenten en aardappelgratin
Kabeljauwhaasje, witte wijnsaus, peultjes en natuuraardappelen
Varkensoester ‘Blackwell’, witloof en ovenaardappelen
Parelhoenfi let, sausje van Calvados, gebakken appelpartjes, rösti’s
Doradefi let, saus van groene kruiden, prei en wortelen, ‘pommes duchesses’
Rundsbrochette, gebroken pepersaus, tomaten-witloofslaatje, aardappelwedges

Desserts
Dessertenpalet van de chef
Chocolademoëlleux, vanille-ijs
Mascarpone met opgelegde peertjes, chocoladesaus
Romig advokaattaartje, crumble van speculoos
Verloren peperkoek, kaneelijs

Deze prijzen zijn enkel geldig voor groepen vanaf 20 personen!

,
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Kavala (11)
Parkstraat 9, Sint-Niklaas
tel. 03 766 77 81, www.kavala.be, restaurant.kavala@hotmail.com

KAVALA

60 couverts. Gesloten op dinsdag (reserveren voor groepen kan). 
 
Grieks restaurant in het hart van de stad, naast het stadhuis. 
Rustige sfeer met Griekse muziek op de achtergrond. U kan opteren voor een echt Grieks feest. 
Alle formules bespreekbaar, ook ‘alles inbegrepen’. 
 
Hoofdgerechten vanaf 9 EUR
Menu aan 14 EUR
Soepje, hoofdgerecht (vlees of vis), koffi e of thee
 
Menu aan 22 EUR
Aperitief van het huis, soepje, hoofdgerecht (vlees of vis), koffi e of thee
 
Menu aan 32 EUR 
Aperitief Kavala, meze, lamscarré of visschotel, koffi e of thee
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Keysershof (12)
Keizerstraat 69, Sinaai
tel. 03 773 53 00, www.keysershof.be, keysershof.sinaai@gmail.com
 
 
250 couverts. Toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Ook aangepast sanitair op het gelijkvloers.
Chauffeur en gids gratis (max. 2 per 50 personen). 
 
In de deelgemeente Sinaai, de groene long van het Waasland, schittert het Keysershof. 
Een uniek, rustig en vredig hoekje aan de oever van de Moervaart en zijn natuurgebied. Ruime parking.
Nieuw: boottochten op de Moervaart in een open sloep vanaf de pier aan het restaurant. 
Groepen tot 12 personen. 50 EUR per uur inclusief brandstof en verzekering.
 
Koude voorgerechten 
Gerookte zalm met ui, toast en kruidenslaatje      19,00 EUR                              
Carpaccio van Belgisch wit-blauw rund met ganzenlever   19,00 EUR     
Carpaccio van tomaat met grijze garnalen      24,00 EUR
Terrine van ganzenlever met notentoast en vijgencompôte   19,00 EUR    
 
Warme voorgerechten 
Tomatenroomsoep met balletjes        8,00 EUR
Artisanale kaaskroketjes met gefrituurde peterselie & kruidensla (2st.) 12,00 EUR  
Artisanale garnaalkroketjes met gefrituurde peterselie & kruidensla (2st.) 16,50 EUR
Duo van artisanale kroketjes met gefrituurde peterselie & kruidensla  14,00 EUR 
Scampi’s op wijze van de chef, met Jonagold, tomaat & Calvados   18,50 EUR  
Scampi’s met look en fi jne groentjes       18,00 EUR
 
Hoofdgerechten
Ierse Filet Pur met warme groenten of gemengd slaatje   33,00 EUR    
Rib Eye entrecôte (300 gram) met kruidensla of warme groenten  26,00 EUR
Vol-au-vent van hoevekip met slaatje en verse frietjes   21,00 EUR   
Vol-au-vent van hoevekip en gebakken kalfszwezerik en verse frietjes            28,00 EUR
Stoverij van varkenswangen met witloofslaatje en verse frietjes  22,00 EUR
Steak Tartaar bereid op wijze van de chef met verse frietjes   23,00 EUR
 
