
VERRASSENDE ARDENNEN
Om wild van te worden !

TRADITIE, VAKMANSCHAP 

EN PASSIE NET OVER DE GRENS
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CONCEPT YERSEKE is de 
plaats waar alle verse vis, 

schaal- en schelpdieren dagelijks 
aan wal worden gebracht. Geniet van 

een prachtig uitzicht over de oesterputten 
en de zee, terwijl de vissers voorbij varen! 

Prikkel je smaakpapillen tijdens de lunch door 
de eindeloze rijkdom van deze  verse producten 
op een plateau Fruits de Mer, samengesteld 
door de topkwekers uit de streek. Ga op 
rondvaart met een local en ontdek de 

schoonheden van de Oosterschelde. 
Afsluiten doen we op gepaste 

wijze met een glaasje en een 
laatste proeverij.

Yerseke
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OESTERIJ
YERSEKE

Gracias neemt u 
mee naar het familiebedrijf 

Dhooge. Deze familie is al meer dan 
100 jaar actief in de kweek van schaal- en 

schelpdieren.

Al hun producten zijn afkomstig van Nederlandse 
bodem. Bovendien bevinden de kweekgronden 
zich in de Oosterschelde, het Grevelingenmeer en 
de Waddenzee. Iedere dag varen zij uit om hun zilte 
zaligheden te oogsten, te verplaatsen of te beschermen 
tegen natuurlijke vijanden.

De familie Dhooge deelt graag met jullie hun passie. 
Dit vindt plaats op hun historisch terrein aan de 

havendijk in Yerseke. Tijdens het bezoek 
heeft u een prachtig uitzicht over de 

historische oesterputten en de 
Oosterschelde.
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VOORBEELD
PROGRAMMA  11u00 Ontvangst bij de Oesterij 

  met een glas Champagne
  en Zeeuwse Oesters

 11u30 Rondleiding langsheen de befaamde     
  oesterputten met een expert

 12u30 Luxe Fruits de Mer lunch

 14u00 Wandeling naar de haven voor opstap
  op een privéboot

 14u30 Rondvaart op de Oosterschelde

 16u00 Interactieve kookworkshop of
  met een powerboot de Oosterschelde    
  doorkruisen

 17u30 Afsluitende receptie
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BUDGET

Vanaf € 189,00 ex. btw/p.p 

Beschikbaar vanaf 20 personen

Proeft het naar meer?
We maken met veel plezier 
een voorstel op maat van uw budget 
en specifieke wensen.
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JULLIE GEZONDHEID 
& VEILIGHEID IS ONZE 

PRIORITEIT
De afgelopen tijd zijn we met z’n allen nogmaals met de neus op de feiten 

gedrukt geweest. Onze gezondheid is het grootste goed dat we bezitten. 
Voortaan heeft éénieder de verantwoordelijkheid om niet alleen voor zichzelf 

maar ook voor het welzijn van zijn medemens in te staan. Een credo dat we 
graag ter harte nemen tijdens Zilt Zeeland en nauwgezet toepassen met diverse 

veiligheidsmaatregelen. 

Met de Zilt Zeeland kies je namelijk voor een beleving in de échte wereld! 
 

Social distance faciliteren Koortsscanning 
bij aankomst

Ter beschikking houden 
van sneltesten

Regelmatig desinfectie van 
gevoelige zones

Infographics on site 
met aandachtspunten

Ter beschikking stellen van 
mondmaskers

Ter beschikking stellen van 
handgel

Ter beschikking stellen van 
handschoenen

Voorzien van voldoende 
handwas faciliteiten

Handschoenen & 
mondmaskers voor de 

medewerkers
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CONTACT
Guillaume Desmet
Managing Director

+32 478 33 68 28
guillaume.desmet@gracias.be
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