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Golf- en spelbrekers vind je niet in Koksijde… 
Golfspel dat baanbrekend is wEél, En hoe!
Begin 2014 werd aangevangen met diverse verfraaiings- en opbouwwerken. Zodoende 
herbergt het domein nu een brasserie, een restaurant, een rokersruimte, diverse 
terrassen, een polyvalente zaal… Dit alles is toegankelijk voor iedereen: Leden 
en niet-leden, pro’s en amateurs, spelers en toeschouwers, mensen die gewoon een 
hapje willen eten... Golf Hof Ter Hille wil in de eerste plaats “a whole-in-one” zijn; 
“a whole lot of ways to recreate and create happiness, for a whole lot of people, 
assembled in one great area”. 

Omdat wij graag out of the box denken, en tijdens het golfen graag uit de 
bunker blijven, beschikken wij ook over een heus gamma aan op maatformules en 
arrangementen en faciliteiten voor gezinnen, bedrijven en verenigingen. 

Het is altijd een goed idee om af te ronden met een citaat. De Puerto Ricaanse 
golfspeler Chi Chi Rodriguez (1935) zei: “Golf is het plezierigste wat je kan 
meemaken zonder dat je je hoeft uit te kleden”. Stof tot nadenken of zonder meer 
de naakte waarheid? Kom het zelf ontdekken en beleven. En vergeet niet: Wie 
thuisblijft, slaat de bal zeker mis. Wie afkomt, slaat de bal misschien mis. Maar die 
laatste leert het wel.

Openingsuren

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

  11u00 - ...
  11U00 - ...
  11u00 - ...
  11u00 - ...
  11u00 - ...
  11u00 - ...
  11u00 - ...

Hof Ter Hillestraat 2, 
8670 Oostduinkerke

058 / 59 39 59

Aperol Spritz
Aperitief van het huis / Apéritif Maison 
Aperitief alcoholvrij / Apéritif sans alcool
Campari natuur / nature
Campari soda
Campari orange natuur / nature
Gancia  natuur / nature
Gancia orange
Kir
Martini rood / rouge
Martini wit / blanc
Martini Fiero
Passoa orange
Picon natuur
Picon soda
Picon witte wijn / vin blanc
Picon Rodenbach
Pineau des Charentes
Pisang orange
Porto rood / rouge
Porto wit / blanc
Ricard
Sangria glas / verre
Sherry dry

Glas rode–witte-rosé wijn / Verre de vin rouge-blanc-rosé

Cava Signat glas / verre
Champagne Mailly Reserve glas / verre
Kir Royal

APERITIEVEN - APERITIFS

Bezoek ook zeker onze website  
www.lekkeraanzee.be en onze 
facebookpagina voor nieuwtjes  

van onze restaurants.



VRUCHTENSAPPEN - JUS DE FRUITS
Ananassap / Jus d’ananas
Appelsap / Jus de pommes
Tomatensap / Jus de tomates
Druivensap / Jus de raisins
Sinaasappelsap natuur / Orange nature
Citroensap natuur / Jus de citron
Tonisteiner multi-citron-orange
Pompelmoessap / Jus de pamplemousse

STERKE DRANKEN - ALCOOLS
Amaretto
Aquavit
Armagnac
Bacardi
Bols
Calvados
Cognac
Cointreau
Grand-Marnier
Poire William
Ricard  
Vodka

Supplementen / Suppléments
Cola - Tonic - Soda
Sinaas Natuur / Orange Nature
Citroen Natuur / Citron Nature

Bombay
Bulldog
Buss N°509 Raspberry
Caorunn
Copperhead
Copperhead Black
Copperhead Green
Filiers Barrel Aged
Hendrick’s
Mare Mediterranean
Mayfair
Monkey 47
The Botanist Isley

Fever Tree tonic / Rose lemonade

GIN

Chivas
J&B
Jack Daniel’s
Jack Daniel’s Single Barrel
William Lawson’s

Single Malts
Aberfeldy 12 
Dewar’s 12
Dewar’s 18
Dewar’s Signature
Glen Deveron 10

