
                    

Maak alvast reeds kennis met Price & Quality Culinair  

en geniet van een uitstapje www.LekkerAanZee.be 

 

Uw eerste JETON  

 

kan u nu reeds waardevol inzetten in één van onze restaurants (*): 

Golf “Hof ter Hille”, Hof ter Hillestraat 2, 8670 Oostduinkerke – T 058/59 39 59 

Resto de Rimini, George Grardplein 2, 8670 Sint-Idesbald – T 058/51 19 78 

Bière sur Mer, Zeedijk 27-28, 8670 Sint-Idesbald – T 058/51 69 83 

dCouvert, Zeedijk 30-31, 8670 Sint-Idesbald – T 058/51 69 83 

 

Voor de openingsuren, surf naar www.lekkeraanzee.be, kies uw restaurant, ga naar rubriek “Praktisch”. 

Wij raden u wel ten stelligste aan vooraf te reserveren.  

Deel bij uw reservatie zeker mee dat u klant bent bij de P&Q Group.  

 
De Sommeliers van P&Q Culinair gaan voor “perfectie” en lieten naar hun smaak, op hun instructies, onder 

eigen merknaam, enkele exclusieve wijnselecties bottelen: 

P&Q Culinair “Classique” Chardonnay (wit) 

Cuvée P&Q Culinair “Réserve” Chardonnay (wit – houtgelagerd) 

*** 

P&Q Culinair “Classique” Merlot (rood) 

Cuvée P&Q Culinair “Réserve” Cabernet Sauvignon (rood – houtgelagerd) 

P&Q Culinair Pinot Noir “Réserve” 

*** 

P&Q Culinair “Classique” Syrah (rosé) 

 

Bestel bij uw lunch of diner dé P&Q Culinair wijn van uw keuze (*) 

Wanneer u afrekent maakt u zich kenbaar als P&Q klant en geeft u de ober van dienst uw JETON  

Als attentie krijgt u van ons dezelfde fles mee naar huis zodat u nog eens eXtra kan nagenieten. 

(*) actie geldig tot en met 30/12/2019 – maximum 1 fles in take away 

Nog een P&Q krant op papier: Vraag er naar. 

 

Als dank voor uw bezoek krijgt u nog een eXtra P&Q Jeton om verder deel te nemen aan onze actie. 

U maakt hiermee bovendien kans op de hoofdprijs:  

Een verblijf van 5 dagen in een luxe-resort in het zonnige Spanje. 

Meer info: Raadpleeg het reglement van de P&Q Actie op onze website. 

http://www.lekkeraanzee.be/
http://www.lekkeraanzee.be/

