
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Aperitief Jagerscocktail « Mary Lou »  

met knallende bolletjes 

* 

Duo van wildpaté van Chef Lolo  

en everzwijnbacon  

met veldsla 

* 

Saint-Germain soep met knapperige croutons 

* 

Trou Saint Hubert 

* 

Hertekalf « Forestière » met bospatatjes & groentjes 

* 

Lekkernij uit Oudekapelle 

* 

Thé dansant met live muziek 

* 

Afronden met een hartige traktatie  

 

 

 

Prijs met verblijf in HP/ Prix avec logement en DP: 

• 1 nacht/nuit € 145 pp 

• 2 nachten/nuits : € 225 pp   

• 3 nachten/nuits : € 295 pp   

• Extra ntn HP/n. suppl DP: € 85 pppn 

 

 

 

 

 

 

 

Aperitief Champagne Didier Herbert met een  

variatie aan Kerstballetjes  

* 

Soep-Crème Argenteuil 

* 

Casolette van noordzeetong « Kardinaal » 

Cassolette de sole Cardinal 

* 

Trou Normand 

* 

Kerstkalkoen Archiduc met gebraiseerd witlof  

en huisgemaakte kroketjes 

Dindonneau Traditionnel, chicons braisés, 

croquettes maison 

* 

De traditionele Kerststronk 

La Bûche de Noël traditionelle 

 

 

 

 

 

 

Prijs met verblijf in HP/ Prix avec logement en DP: 

• 2 nachten/nuits : € 225 pp   

• 3 nachten/nuits : € 295 pp   

• Extra ntn HP/n. suppl DP: € 85 pppn 

• 1 nacht/nuit € 145 pp 

* prijs op basis van standaardkamers, ander + opleg 

   prix basé sur une chambre standard. 

 
 

 

 

Kerstdagmiddag – Le jour de Noël  

25/12/22 
 

Aperitief Champagne Didier Herbert met een  

variatie aan Kerstballetjes  

* 

Klassiek Koninklijk bladerdeegje  

met kalkoen en wilde boskampernoelies 

Feuilletage Royale au dindonneau  

et champignons des bois 

* 

Filets de sole à la Normande 

of/ou 

Coq Au Vin, eigen kroketjes   

* 

Ijskoude Mamy Blue glaçée 

of/ou  

De traditionele Kerststronk 

La Bûche de Noël traditionelle 

 

€ 55 per persoon, op reservatie 

 
Dit menu zit niet in het hotelarrangement 

L’arrangement d’hôtel ne contient pas ce menu 

 

 

 

 

Een speciale wens voor uw familiedinertje met de 

feestdagen? Ook kwalitatieve oesters en kreeft 

mogelijk op bestelling. 

Une petite envie personnelle,  

comme des huitres  

ou un homard ?  

volontiers sur commande. 

 

 

24/12/22 - 19u reservatie gewenst 

In onze feest-arrangementen is de dansavond, het halfpension en de feestmenu inclusief. 

Soirée dansante, demi-pension et menu de fête sont inclus dans nos arrangements de fête. 

 

53e Wild-Festival-de Chasse 
Za./Sa 5 november 2022 

Reservatie  

noodzakelijk 

Réservation nécessaire 

13u30 



 

 

 

 

 

Aperitief Champagne Didier Herbert  

met pastei van Chef Lolo en serpentines 

Apéro Champagne  

avec terrine du Chef Lolo et guirlandes 

* 

Roomsoep – Crème Andalouse 

* 

Noordzeetongfilet «LyzaLolo »  

met fijne groentjes en lavaselder 

Filet de sole, julienne de légumes, c’leri lava 

* 

Sorbet Limoncello 

* 

Kalfslende met zilveruitjes en Gratinaardappeltje 

Longe de veau aigre-doux, pomme en gratin 

* 

IJskoud zeilschip « 1-2-3 »  - Voilier glacé 

 

 

 

 

 

        

 

 

Prijs met verblijf in HP/ Prix avec logement en DP: 

• 3 nachten/nuits : € 385 pp  (balkon+€50/2p) 

• Extra ntn HP/nuitées suppl. DP:  € 85 pppn 

 

Nieuwjaarmiddag 

 Le jour de l’An 

01/01/2023   

        v  
 

 

Aperitief Champagne Didier Herbert  “Santé” 

* 

Kwartelslaatje frambozendressing 

Petite salade de caille, dressing framboise 

of/ou 

mini bouillabaisse 

* 

Magret van zwarte kip ‘Archiduc’ met eigen kroketjes 

Le magret de poulet noir Archiduc, croquettes maison 

of/ou  

Traditionele - Choucroute – traditionelle 

* 

Nieuwjaarstaart – le gâteau de l’An 

of huisgemaakte chocolademousse 

 

€ 65 per persoon, op reservatie 

Dit menu zit niet in het hotelarrangement 

L’arrangement d’hôtel ne contient pas ce menu 

 
 

Cadeautje nodig ?  

Contacteer ons,  voor elk wat wils. 
 