WHISKY



BIEREN - BIÈRES
Van ‘t vat - Au tonneau

Brugse Zot Blond
De Koninck
Karmeliet Tripel / Triple
La Chouffe
Leffe Blond
Rodenbach 
Rodenbach 33cl
Stella 25cl
Stella 33cl
Stella 50cl
Vedett Extra White 4,7°
Kriek Liefmans “on the rocks”

Trappist - Trappiste

Chimay 8°
Chimay 9°
Orval
Rochefort 8°
Westmalle Trippel / Triple
Westmalle Dubbel / Double

Op fles - En bouteille

Blond - Blonde

Affligem Blond 6,8°
Averbode 7,5°
Carlsberg 5,0°
Carlsberg 0,0°
Cornet 8,5°
Duvel 8,5°
Hommelbier 7,5°
Maredsous 6,0°
Neutebier 9,0°
Omer 8,0°
Queue Charrue Tripel / Triple 9,0°
St Bernardus Tripel / Triple 8,0°
St. Feuillien Blond 7,5°
Vedett Extra Blond 5,2°

Amber - Ambrée

Palm 5,0°

Bruin - Brune

Leffe Bruin 6,5°
St Bernardus 12,0°

Rood - Rouge

Kriek Max 3,2°
Kriek Liefmans 4,2°
Rodenbach Grand Cru 6,0°

Specials

Besos
Somersby Cider Appel
Hoegaarden Citroen
Sportzot 0,0°
Hoegaarden
Neutebier



LIMONADES - WATERS -EAUX
Chaudfontaine Plat / non pétillante 1/4l
Chaudfontaine Plat / non pétillante 1/2l
Chaudfontaine Plat / non pétillante 1l
Chaudfontaine Licht bruisend / Légèrement pétillante 1/2l
Chaudfontaine Bruisend / Eau gazeuse 1/4l
Chaudfontaine Bruisend / Eau gazeuse 1/2l
Chaudfontaine Bruisend / Eau gazeuse 1l
Water P&Q Culinair 75cl
Perrier 1/5l

Agrum Nordic
Canady Dry
Coca Cola
Coca Cola Zero
Fanta Orange
Fristi
Gini
Ice Tea
Orangina
Sprite
Tonic Nordic
ijsthee
Un Chose
Ritchie Orange
Ritchie Pompelmoes
Ritchie Citroen
Ritchie Cola

WARME DRANKEN - BOISSONS CHAUDES
Koffie - Café

Koffie tas
Koffie tas déca
Koffie mokka
Koffie mokka dubbel
Koffie mokka déca
Koffie mokka déca dubbel
Koffie latté macchiato
Koffie verkeerd / Lait Russe
Cappuccino melkschuim / latté
Cappuccino slagroom
Baileys Coffee
French Coffee
Irish Coffee
Italian Coffee
Russian Coffee

Thee - Thé

Thee Citroen
Thee Earl Grey
Groene Thee / Thé vert
Thee Ijzerkruid / Verveine
Thee Kamille / Camomille
Thee Linde / Tilleul
Thee Melk / Lait
Thee Munt / Menthe
Thee Rozenbottel / Eglantier
Ijsthee (koud) / Thé froid

Verse chocolademelk / Chocolat Chaud (frais)



TAPAS
Portie mix koud / Portion mix froide 
Portie mix warm / Portion mix chaude 
Wrap met zalm / Wrap saumon 
Bordje Spaanse ham / Assiette de jambon Espagnol 
Assortiment Spaanse Hapjes (bruschetta, olijven, peppadew, 
ham, venkelsalami) /
Assortiment Amuses Espagnols (Bruschetta, olives, peppaduw, 
jambon, saucisson au fenouil) 
Scampi Panko
Assortiment Kaas / Fromage