Nagerechten  
Huisgemaakte chocolademousse Callebaut     11,00 EUR
Warme appeltaart met kaneelijs & koffi e crumble    11,00 EUR
Warme appeltaart met kaneelijs & koffi e crumble Calvados fl ambé  14,00 EUR
Bordje vers fruit        11,00 EUR
Combinatie van vruchtensorbet met vers fruit     11,00 EUR
Geselecteerde kazen van Kaasmeester Van Tricht     13,00 EUR
 
 
 
 
 
 
 
    
    
 
 

KEYSERSHOF
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koek & ei (13)
Hendrik Heymanplein 5, Sint-Niklaas
tel. 03 765 21 90, koekenei@groepintro.be

100 couverts binnen, 36 couverts op het terras
Maandag tot en met vrijdag open van 10 tot 16 uur
rolstoeltoegankelijk 
 
Welkom in lunchrestaurant koek & ei in hartje Sint-Niklaas. 
Met (h)eerlijk eten, faire prijzen en een gevarieerd seizoensaanbod 
staan we elke weekdag voor je klaar.       
 
We bieden u iedere middag van de week een (h)eerlijke lunch aan. 
Er is telkens de keuze uit een vlees, vis of vegetarische maaltijd. 
Onze medewerkers geven je een warm welkom op onze gezellige locatie 
met ruim terras en een toffe speelhoek voor de kleinsten. 
 
Heeft u iets te vieren? Een zakelijk succes of een privégebeurtenis? 
koek & ei is een prachtige locatie voor uw feest of partij. 
Voor diner/lunch en borrels tot 100 personen stellen wij ons restaurant 
beschikbaar. 
 
koek & ei kan dus tijdens sluitingstijd gehuurd worden voor recepties, lezingen, 
babyborrels, pensioenfeest … 
 
met of zonder catering
 
Menukaart en updates weeklunch:
www.groepintro.be/nl/maatwerk               
of via facebook.com/restaurantkoekenei/
 
 
 
 

KOEK & EI
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40 couverts      
Dinsdag, woensdag, zaterdagmiddag en zondagavond gesloten. 
 
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers, ook toilet.       
 
Gastronomische keuken in een modern, gezellig en volledig vernieuwd interieur.
Specialiteit huisgerookte zalm en coq au vin. 
Bij zomerse temperaturen serveren wij ook op het vernieuwd en uniek tuinterras. 
 
Lid van ‘Lekker Waasland’. 
 
 
Lunchmenu aan 35,00 EUR
Wekelijks wijzigend. 
Kaart en degustatiemenu wijzigen maandelijks. 
Menu’s op maat en ‘private dining’ vanaf 12 personen

KOKOVIN

Kokovin (14), Dominik Brouwers - Peggy Bruynseels
Heidebaan 46, Sint-Niklaas 
tel. 03 766 86 61, www.kokovin.be  
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La Horse (15)
Beeldstraat 10, Sint-Niklaas
tel. 03 776 73 44, www.lahorse.be, info@lahorse.be    

LA HORSE

  
19 EUR 
19 EUR 
19 EUR 
18 EUR 
16 EUR 
22 EUR 
  8 EUR 

Hoofdgerechten 
Hertfi let met appel, veenbessen, spruitjes, knolselderpuree en amandelkroketjes                                                    
Pot-au-feu van hert met wintergarnituur                                             
Suprême van parelhoen met seizoengroenten en fi ne champagne
Filet pur met saus naar keuze en verse frietjes                                      
Koninginnehapje met verse garnaal                                                   
Stoofvlees met witloofsalade en verse frietjes                             
Botervisfi let met garnaaltjes, krieltjes en veldsla                              
Vispannetje met witte wijnsaus                                                        
Sliptong (3 st.)                                                                                           
Zeetong 500 à 600 gram                                                                            
Gebakken scampistaarten (9 st.) in look of diabolique                        
Kabeljauwhaasje met witte wijnsaus bladspinazie en puree                
Gebakken zalmfi let                                                                                  
Paling in ‘t groen                                                                                     
King krab in lookboter                                                                              
Salade met scampi of/ gerookte zalm of/ tropical                                   

 

