
Zaak Adres Aanbod Bestellen

Brass Monkey Apostelstraat 17

Zin in een half kipje van 't spit of een lekkere cocktail? Brass Monkey to the rescue! De vliegende 
brigade gaat voor jou op pad en levert aan huis. Strek je liever zelf de benen, dan kan is ook take-away 
een mogelijkheid. Info en bestellingen via de website.

Soep&Zoet Stationsstraat 16

Vanaf nu kunnen jullie ook gerechtjes afhalen of laten leveren (levering enkel in Sint-Niklaas, Belsele, 
Sinaai en Waasmunster). Denk aan stukjes taart, bagels, soep en zelfs volledige brunchformules. 
Kortom, voor elk wat wils! Ga zeker een kijkje nemen op onze website en hopelijk kunnen wij snel 
jullie lichtpunt zijn in deze gekke periode.

Ga naar de website!

Bizzy Beloy Houtbriel 31

Ook nu kan je bij ons terecht voor lekkere gerechten! Op vrijdag, zaterdag en zondag kan je gerechten 
afhalen tussen 17u30 en 19u30, en op zaterdag en zondag tussen 11u30 en 14u. We leveren ook aan 
huis als je in het centrum van Sint-Niklaas woont! Bestel via de website!

Met Tijd & Boterhammen Nieuwstraat 5

Wekelijks serveren we je 2 gerechten! 1 vis/vlees en 1 vege! 
De takeaway van dinsdag tot zaterdag. Ook soep, bolognaise in liters en zoet te verkrijgen!

Ga naar onze Facebookpagina!

Mos en Mok Walburgstraat 2

Hi! Bij MOS en MOK in de Walburgstraat kan je naast planten terecht voor take-away van koffie, thee, 
chocomelk en een lekker stukje taart. Ook volledige taarten zijn te bestellen via de website.
Tot snel? Ga naar de website!

Kasteel Walburg Walburgstraat 35

Heerlijke maaltijden worden vanaf €25 gratis bij jou thuis geleverd als je binnen een straal van 5 km 
woont. Je kan natuurlijk zelf afhalen van 16 tot 20 uur. Neem een kijkje op de kaart via onze website!

Bestel via de website!

Grilrestaurant Den Dorsvlegel Heihoekstraat 155

Ontdek onze passie: de allerbeste stukjes vlees! Nu ook te bestellen via onze website. Je bestelt ten 
minste 1 dag op voorhand. Je bestelling afhalen kan de dag erna tussen 16 en 18 uur, behalve op 
maandag en dinsdag. Bestel via de website!

Brasserie 't Heerehuys Casinostraat 41

Elke week stellen we je een scherp geprijsde driegangenmenu samen, vergezeld met verzorgde 3 
hapjes. (39,50€) De levering is gratis in Sint-niklaas, Belsele , Sinaai en Nieuwkerken. Afhalen is ook 
mogelijk! Bekijk en bestel het menu!

Het Leugenpaleis Prins Albertstraat 62

Al 29 jaar is Het Leugenpaleis het beste adres voor Spare-ribs èn andere lekkere gerechten in Sint-
Niklaas. Maaltijden afhalen was al sinds de start van onze zaak mogelijk. Maar nu in de Corona tijd 
leveren we aan huis. Bel je bestelling door naar 03/766 26 99. Ga naar het menu!

https://www.brassmonkey.be/
https://www.soepenzoet.be/coronatijden/
http://www.bizzybeloy.be/
https://www.facebook.com/mettijdenboterhammen
https://www.mos-mok.be/
http://walburg.be/nl/menu-s/
https://www.dendorsvlegel.be/afhalingtake-away
https://www.theerehuys.be/lockdown-menu/#lockdownmenu
https://www.facebook.com/207541302677974/photos/rpp.207541302677974/2685129571585789


Foubert - ice cream & pancakes Stationsstraat 127

Kom veilig een ijsje afhalen of laat een (doe het zelf) ijsje leveren aan huis! We zijn open bij mooi weer 
tussen 14u en 21u in de Stationsstraat. Onze webshop is 24/7 open en levert 7/7 aan huis! Onze DIY 
packs om zelf je favoriete foubert ijscoupe of pannenkoek te maken zijn superpopulair, ontdek ze op 
onze webshop. Je kan tot 23u59 bestellen om de dag erna thuis te laten leveren of af te halen!

Ga naar de webshop!

SmaakAtelier / CuisiNiko Dendermondse Steenweg 175b

Aangezien we jullie de komende weken niet mogen ontvangen in ons SmaakAtelier, zorgen we voor 
lekkere afhaalgerechtjes. Net als altijd ligt onze focus op het weekend…
We kiezen bewust om hier eenvoudige kwaliteitsvolle gerechten aan te bieden die gemakkelijk op te 
warmen zijn. We posten elke week onze nieuwe afhaalgerechten op onze social media en sturen ze 
rond in onze nieuwsbrief.