DE SNELLE HAP 
Croque uit het vuistje / 
Croque Monsieur sur le pouce
Croque Monsieur met slagarnituur (2st) /
Croque Monsieur, salade (2p)
Croque Madame met slagarnituur (2st) /
Croque Madame, salade (2p)
Kaaskroketten (2 of 3st) /
Croquette(s) au fromage (2 ou 3p)
Garnaalkroketten (2 of 3st) /
Croquette(s) au crevettes (2 ou 3p)

VOORGERECHTEN - ENTRÉES
Garnaalsalade / Salade aux crevettes
Rundscarpaccio van gedroogde dunne lende 
( rucola, pesto, parmezaan) /
Carpaccio de filet de longe séché (rucola, pesto, parmesan)
Scampi’s in de look (4 st) / scampi’s à l’ail
Scampi’s op duivelse wijze (4 st) / Scampi diabolique
Dagsoep met brood / Potage du jour

PASTA - PÂTES
Spaghetti bolognaise
Spaghetti carbonara
Pasta scampi met curry, appel /
Pâte scampi, curry, pomme
Pasta scampi op duivelse wijze /
Pasta scampi diabolique



KOUDE GERECHTEN - PLATS FROIDS 
Steak tartaar, onbereid of bereid, sla en frietjes /
Steak Tartare, préparé ou non préparé, salade, frites
Salade gegrilde scampi’s (6 st) /
Salade scampi grillés (6p)
Caesar Salade met kip /
Salade Caesar au poulet /
Toast gerookte zalm /
Toast saumon fumé 
Salade geitenkaas met spek /
Salade chèvre chaud, lardon 
tomaat garnaal (2st) /
Tomates crevette (2p)

BELEGDE BROODJES - SANDWICHES
Kaas / Fromage
Ham / Jambon
Kaas en Ham / Fromage et Jambon
Huisbereide Américain / Américain Préparé
Gerookte Zalm / Saumon fumé

KIDS - ENFANTS
Spaghetti Bolognaise
Garnaalkroketten, sla en frietjes (2st) /
Croquettes crevettes, salade, frites (2p)
Kaaskroketten, sla en frietjes (2st) /
Croquettes fromages, salade, frites (2p)
Steak, sla en frietjes /
Steak, salade, frites
Vol-au-vent

Heeft u een allergie?
Meld het ons!



VLEES - VIANDE
Vol au vent met bladerdeeg /
Vol-au-vent avec pâte feuilletée
Reuze rundscarpaccio van gedroogde dunne 
lende, sla, frietjes /
Carpaccio de filet longe séché géant, salade, frites

VIS - POISSON
Zeetong (2 st) in hoeveboter gebakken, sla, frietjes /
Sole meunière, salade, frites (2p)
Zalmfilet met groene kruidensaus /
Filet de Saumon, sauce fines herbes
Scampi’s in de look (8 st), frietjes /
Scampi à l’ail (8p), frites
Scampi’s op duivelse wijze (8st), frietjes /
Scampi diabolique (8p), frites

KONRO GRILL (Japanse grill, lichtjes gerookt / Grill Japonais, légèrement fumé)

Volgende topprodukten, geselecteerd uit verschillende landen, worden rechtstreeks op 
de KONRO GRILL klaargemaakt, waardoor er een unieke smaak en aroma vrijkomt.   

Heeft U liever de klassieke bereiding, vraag er gerust om.

Les produits suivants, une sélection des pays différants, sont cuit sur le KONRO GRILL, 
cela crée un goût et un arôme uniques.

Voulez-vous le méthode classique, n’hésitez pas à demander.