 

Hotel open 7/7 
 Openingsuren restaurant / moments d’ouverture du restaurant  

Maandag/lundi  Middag Op reservatie  Avond 

Dinsdag/Mardi  Middag     Avond 

Woensdag/Mercredi Middag    Avond 

Donderdag/Jeudi Middag    Avond 

Vrijdag/Vendredi  Middag    Avond 

Zaterdag/Samedi Middag    Avond 

Zondag/Dimanche Middag    Avond 

   Feest-forfait-de fête ! 

Arrangement van voor kerst tot achter nieuw! 

Formule spéciale, les 2 réveillons compris ! 

 

 

U komt aan net voor kerstavond en blijft tot na nieuwjaar.  

Arrangement van 9 nachten op basis van half pension : 

8HP+1KO (dinsdagnacht)GRATIS, Op 24 december  

en 31 december is het reveillonmenu inbegrepen. 

Prijs/Prix: 

• 9 nachten /9 nuits  : € 790 pp (single € 915)  

• alle extra nachten /toutes les nuits suivantes: + € 85 pp pp 

• op basis van standaardkamer  → balkon : + € 50 pp 

Vous arrivez juste avant Noël  et vous restez pour l’année 

suivante.  Arrangement de 9 nuits sur base de demi-pension:  

8n DP+1n Pet.dej  gratuite,  Les 2 menus réveillons sont compris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijs met verblijf in HP:  

    Prix avec logement en DP:  

• 1 nacht/nuit : € 279/2p   

• 2 nachten / 2 nuits: € 420/2p 
 

 

 

TIP : geef uw Cadeaubon voor dit avondje/ 

weekendje af op 14 februari en verras hem/haar!  31/12/22 - 19u – reservatie gewenst 

Save the date! 



 

  

Standaardkamer – Stripfiguren    

Chambre standard – « BD » : 

KO : € 130/2p  → 3e persoon : + € 50 

HP :  € 85 pp 

 

Acacia kamer met balkon   

Chambre Acacia / balcon :   

KO : € 145/2p → 3ep :+ € 50 

HP :  € 90 pp 

 

 

7-dwergenkamer met terras   

Chambre 7 Nains/terrasse :  

KO : € 140/2p 

HP :  € 90 pp 

 

 

Panorama kamer     

Chambre Panorama :   

KO : € 145/2p   

HP : € 90 pp 

 

 

Kamer als single gebruik met ontbijt:   

Chambre à usage simple avec petit déjeuner:  

• Standa(a)rd  :€ 105 

• Acacia   :€ 125 

• 7-dwergen/7nains :€ 115 

• Panorama  :€ 115 

!! Speciaal tarief zaken- en werklui 

      HP : + € 35 pd   

 

 

 

 

 

Wellness-kamer  

Chambre Wellness   

“Oezoekoen”  

KO : € 260/2p/1e nacht/nt 

      + € 135/2p extra nt 

HP :  + € 35 pp 

 

 

Sherry -kamer   

met bubbelbad   

Chambre Sherry 

avec bain à bulles :  

KO : € 175/2p - € 235/4p 

HP :  + € 35 pp   

Familiekamer met gescheiden slaapruimtes &  

1 badkamer/ Chambre familiale (2pièces et sdb):  

- in het hoofdgebouw  € 185 à € 195 /n/4p 

- in villa Monmartre/Paimpol € 185 à € 225 /n/4à6p 

- duplex in villa Edouard € 195 à € 245 /n/4à6p 

HP :  + € 35 pp 
 

Villa Monmartre : 

 → 7 slaapkamers  

      & 3 badkamers – 16p max 

 

      Villa Paimpol: 

   → 5 slaapkamers 

        & 2 badkamers – 12p max 

 

 

 

Villa Edouard: 

→ luxe-editie met 3 badkamers,  

welness , keukentje, 

4 slaapkamers – 9p 

 

#DeKleineLettertjes / #LesPetitesLettres: 
 

• GRATIS privé-parking voor alle rechtstreekse boekingen. Vraag ons 

de uitrijcode. – Parking gratuit pour chaque réservation en direct. 

• Op de “klantenprijs” kan geen extra korting meer gegeven worden 

van kortingspassen, klantenkaarten, voordeelbonnen en andere 

vouchers. Il n’y a pas de réduction suppl.possible sur le prix clients. 

• Prijzen per nacht - vanaf 3 dagen / prix/nuit  à partir de 3 jours 

• Fluctuatie van de prijzen is mogelijk op data van hoge bezetting zoals 

schoolvakantie, feestdagen of een evenement.  Ook door deze 

economisch moeilijk voorspelbare tijden kunnen prijzen veranderen 

door wijzigingen in de basisprijzen van leveranciers. 

• NIEUW : 95% van de kamers beschikt over wifi. Enkele  

      kamers hebben “low radiation factory” uit gezondheids-overweging. 