Bezoek onze Facebookpagina!

Plaza Central Grote Markt 62

Wij verzorgen voor jou de lekkerste Spaanse specialiteiten via take-away! Je kan je bestelling 
doorgeven via telefoon of mail. Voor meer info, menu's en onze contactgegevens kan je terecht op 
onze Facebookpagina of website. Ga naar de website!

Brasserie De Drie Lindekens Eindestraat 2

Bestel bij ons de beste afhaalgerechten, ontbijt, ovenschotels, barbecue totaal pakket en een 
assortiment van verfijnde wijnen, cava en champagne.
We leveren ook aan huis binnen een straal van 5 km. Ga naar de webshop!

Capéau Stationsstraat 29

We zijn gestart we met afhaalservice tussen 11:00 uur en 15:00 uur. We bieden een ruime keuze aan 
verse soepen, belegde broodjes, lekkere salades, lunchgerechten en meeneem gerechten. Voor meer 
info over de keuze kan je terecht op onze website.
Andere gerechten kan je ook telefonisch bestellen. Graag 1 dag op voorhand voor 15 uur.

Ga naar onze website!

Wereldkeuken Keizerskroon Mercatorstraat 50

Vanaf nu kan je bij ons ook terecht voor je afhaalmaaltijden en thuisleveringen. En dat aan de beste 
prijs! Er is een ruime keuze uit verschillende sushi boxen, wokgerechten en zoveel meer!
Bezoek onze facebookpagina en bestel telefonisch. Ga naar de facebookpagina!

Brouwerij Verhofstede Vlasbloemstraat 166

Unieke en ambachtelijke geschenken uit het Land van Waes. Verras uw vrienden en familie. Of bedank 
uw zakenrelaties met een lekker geschenk. U kan kiezen uit kruidendranken, likeuren, jenevers en gins. 
We verpakken het graag voor u in onze houten kisten of geschenkdozen. Verschillende van onze 
producten werden reeds bekroond met een Gouden Medaille. Van harte welkom!

Neem zeker een kijkje op onze website!

Restaurant Nova Grote Markt 9

Vrijdag en zondag kan je bij ons tussen 17 en 20 uur onze exclusieve big NOVA burger komen  kopen. 
Dit hoeft niet op bestelling!
Op zaterdag houden we ons afhaalmoment tussen 10 en 13 uur van onze overheerlijke takeaway 
familydinner of kaasschotel van Van Tricht. Hiervoor moet je wel op voorhand een bestelling te maken.

Ga naar onze website!

La Vita E Bella Grote Markt 18

Italië op uw bord bij La Vita E Bella in het Waasland. Onze Italiaanse chef brengt Italië tot leven bij u 
thuis. Wij leveren u heerlijke pasta’s en rijkelijk versierde pizza’s, gemaakt volgens de Italiaanse 
traditie. Bij La Vita E Bella proeft u artisanale gerechten, boordevol dagverse ingrediënten. Dat smaakt! Bezoek onze website!

https://shop.foubert.eu/
https://www.facebook.com/cuisiniko/
https://www.plaza-central.be/
https://www.tavernekopenhagen.be/afhaalgerechten/
https://www.capeau.be/
https://www.facebook.com/keizerskroonwk
https://www.wijnen-verhofstede.be/
https://www.novanova.be/
https://www.pizzalavitaebella.be/


Sociaal restaurant De Variant Lamstraat 23

Elke dag een verse en gevarieerde maaltijd in 10 minuten.
10 minuten. Meer heb je niet nodig om elke dag een gevarieerde maaltijd op tafel te toveren. De 
meeneem-maaltijden van De Variant worden vers bereid. Ze zijn verpakt in slimme microgolfvlootjes. 
De knop op 600 watt en 8 minuten later … klaar. Reken nog de tijd om de tafel te dekken en we maken 
de 10 minuten rond.
Wat eten we vandaag ?
Laat dat maar aan ons restaurant De Variant over. Je kan het driegangenmenu of de hoofdschotel ook 
elke werkdag en zaterdag afhalen van 11 tot 14 uur.

Je vindt de menukaart op de website.

Imprevu Apostelstraat 9

Tijdens de lockdown serveren we nostalgische Belgische kost: witloof met puree uit de oven, 
stoofvlees, vol au vent, spinaziestoemp met worst en een kuiltje bruine saus of wortelstoemp met spek.

Alles is te bestellen via Takeaway.com

https://denazalee.be/catering-restaurant/afhaalmaaltijden-de-variant/
https://www.takeaway.com/be/imprevu

