
Chaudfontaine (plat / bruis)     € 2,50
Coca-Cola / Coca-Cola Zero  € 2,70
Lipton Ice Tea € 3,00
Appelaere € 3,00
Almdudler € 3,00
Fever Tree tonic € 3,50
Fever Tree ginger beer € 3,50
FERM kombucha (munt-lavendel, gember-citroengras, watermeloen) € 4,00
Lemonaid (passion fruit, blood orange, lemon) € 4,00

Frisdranken

Warme dranken

Koffie  € 2,50
Espresso € 2,50
Thee  € 2,50
Latté € 3,50
Verse gemberthee  € 3,50
Verse muntthee  € 3,50
Warme chocomelk € 3,50
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Wij bedienen je graag aan de bar. Betalen kan enkel met de kaart.
Please order at the bar. We only accept cards.

Veuillez commander au bar. Nous n’acceptons que les cartes.
Bitte bestellen Sie an der Bar. Wir akzeptieren nur Karten.

Bier op tap

Estaminet (5,2%) € 2,50
Rodenbach (5,2%)  € 2,70
Cornet Original (8,5%) € 4,50
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Van fruitig tot stevig, van verfrissend tot pittig..
Van gekend tot lokaal gebrouwen biertjes, bij KAAP zit je goed.

Bier op fles

Estaminet (5,2%) € 2,50
Estaminet 0,0 € 2,50
Palm (5,2%) € 2,50
Fruitage (3,9%) € 2,70
Rodenbach (5,2%)  € 2,70
Steenbrugge Wit (5%)  € 3,00
Steenbrugge Blond (6%) € 3,00
Kriek Boon (4%) € 3,20
Geuze Boon (7%) € 3,20
Unwanted Tattoo (ginger IPA, 6,2%) € 4,50
Golden Tricky (single hop IPA, 7,5%) € 4,50
Keyte Blond (7,7%) € 4,50
Rebel Local (hoppige tripel, 8%) € 4,50
Cornet Original (8,5%) € 4,50
Duvel (8,5%) € 4,50
Rochefort (9,2%) € 4,70
Orval (6,2%) € 5,00



Ka
ffe

e 

Wijnen

Castillo de Aresan Verdejo (wit) | glas € 4,50
Castillo de Aresan Verdejo (wit) | fles € 22,00
Proeza (rood) | glas € 4,50
Proeza (rood) | fles € 22,00
Laurent Miquel Vendanges Noctures (rosé) | glas € 4,50
Laurent Miquel Vendanges Noctures (rosé) | fles € 22,00
James Ensor (cava) € 5,50
James Ensor (cava) | fles € 27,00

Aperitief

Belsazar Vermouth (wit, rood, rosé) € 5,00
Ricard € 5,00
Aperol Spritz € 8,50

Sterke dranken

Vodka € 6,50
Rum € 6,50
Baileys € ...

Cocktails

Lucy € 9,50
(bruine rum - FERM kombucha munt/lavendel - limoen) 

Lucy Loes is de ‘ongekroonde koningin van het visserslied’. Ze begon pas na haar 50ste aan 
een muzikale carrière maar zong daarna tot haar dood in 2010 de pannen van het dak in haar 
café en op de jaarlijkse Paulusfeesten. Tophits als k Zoe willen een tot ten van een vint met een 
Moustache, t is gedoan met de dikke madam en Min Zeekapiting hebben een vaste plaats in de 
Grote Vlaamse Liederenschat en worden van generatie op generatie doorgegeven.

Alice € 9,50
(bruine rum - limoen - gemberbier)

Alice Frey is schilder en speelde met expressionisme, abstractie en futurisme. Ze ontwikkelde een 
persoonlijke en dromerig signatuur die verwant is aan het magisch realisme. De laatste 20 jaar 
van haar leven leefde ze teruggetrokken en eenzaam in Oostende. Bij haar dood schonk ze een 
aantal werken aan de stad die tot op vandaag de trouwzaal sieren. Alice Frey is één van de meest 
enigmatische kunstenaars van haar generatie, en zonder enige twijfel een zeldzaam talent dat de 
internationale toets kan doorstaan.