Filet Mignon natuur, sla en frietjes /
Filet mignon nature, salade, frites
Rib-eye (Nieuw Zeeland), sla en frietjes /
Rib-eye (Zélande), salade, frites

Saus naar keuze : béarnaise, peperroomsaus, paddenstoelsaus /
Sauce de votre choix : béarnaise, poivre, champignons

Côte à l’os van varken natuur / 
Côte à l’os de porc nature

Hamburger klassiek (200 gr) , frietjes 
(ui, sla, tomaat, BBQ saus) /
Hamburger classic (200 gr), frites 
(oignon frit, tomate, sauce BBQ) 
Hamburger “ Ter Hille” (200 gr), frietjes 
(Tartaar, BBQ saus, sla , bacon, tomaat, kaas) /
Burger “ Ter Hille” ( 200 gr), frites 
(Tartare, sauce BBQ, fromage, salade, bacon, tomate)

Vraag gerust naar onze dagelijkse lunch of eventuele suggesties!



We hebben er alles aan gedaan om onze zaak zo veilig mogelijk in te richten rekening houdend met de corona-crisis.

Overal voorzien wij een HYGIËNE-STATION Hands-In van Price & Quality Fun & Construction nv.

De Hands-In is een automatische dossierunit met een alcoholhoudend handendesinfectiemiddel en wordt 
professioneel ingezet tegen besmettingsrisico’s voor ruimten die een hoge graad van hygiëne eisen. Dosering in een 
kegelvorm zorgt voor een gelijkmatige verspreiding van het desinfectieproduct over de handen.

Om contacten zoveel als mogelijk te vermijden ontwikkelde Price & Quality Consulting nv ook de ORDER 
YOURSELF App.

Met deze App kan u met uw iPhone zelf uw bestelling doorgeven en on-line afrekenen. De ober bezorgt u 
vervolgens uw bestelling aan uw tafel. Volg hiervoor de instructies op de tafelhouder.

Alle investeringen en meerkosten tengevolge van CORONA (aankoop van hygiëne-stations, desinfectiemiddelen, 
ICT-kosten App, …..) draagt de Price & Quality Group zelf.

Wij vragen enkel aan wie de ORDER YOURSELF App gebruikt een bijdrage in de externe 
beheers- en transactiekosten die ons aangerekend worden. 

Deze hebben wij beperkt gehouden tot 0,50 EUR per bestelling.

Het is dan ook belangrijk dat u uw bestellingen groepeert en zoveel mogelijk samen doorgeeft. Per afzonderlijke 
bestelling worden ons immers kosten aangerekend. Het is niet mogelijk afzonderlijke bestellingen te groeperen en 
op het einde van het bezoek af te rekenen.

Uiteraard blijft het mogelijk een ober te vragen en zich op de klassieke manier te laten bedienen.

Passeer voortaan na uw restaurantbezoek zonder stress de alcohol-controles!

Price & Quality Culinair lanceert voor haar restaurant-cliënten met verblijf
 in één van onderstaande gemeenten (*) haar “Resto-TAXI 58-deal”:

(*) Sint-Idesbald – Koksijde – Oostduinkerke – Wulpen – Nieuwpoort – De Panne – Veurne

U wordt in stijl afgehaald door TAXI 58 en betaalt enkel de heen-rit naar het P&Q-Culinair 
restaurant van uw keuze (**) tegen de absolute bodemprijs van 15,00 EUR “all-in”.  

Na afrekening van uw restaurantbezoek krijgt u een voucher en brengt TAXI 58 u en uw 
gezelschap gratis terug thuis (*), Price & Quality Culinair betaalt de rekening.

(**) actie enkel voorbehouden voor uw restaurantbezoek met TAXI 58 aan:
“de Rimini”, George Grardplein 2, 8670 Sint-Idesbald

“Bière sur Mer” – “dCouvert” – “La Pequena Bodega”, Zeedijk 27-33, 8670 Sint-Idesbald

Golf “Hof ter Hille”, Hof ter Hillestraat 2, 8670 Oostduinkerke

Vraag hier uw voucher voor uw volgend bezoek met TAXI 58 en lees 
hoe wij het praktisch organiseren of surf naar www.LekkerAanZee.be of www.taxi58.be 

voor meer info of het downloaden van uw voucher.