• Kinderen <10j genieten -25% op de HP-prijs in elke formule 

      Enfants <10 ans: -25% sur le prix DP, dans chaque formule 

• Baby: € 25/n babybedje mee te brengen/ lit bébé non fourni 

• 1 nacht verblijf  / logement une nuit : + € 5 pp 

• Gemeentelijke citytax € 2.50/K/nacht extra op de aangeduide prijs 

Taxe communale: € 2.50/Ch/nuit sur le prix affiché 

 

KO : kamer met ontbijt, prijs voor de kamer. 

        Chambre avec petit déjeuner. Prix par chambre. 

HP : kamer op basis van half pension, prijs per persoon. Inclusief ontbijt       

        en 1 menu per dag.  Chambre avec demi-pension, prix par pers.           

        Y compris petit déjeuner et 1 menu. 

 

Goed om weten / bon à savoir :  

• Alle arrangementen in deze brochure en op de site zijn op basis van 

standaardkamer, tenzij anders vermeld. Tous les  arrangements 

sont basés sur une chambre standard, sauf  mention contraire. 

 

• De tram voor de deur (tramhalte STER DER ZEE) brengt u naar het 

station van De Panne of Oostende. Le tram dont l’arrêt est face à  

l’hôtel vous emmène le long de toute la côte ainsi qu’à la gare de  

De Panne ou d’ Oostende. 

• Bij ons als Green Key-hotel, kan u bij rechtstreekse boekingen 

betalen met alle Eco-Pass. (uitgezonderd arrangementen). 

 

       De prijzen, condities en arrangementen zijn onder voorbehoud van 

drukfouten – de prijzen uit deze brochure vernietigen alle 

voorafgaande en zijn prijzen bij rechtstreekse boeking bij het hotel. 

De foto’s zijn niet bindend. Les prix sont valables lors de la 

réservation en direct avec l’hôtel - Les prix dans cette brochure 

annulent les prix antérieurs - Les photos ne sont pas contractuelles. 

Kamerprijzen voor elk wat wils!    ***     Prix des chambres selon votre désir… ! 

 



Arrangementen 2022/2023: 

 

“Seniors on the top”-midweek arrangement “4+1”  

Prijs : € 349 per persoon (dubbel) € 409 (single). 

• 4 nachten op basis van half pension, 

met ’s avonds een viergangenmenu 

en elke ochtend ontbijtbuffet   

met eigen confituren  

+ 1 nacht GRATIS met ontbijt  

• niet geldig schoolvakanties & 

verlengde weekends 

• met balkon :  

 € 374 pp (dubbel) 

 € 449 (single) 

 

 

 

Golfarrangement in samenwerking met golf Ter Hille 

Prijs : € 185 per persoon (dubbel) € 220 (single).    
✓ 1 overnachting (uitgez. Zaterdagavond) met ontbijtbuffet  

✓ Driegangenlunch (middag of avond) 

✓ 1 green fee per persoon (Golf ter Hille 18 holes GtH) 

• Vrij gebruik van ons binnenzwembad met Multi jets en buitenzicht 

• Vrij gebruik van de privé parking en fietsenstalplaats 

 

 

 

 

Fietsarrangement “Bachten de Kupe” 

Prijs : € 205 per persoon (dubbel), € 249 (single).Inclusief:  

• 2 overnachtingen met 4 gangenmenu en ontbijt, 

 tss. woensdag en zondag   

• Uitgestippelde fietsroute van 58 km met ’s middags een 

broodjeslunch met drankje in Diksmuide 

• Vrij gebruik van de privéparking 

• Vrij gebruik van ons binnenzwembad met Multi jets en buitenzicht 

• Gratis fietsenstalling, mogelijkheid tot opladen van elektr. fietsen 

• Extra nachten mogelijk aan goedkoopste tarief van dat moment 

Traduction des arrangements sur www.sollcress.be 
 

 

 

 

 

 

 

Informeer naar  

de data aan de receptie,  

of check de facebook pagina. 

 

Ook uw idee of  

familiefeest werken  

we graag tot de puntjes uit.  
 
 

 

 

Sneakpeak van komende maanden bij 

restaurant Roots @ hotel Soll Cress :  

• 15/11/22 Appelpersdag, boerekermis 

• 26/01/23 Tyroler avond, RACLETTE 

• 02/02/23 Lichtmis pannekoekenbak 

18/02/23: Valentijnavond met ambiance 
 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festiviteiten 2022/23 
                                      ***S 

 

 

 

 

 

  

        

          Familiaal hotel en restaurant, uniek in zijn soort. 

 
 
 
 
 
 

                     www.sollcress.be 
                 058/51.23.32          hotel@sollcress.be 
 

 

        Welkom – Bienvenue, 

         Hannelore, Sofie, Jenny & Lyza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Wijzigingen zijn in Covid-tijden moeilijk voorspelbaar 

Koksijde – St. Idesbald – Ster Der Zee 

* enkel geldig in specifieke weekends. 

** 24u : zaterdag 14u tot zondag 14u,  

inclusief privéparking, binnenzwembad en ontbijtbuffet. 

http://www.sollcress.be/
http://www.sollcress.be/