Desserts
Vers gemaakte moelleux van Belgische chocolade met vanille ijs en vers fruit         
Dame Blanche met verse slagroom
Huisgemaakte chocomousse met vanille ijs en verse fruit
Crème brulée
Sabayon met champagne en vanille-ijs (per 2 pers.)
Kaasplankje
Wafel met suiker, vanille ijs en vers fruit
Bretoense appeltaart met vanille-ijs en vers fruit 
Crêpe Suzette met vanille-ijs
 

200 couverts. Open op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag van 11 tot 21 uur.  
Open voor groepen na afspraak. Toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

 
35 EUR
24 EUR
28 EUR
32 EUR
20 EUR
20 EUR
27 EUR
24 EUR
28 EUR
38 EUR
28 EUR
28 EUR
24 EUR
32 EUR
42 EUR
29 EUR

14 EUR
10 EUR
12 EUR
10 EUR
14 EUR/pp
14 EUR
12 EUR
12 EUR  
12 EUR
 
 
 

Voorgerechten 
Snoekbaarsfi let met gremolata
Gebakken scampistaarten (6 st.) in look of diabolique
Carpaccio van rund of tonijn, rucolasla en zongedroogde tomaten              
Verse handgemaakt garnaalkroket (60 % garnaal)
Huisgemaakte kaaskroketten (2 st.)
Gebakken ganzenlever met appel en rode porto saus                                                       
     Dagverse soep
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Oma’s seniorenclub (16)
Puitvoetstraat 9, Sint-Niklaas
tel. 0477 76 22 05, www.omas-seniorenclub.be, info@omas-seniorenclub.be

OMA’S SENIORENCLUB 

Oma’s seniorenclub is een plaats waar je thuis komt, met oma aan ’t fornuis en opa die de muziek verzorgt.
Groepen van 15 tot 120 personen. 34 zitplaatsen in het restaurant. 
Voor groepen, alle dagen geopend vanaf 8.30 uur mits reservatie. 
Rolstoeltoegankelijk. 
 
Iedere zondag live optreden van 14 tot 19 uur. 
Gelegenheid tot dansen. Gratis discobar met Mike Van Vlaanderen. Zanger op aanvraag. 
 

Ontbijt aan 8 EUR
2 x wit en 2 x grof brood, kaas, hesp, confituur en boter en 2 koffies
 
Koffiepauze aan 8 EUR
Taart en 2 koffies 
 
Weekendmenu aan 20 EUR
Soep, hoofdgerecht, dessert
 
Groepsmenu (vanaf 50 personen) aan 15 EUR
Soep, halve kip of steak met frietjes, dessert
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Park en Laan (17), Lema Patrick 
Parklaan 20, Sint-Niklaas
tel. 03 776 78 89
 
 
80 couverts in feestzaal. Woensdag en donderdag gesloten (geopend vanaf 30 personen). Toegankelijkheid 
voor rolstoelen: moeilijk (eerste verdieping). 
Specialiteiten op het houtvuur, steakbereidingen en vleesbereidingen uit de eigen beenhouwerij. 
Prijzen enkel van toepassing voor groepen.
 
Menu aan 23 EUR
Soep (naar keuze) 
 
Hoofdgerechten 
Varkensgebraad met erwtjes, worteltjes en kroketten
Lamsbout met boontjes en kroketten
Ossentong in madeirasaus met puree
Halve kip natuur met frieten
Kippenfi let met curry en ananas
Kalkoenbrochette met salade en frieten
Vol-au-vent met frietjes
Stoverij met frietjes en salade
Rundergebraad met groenten en kroketten
Lamsfi let provençale met kroketten
Kalfsmedaillon met groenten en kroketten 
 
Desserts
IJs, gebak of koffi e

PARK EN LAAN
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’t Heerehuys (18)
Casinostraat 41, Sint-Niklaas
tel. 03 766 75 05, www.theerehuys.be, info@theerehuys.be 
 
 
60 couverts in 1 zaal. Tot 120 personen in 2 zalen.      
Gesloten op maandag en dinsdag.         
Voor groepen vanaf 30 personen ook open op maandag of dinsdag. 
Toegankelijk voor rolstoelen, ook toilet.        
 
Het menu wordt wekelijks samengesteld naargelang het marktaanbod.
 