Liliane € 9,50
(cava - vlierbloesem - limoen - munt)

Liliane “Leon” Saudemont wou alleen maar meevaren met een visserschip. Ze verzette zich 
met alle macht tegen het bijgeloof van de Belgische visserij anno 1950 dat vrouwen aan boord 
ongeluk zouden brengen en kreeg zelfs haar naaste familie zover om haar Leon te noemen terwijl 
ze zich als mannelijke matroos vermomde. Ze werd betrapt en teruggebracht naar de haven. 
Uiteindelijk verhuisde ze naar het Verenigd Koninkrijk waar ze iets vrouwvriendelijker waren in de 
visserij en waar ze tot op vandaag woont. 
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Wist je dat onze cocktails genoemd zijn naar bekende en minder  
bekende, befaamde en/ of beruchte Oostendse vrouwen? 

Het verhaal achter elke vrouw vind je onder de bijhorende cocktail.
Onze wijnen en cava werden grondig getest 

(en unaniem goedgekeurd) door het voltallige KAAP team.
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Cocktails

Rosa € 9,50
(gin - campari - rode vermouth)

In de categorie der ongekroonden staat Rosa aan de top. Met kolkend Spaans bloed, maar 
ook met een enorme zorgzaamheid en vriendelijkheid is ze sanitair verantwoordelijke voor de 
publieke toiletten bij KAAP. Rosa is als het ware een filosofe van de scatologie voor wie iedereen 
welkom en gelijk is.

Mitche  € 9,50
(witte rum - limoen - munt)
 
Mitche hield schijnbaar heel veel van oesters. Haar interesses voor muziek, nieuwigheid en 
plezier deelde ze met haar broer James Ensor (die er overigens een ambigue houding tegenover 
vrouwen op nahield). Het aforisme “Achter elke sterke man staat een nog sterkere vrouw” is 
zeker van toepassing op Mitche, die zonder twijfel de belangrijkste vrouw was in het leven van 
Oostendes beroemdste schilder.

Lucienne  € 9,50

(witte rum - limoen) 

Op 7 januari 2021 werd de toen 90-jarige Lucienne Vileyn als eerste gevaccineerd tegen het 
corona-virus dat onze levens gedurende ruim twee jaar bepaalde. Het is het enthousiasme en de 
bereidwilligheid van mensen als Lucienne die de weg uit de pandemie toonde terwijl zij tegelijk 
tot de meest getroffen groep in de samenleving behoort. Het bijzondere levensverhaal van 
Lucienne werd opgetekend door Katrien Vervaele in haar boek “Vissersvrouwen: 26 levens, één 
verhaal” dat verscheen in 2009.

Matilde € 9,50
(hierbas - tonic - limoen)
 
Deze cocktail verwijst zowel naar de sculptuur van een sensueel liggend naakt voor het Kursaal 
als naar één van de oerbarmoeders van KAAP. Matilde zorgt tot op vandaag voor warmte en sfeer 
in ons café. De “Dikke Mathille” ligt sinds 1963 onverstoorbaar, als een heidense beschermheilige, 
op de invalsweg voor het Kursaal. Ze verzinnebeeldt de weldaden en kracht van de zee en werd 
gesculpteerd door Georges Grard.
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Cocktails

Hanne € 9,50
(vodka - Kahlua - espresso)

Verwijst zowel naar Joanna Stratfort als naar Hanne die sinds het ontstaan van KAAP een vaste 
waarde is achter de tapkraan van ons café. Die laatste vind je trouwens af en toe nog eens in ons 
kaffee. Joanna Stratfort was de Josephine Baker van Oostende. Geboren in Folkstone, zorgde ze 
tussen 1920 en 1929 voor muziek en entertainment op de Maelboot, de vaste verbinding tussen 
Engeland en het Europese continent - waar ze dus steevast Hanneke van de Maelboot genoemd 
werd. In 1929 werd ze onverwacht zwanger en werd ze ontslaan - waarna ze in Oostende kwam 
wonen. Zij en haar dochter, Amandine, stierven op 24 mei 1940 nabij Torhout, tijdens een 
bombardement van de nazi’s. 

