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Sea

in Oostende !
Niet voor niets de koningin
der badsteden
Dacht je dat je alles wat er aan onze kust te beleven valt, onderhand
al wel gezien had? Niks van! Redactrice Robine en lief Thibault zochten en
vonden de hipste hotels, de bevalligste boetiekjes én de appetijtelijkste
adresjes om je smaakpapillen te verwennen in Oostende.
TEKST: ROBINE VAN TILBURG

Maison LOxygène

Maison L'Oxygène

‘
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FERM

FUNKY VINTAGE

Ferm is een Scandinavische conceptstore
waarin je heel wat exclusieve kledingmerken
kan krijgen. Maar zoals het een hippe
conceptscore betaamt, kan je er ook
de leukste decospullen, accessoires
en hebbedingetjes scoren. Bovendien
heeft Ferm een eigen kledinglijn, die op
maat gemaakt is voor fans van ’t zeetje.
Tegen een souvenir zeggen wij nooit neel!

Vintageliefhebbers kunnen in Oostende
hun decohart ophalen bij Funky Vintage.
Je vindt er heel wat tweedehandse designdecostukken uit de jaren 50, 60 en 70.
De winkelis gespecialiseerd in vintage
zetels, stoelen en verlichting, maar je
vindt er ook exclusieve posters van
enkele decennia geleden. Niet meteen op
zoek naar vintage decostukken? Wel, we
beloven je dat je je er uren zal kunnen amuseren zonder ook maariets te kopen.

Vlaanderenstraat 5, Fermelothing.be

Karel Janssenslaan 18, Funkyvintage.be

MAISON L'OXYGÈNE
Maison L'Oxygène is een prachtige boetiek
waarin je naar hartenlust Franse, Italiaanse
en Scandinavische modemerken shopt.
Maar ook Belgisch talent, zoals Nathalie
Vleeschouwer en Liv The Label, krijgt in
de rekken van deze winkel een welverdiende
plaats. De shop heeft voor elk wat wils, van
klassiek over casualtot edgy.
Leopold I-laan 30, Maisonloxygene.be

LILY
Bij Lily shop je steevast de laatste kledingtrends, maarje kan er ook terecht voor
juwelen en woonaccessoires. Ben je op
zoek naar een origineel cadeautje? Ook
daarvoor kanje bij Lily terecht. De boetiek
heeft bovendien niet alleen in Oostende,
maar ook in Mechelen een vestiging.
Hertstraat 5, Shoplily.be
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SANSEVERIA
Vier woorden: best bagels in town. Onze
favorieten? De Amelia (met gebakken witte
worst, appelmoes en gefrituurde ui) en
de Mary-Anna (met vers fruit, aardbeienconfituur, witte chocolade en munt). Bij
Sanseveria kan je terecht voor een lekker en
vers ontbijt, een brunch en lunch. Het
schattigste eetzaakje van Oostende
serveert bovendien niet alleen hartige
en zoete bagels, maar ook quiches,
salades en gezonde bowls, met heel wat
veggie en vegan opties. De charmante
inrichting bezorgt je bovendien een gezellig
woonkamergevoel. Ideaal om uit te rusten
tijdens een dagje shoppen!
Wittenonnenstraat 36, Sanseveria.be

Sanseveria,

MOMMY’S BASTARDS

SASSY'S

Bij Mommy's Bastards komen we niet alleen
voor de mooiste Instagramfoto’s (hallo,
stoer droominterieur met een vleugje New
York), maar ook voor hun uiteenlopende
menukaart. Heb je zin in een vette hamburger, klassieke garnaalkroketjes of hippe
kom ramen met homemade limonade?
Mommy's Bastards has it all! Wij raden
de pokébowl met verse tonijn aan, en
voor die red velvet brownie houden we
sowieso een plekje voor vrij !

Hou je van deItaliaanse keuken én ben je
een groentefan? Dan ben je bij Sassy’s aan
het juiste adres. Je kan er de lekkerste

Dwarsstraat 10, Mommysbastards.be

veggie en vegan pasta's en op steen
gebakken pizza’s bestellen. Eerlijk is
eerlijk: als je voorbij hun schreeuwerige
groene gevel met paarse letters wandelt,
zal je misschien niet helemaal overtuigd
zijn. Maar nu je weet hoe hemels hun
gerechtjes zijn, stap je er bij je volgende
bezoekje aan Oostende zeker binnen!
Steensedijk 23, Sassys.be

MADAM KROKET

FRENCHETTE

Wie ‘Oostende’ zegt, zegt ‘garnaalkroket’,
Je kan onze kust niet verlaten zonder van
handgedraaide garnaalkroketten gesmuld
te hebben. Maar je kan nog meer lekkers
uit onze Noordzee in kroketvorm proeven.
Madam Kroket is de krokettengoeroe
van onze kust. Er gaan dagelijks zo’n
400 verse, artisanale kroketten over
haar toonbank. Een kreeft-, krab-,mosselof langoustinekroket? Kiezen is lastig!

Loopt je bezoek aan Oostende ten einde?
Dan is het tijd om je vermoeide voetjes
onder tafel te schuiven… Frenchetteis
de perfecte afsluiter voor je weekend aan
met misdadig lekkere sharing-gerechtjes
voor heel democratische prijzen. Het erg
vriendelijke personeel maakt de smulervaring helemaal af. Een feestelijke
afluister van een geslaagd weekend!

Nieuwstraat 25, Madamkroket.be

Madridstraat 12, Frenchette.be

zee. Het restaurant serveert een menu
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Frenchette
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Honoré

Ben je op zoek naar het hipste hotel aan
de kust? Gevonden! Upstairs is een van
Oostendes nieuwste hotels en heeft een
industriële en hedendaagse inrichting.
De bakstenen en betonnen muren dragen
bij aan het eigenzinnige karakter van het
hotel. Wat er dan upstairs te beleven valt?
Je kan er voor democratische prijzen eten
én het is de perfecte plek om buitenshuis
te werken. Heb je geen zin om de trap
te nemen? Dan roetsj je toch gewoon
via de glijbaan naar beneden?
Hertstraat 15, Upstairshotel.com

HONORÉ
Wie meer van huiselijkheid houdt, is
bij Honoré aan het juiste adres. De bed
& breakfast ligt op slechts enkele meters
stappen van het strand, en je bent op een
steenworp van het bruisende stadscentrum
van Oostende verwijderd. Pluspunt: wie
een gezellig fietstochtje wil maken of
er een dagje op uit wil trekken, kan
hier gratis en voor niets fietsen huren.
Honoré Borgersstraat 21, Bnbhonore.be

COCOON
Cocoon is hét hotel voor jou als je echt
op zoek bent naar rust. Het hotel opende
pas in april van ditjaarzijn deuren en wordt
gekenmerkt door zijn klassieke inrichting
met zachte kleuren. De kamers hebben
een hypermoderne badkamer met prachtig
marmer én een kingsize bed met gloednieuwe, knisperende lakens. Wat heeft
een mens nog meer nodig? Een overheerlijk
ontbijt met vers vruchtensap, yoghurt met
vers fruit, granen en noten, of misschien
een croissant? Goed nieuws: Cocoon heeft
het allemaal. ©
Van Iseghemlaan 21/25, Hotelcocoon.be
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