Lunchschotel:  15,50 EUR
hoofdgerecht, keuze uit vlees of vis   
Verkrijgbaar van woensdag tot zaterdag tussen 11.30 en 14 uur
 
Lunchmenu: 19 EUR
soep, hoofdgerecht keuze uit vlees of vis en koffi e   
Verkrijgbaar van woensdag tot zaterdag van 11.30 tot 14 uur
 
Marktmenu: 29 EUR        
Keuze uit 2 voorgerechten, keuze hoofdgerecht vlees of vis en keuze uit 2 desserts 
Verkrijgbaar van woensdag tot zaterdag van 11.30 tot 14 uur alsook op woensdag- en donderdagavond

‘T HEEREHUYS
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‘T KORENNAER

‘t Korennaer (19), Van Goethem - Van Vlierberghen 
Nieuwkerkenstraat 4, Nieuwkerken 
tel. 03 778 08 45, www.korennaer.be, info@korennaer.be@korennaer.be

70 couverts. Maandagavond,  dinsdag en woensdag gesloten,  alsook 1 week rond Pasen en tijdens het bouwverlof. 
Op sluitingsdagen geopend vanaf 15 personen.Toegankelijk voor rolstoelen, ook toilet.  
 
Chef Edwin van Goethem van Restaurant ‘t Korennaer brengt een eigen verfi jnde stijl waarbij eersteklas producten 
centraal staan. Moeiteloos verweeft hij producten subtiel in zeer persoonlijke gerechtjes. Het restaurant bevindt 
zicht in het hart van het Waasland, pal in de dorpskern van het landelijke Nieuwkerken-Waas.        
Cruciaal voor de gerechten die hier je tafel sieren is het gebruik van echte topproducten. Of het nu gaat om bier, 
asperges, verse groenten, geitenmelk of rode vruchten, Edwin gaat steeds op zoek naar de beste kwaliteit en dit 
met een focus op kraakverse streekproducten. Als gast voel je je hier direct thuis en verwend.Deze strategie wordt 
al 8 jaar bekroond met een topscore in de Gault-Millau en sinds 4 jaar met een welverdiende Michelin ster. 
           
Chrono lunch aan 39 EUR
2-gangenmenu + koffi e (enkel  ‘s middags, niet in het weekend)               
 
Driegangenmenu ‘Uit de kunst’ aan 49 EUR
                       
Culinaire reis van het seizoen (niet op zaterdag)                             
4-gangenmenu:  75 EUR (aangepaste wijnen tot en met hoofdgerecht: + 35 EUR)               
5-gangenmenu:  90 EUR (aangepaste wijnen tot en met hoofdgerecht: +  40 EUR)

Signatuurgerecht in 4- of 5- gangen menu + 20 EUR, aangepaste wijn bij dit gerecht + 10 EUR
Passende alcoholvrije dranken, perfect food match  per glas vanaf  7,50 EUR      
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The View (20)
Grote Markt 25, Sint-Niklaas
tel. 03 844 89 77, www.theview.be, info@theview.be
 
 
De zaal biedt ruimte tot een zittend diner voor 90 personen. In seminarieopstelling tot 100 personen en voor 
een receptie of walking diner tot 170 personen.
 
The View is een gezellige feestzaal van 200 m² groot en is ingericht op de eerste verdieping van Wima 
Sint-Niklaas. De naam spreekt voor zich want The View biedt een prachtig uitzicht over de Grote Markt van 
Sint-Niklaas. Deze unieke locatie stellen wij ter beschikking voor het vieren van zowel zakelijke als privé 
aangelegenheden.
 
Voor catering in The View kunt u werkelijk alle  kanten uit: een exquis vijf- of zesgangenmenu met aangepaste 
wijnen, een verzorgd buffet, spectaculaire showcooking, een feestelijk ontbijt, een eenvoudige lunch- of 
brunchformule. Enkel de zaal huren en zelf voor de catering zorgen kan ook.
 
Vanaf 25 personen kan u er privé tafelen en wordt het menu aan tafel opgediend. Vanf 50 personen bieden we 
een combinatie. Het voorgerecht wordt opgediend aan tafel en voor het hoofdgerecht heeft u een uitgebreide 
keuze aan heerlijke bereidingen in buffetvorm.
 