Aimee € 9,50
(gin - campari - rode vermouth - tonic)

Aimée Thonon was een begrip in het Oostendse muziekleven. Ze begon in 1961 ‘Tonada’, een 
koor voor meisjes en jonge vrouwen. Doorheen de jaren begeleidde ze honderden Oostendenaren 
in verschillende koren en reisde daarmee de wereld rond. Opvallend is dat veel buitenlandse 
optredens doorgingen in de toenmalige communistische landen in Europa. Een verband tussen 
Thonon en de CIA/MI6 operatie Gladio (een geheime spionage-operatie om het communisme te 
bestrijden - dat vanuit ons land opereerde en waarvoor trainingen gehouden werden in Oostende 
- werd evenwel nooit gelegd of aangetoond.

Angèle € 9,50
(gin - Fever Tree tonic)
 
Angèle “Gella” Allaert was een Vlaamse actrice en harpiste. Ze studeerde in Oostende, Richmond 
en Brussel en haar carrière omspande meer dan een halve eeuw Vlaamse theatergeschiedenis. In 
alle fasen van haar carrière speelde ze belangrijke rollen, in allerlei genres, zowel als jong talent 
als in rollen voor oudere vrouwen. Ze is een geboren en getogen Oostendse die met het zilte 
gevoel van de zee, gedurende generaties het Vlaamse theaterlandschap kleurde.



Ka
ffe

e 

Croques

Classic Royal € 5,50
(dubbel kaas - dubbel hesp) 

Tapas

Olijven € 4,50
Hummus € 4,50
Kaas  € 4,50
Salami € 4,50
Tapas mix € 15,00
(hummus - olijven - kaas - salami)

Versnaperingen

Chips zout | paprika € 1,50
Cupcake  € 3,50
Taart  € 6,50

Mocktails

Elly  € 7,50
(Almdudler - limoen - munt) 

Elly Overzier was actrice, model en ondernemer. Vanaf de jaren vijftig speelde ze in nationale en 
internationale filmproducties. In de jaren 70 richtte ze haar eigen castingbureau op en overzag ze 
kostumering voor films van o.a. Paul Verhoeven. Zo ontdekte ze Sylvia Kristel die niet alleen een 
begenadigd schilder was, maar ook schitterde op het witte doek als Emmanuelle. Als eerbetoon 
aan Elly schreef Hugo Claus de cyclus “Drie Blauwe Gedichten voor Ellie” (1952).

Leontine  € 7,50
(vlierbloesem - appelsap - limoen - munt)

Leontine Demey begon aan haar twintigste als vroedvrouw en hielp vijftig jaar lang jonge 
moeders in Oostende. Ze heeft wel 12.000 Oostendenaars op de wereld helpen zetten! Ze 
hechtte steeds heel veel belang aan het welzijn van de moeder, wat toen niet zo gebruikelijk was. 
Een vrouw met sterke overtuigingen en verstand dat even groot was als haar hart. Zo zorgde ze 
er bv. voor dat na elke bevalling de bovenste schuif in de kamer leeg was zodat de moeder daar, 
bij nood, de baby veilig kon in opbergen.

Blanche € 7,50
(alcoholvrije gin Nona - Fever Tree tonic) 

Blanche Delacroix, aka Caroline Lacroix, barones van Vaughan en “koningin voor één dag” was 
jarenlang de minnares van Leopold II. Blanche verwarde de mensen, ze was hoogopgeleid en 
sekswerker, ze was van bescheiden komaf maar had grootse plannen. Voor haar liet Leopold 
zelfs een tunnel onder Oostende graven zodat ze elkaar heimelijk konden bezoeken. Na zijn 
dood, op haar 26e erfde ze een fortuin en landgoed en liet ze haar zoons (allebei van adellijke titel 
voorzien) adopteren door haar nieuwe man en voormalig minnaar.

Claude € 7,50
(alcoholvrije Nona spritz - Fever Tree tonic) 

Claude Bernières was dichteres. Ze schreef in het Frans en werd al vroeg in haar leven opgepikt 
als jong talent onder één van haar pseudoniemen en opgenomen in anthologieën over jonge 
Belgische dichters en vrouwelijke Belgische poëzie.
In Oostende was ze gekend als vriendin en partner van Blanche Hertoge, uitbaatster van de 
legendarische lingeriewinkel en galerie “Maison B/Le Studio” in de Adolf Buylstraat van waaruit 
de internationale carrières van Ensor en Spilliaert gelanceerd werden.
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Onze croques worden ter plaatste gemaakt. 
i Alle info over allergieën van onze snacks kan je bekomen aan de bar.


