Persinformatie (vrijdag 25 januari 2019)
PERSBERICHT

Nieuwe restaurants bij de Kring van de Oosterscheldekreeft
Zierikzee - Op de laatste donderdag in de maand maart (de 28ste) zal het Oosterscheldekreeftenseizoen
weer officieel worden geopend. De Stichting Promotie Oosterscheldekreeft is achter de schermen druk bezig
met de organisatie. De stichting meldt vandaag dat het ledenaantal van De Kring van de Oosterscheldekreeft
uitgebreid is van 10 naar 16 restaurants.

Negentien jaar geleden was een groep gerenommeerde Zeeuwse restauranteigenaren die stil stonden bij de
exclusiviteit van de Oosterscheldekreeft. Ze waren het erover eens dat deze unieke delicatesse gekoesterd
moet worden en daarom besloten ze hun ervaring en expertise te bundelen in de ‘Kring van de
Oosterscheldekreeft’. De Kringleden hebben de volgende doelstelling: het vormen van een uniek
kenniscentrum vol passie en deskundigheid ten aanzien van de Oosterscheldekreeft. Alle restaurants bieden
een speciaal driegangen kreeftenmenu aan voor een vaste prijs van € 64,50, passend bij de keuken die zij
voeren.

In 2019 kent de Kring de volgende bestaande leden:
• Strandrestaurant Our Seaside uit Renesse
• Hostellerie Schuddebeurs uit Schuddebeurs
• Brasserie Maritime uit Zierikzee
• Brasserie Sailor’s Inn uit Bruinisse
• Restaurant Oesterbeurs uit Yerseke
• Restaurant het Binnenhof uit Goes
Comité van aanbeveling: drs. H. Polman, Commissaris van de Koning van de provincie Zeeland
G.C.G.M. Rabelink, Burgemeester van de gemeente Schouwen-Duiveland
Stichtingsbestuur: L. Ezinga (voorzitter), Mr. H. van Geesbergen (vice-voorzitter) en
J. Brongers (penningmeester/secretaris)
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• Restaurant de Korenbeurs op landgoed Rijckholt uit Geersdijk
• Auberge de Campveerse Toren uit Veere
• Bistro de Kluiver uit Breskens
• Auberge des Moules uit Philippine

De nieuwe leden zijn:
• Strandpaviljoen Zuid Zuid West uit Renesse
• Seafarm restaurant uit Kamperland
• Proeflokaal d’Ouwe Smisse uit Zonnemaire
• Restaurant De Proeverij uit Zierikzee
• Restaurant Napoleon uit Hulst
• Bistro Beaufort uit Cadzand

--------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie, niet voor publicatie
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de projectleiding van de Stichting Promotie
Oosterscheldekreeft, de heer Balth. Roessingh, T: 06-53353843, E: info@jcom.nl
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