Alle concepten en prijzen zijn bespreekbaar.
Vrijblijvend kan u ook steeds tafelen combineren met een partijtje bowlen.
 
 

THE VIEW
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Wima Bowling Sint-Niklaas (21)
Grote Markt 25, Sint-Niklaas
tel. 03 777 34 99, www.wima.be, wima.sintniklaas@wima.be
 
 
Bij Wima te Sint-Niklaas kan u op vrijdag en zaterdag kiezen voor een heerlijke Bowl&Dine. Ideaal voor een 
gezellig avondje uit met familie, vrienden of collega’s. Ieder vindt beslist zijn gading in de heerlijke gerechten 
die smaakvol gepresenteerd worden. Enkel gerechten worden à la minute voor u bereid.
 
Met Bowl&Dine kan u bij Wima Sint-Niklaas komen genieten van de uitgebreide gerechten in buffetvorm, 
inclusief dranken (aperitief, water, frisdranken, bier, wijn, koffi e of thee) tijdens het diner voor 45 EUR per 
persoon.
 
Van zondag t.e.m. woensdag kan u vanaf 6 personen kiezen voor de Bolle Jaap al dan niet gecombineerd 
met bowlen. Bolle Jaap is een halfbolvormige stoofpan waarop u in het midden van de bol kan grillen en 
aan de buitenzijde kan stoven. Gezellig grillen van een heerlijk stukje zalm, een sappig stukje rundsvlees,... 
Ondertussen kan u kiezen uit diverse groenten die u kan stoven in de krachtige kruidenbouillon. 
Tijdens het diner zijn volgende dranken inbegrepen (aperitief, water, frisdranken, bier, wijn, koffi e of thee) voor 
45 EUR per persoon.
Op donderdag is de Bolle Jaap ook mogelijk vanaf minimum 20 personen. 
 
Combineren met bowlen?
1 uur bowlen: + 4,50 EUR per persoon
2 uur bowlen: + 8,50 EUR per persoon 
 
Meer info vindt u op www.wima.be
 
 
 
 

WIMA BOWLING
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Centrum 
  1 Balls & Glory
  3 Centerken-food&drinks 
  4 Cipierskelder 
  6 De Graanmaat 
  7 De Prater 
  8 Het Gevoel
  9 Huyse Sorgvliet 
10 Kasteel Walburg
11 Kavala 
13 koek & ei 
17 Park en Laan
18 ’t Heerehuys 
20 The View
21 Wima Bowling Sint-Niklaas 
 

Stadsrand 
  2 Brasserie Renardeau-Hotel Serwir
  5 De Brokkelinck
15 La Horse
14 Kokovin 
16 Oma’s seniorenclub
 
Nieuwkerken
19 ‘t Korennaer 
 
Sinaai 
12 Keysershof 
 
 
 
 
 
 
 

Sint-Niklaas
 

<=    Sinaai
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Nieuwkerken 
 

Bezienswaardigheden- musea
a  SteM
b  Mercatormuseum
c  Sint-Nicolaaskerk
d  Onze-Lieve-Vrouwekerk
e  Sint-Jozefkerk
f   Broederschool
g  Egyptische Zaal 
h  Witte Molen
i   Historisch Pijp- en Tabaksmuseum
j   Parkbegraafplaats Tereken
k  faciliteitenpand 

Busparkings
l    Busparking Zwijgershoek
m  Busparking Heymanplein
n    Afzetstrook bus
 

Sint-Niklaas

Recreatiedomein 

de Ster 
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Toerisme Sint-Niklaas
Grote Markt 45 – 9100 Sint-Niklaas
tel. 03 778 35 00
toerisme@sint-niklaas.be
www.ontdeksintniklaas.be

Deze brochure werd opgemaakt in december 2019. 
Niettegenstaande de grootst mogelijke zorg werd 
besteed bij de samenstelling, is het mogelijk dat er 
zich inmiddels wijzigingen voordeden m.b.t. prijzen 
of aanbod. Het stadsbestuur Sint-Niklaas kan hier-
voor niet aansprakelijk worden gesteld.


