
 

PERSBERICHT     Oostende, woensdag 11 april 2018  
Ristorante Marina kiest voor Oosteroever! 
Het Italiaanse restaurant Marina, sinds 1973 een absolute sterkhouder en 
vaste waarde in het centrum van Oostende, verhuist in het najaar van 2018 
naar Oosteroever. Het restaurant zal zich in een nieuw pand in de Hendrik 
Baelskaai 8 vestigen, naast het Versluys Verkoopkantoor. Zaakvoerder 
Vida Acquaro kiest doelbewust om haar restaurant verder uit te bouwen in 
dit nieuwe stadsdeel van Oostende. Op Oosteroever kan Ristorante Marina 
een fantastische stap voorwaarts zetten met een nieuwe inrichting en een 
zuidgeoriënteerd buitenterras met zicht op de havendokken. Uitmuntende 
Italiaanse kwaliteit en service blijven de kernwaarden.  

Ristorante Marina is gedurende 45 jaar uitgegroeid tot een vaste Oostendse waarde. Het 
restaurant geniet een naambekendheid als één van de beste Italiaanse restaurants van heel 
België en ze halen sinds enkele jaren steevast een score van 14/20 in Gault&Millau.  

De verhuis van Ristorante Marina naar Oosteroever is voor zaakvoerder Vida Acquaro 
dan ook een logische volgende stap in de verder uitbouw van haar Italiaanse restaurant. 
‘‘We hebben fantastische tijden gekend op de Albert 1 Promenade in Oostende, maar de 
toekomst ligt voor ons op Oosteroever in de Hendrik Baelskaai. Ik geloof voluit in de 
ontwikkeling van dit nieuwe stadsdeel.’’: stelt Vida.  

Bart Versluys (CEO Versluys Groep) is een absolute fan van de Italiaanse keuken. Hij is 
dan ook bijzonder trots dat de Versluys Groep nog dit jaar Ristorante Marina in de 
residentie Baelskaai 8 mag verwelkomen. ‘Ristorante Marina vind ik een fantastisch 
Italiaans toprestaurant, met ontzettend veel passie voor het vak. Ze kunnen dan ook voor 
de volle 100% op ons rekenen. De komst van Ristorante Marina bevestigt de stijgende 
populariteit van de Oosteroever als nieuwe trendy stadswijk in Oostende.’, aldus een 
enthousiaste Bart Versluys.  



IDEALE LOCATIE  

Ristorante Marina zal zich in het najaar van 2018 vestigen in een volledig nieuw pand 
vlakbij de iconische woontoren Baelskaai 12. Het restaurant wordt van casco volledig 
opgebouwd. Dit betekent een volledig nieuwe inrichting van de zaal en een gloednieuwe 
keuken, in samenwerking met Studio Mowk (Maarten Makelberge). Het groot aantal 
parkeerplaatsen op deze nieuwe locatie is een extra troef. Het zuidgeoriënteerde 
buitenterras met open zicht op de havendokken wordt ongetwijfeld een favoriete plek voor 
liefhebbers van heerlijk Italiaanse tafelen. ‘Onze keuze voor Oosteroever, betekent ook 
meteen een enorme, kwalitatieve uitbreiding van ons restaurant. Uiteraard zetten we onze 
befaamde Italiaanse traditie hier verder. Tegelijk zullen we onze menukaart ook verder 
uitbreiden met enkele nieuwe originele concepten. Ristorante Marina draagt uitmuntende 
service en hoge kwaliteit hoog in het vaandel en daar kunnen onze klanten ook in de 
toekomst op blijven vertrouwen.’, verzekert Vida Acquaro.   

Ook het warme, ongedwongen onthaal en de ware Italiaanse culinaire ervaring verhuizen 
mee naar het vernieuwde Ristorante Marina op Oosteroever.‘Ik ben er van overtuigd dat 
de aanwezigheid van Vida en haar team op de Oosteroever een win-win situatie is voor 
ons beiden. De nieuwe inwoners en het groeiend aantal bezoekers van dit nieuwe 
stadsdeel zullen snel hun weg vinden naar Ristorante Marina. Het trouw cliënteel zal zich 
hier ook onmiddellijk thuis voelen. Voor onze site op de Oosteroever is dit een belangrijke 
meerwaarde.’, besluit Bart Versluys. In die lijn is Versluys Groep momenteel in ver 
gevorderde onderhandelingen met verschillende partijen en verwachten ze de komende 
maanden nog enkele bijkomende kwalitatieve horeca- en handelszaken voor de 
Oosteroever site voor te stellen.    

Tot de verhuis naar Oosteroever, blijft Ristorante Marina open op de huidige locatie in de 
Albert I Promenade 9 in Oostende.  

 

VACATURES  

Door de geplande verhuis en uitbreiding is Ristorante Marina momenteel op zoek naar 
flexijobs voor de zaal en keuken voor onmiddellijke indiensttreding. Vida wil ook een 
extra kok aantrekken. Bij voorkeur een Italiaan of iemand die vertrouwd is met de 
Italiaanse keuken en vol Italiaanse passie in de keuken staat. Ervaring en goesting in een 
uitdaging zijn een must.  
 
 

 

 

 



Over Ristorante Marina 

Ristorante Marina is het levenswerk van Domenico Acquaro, een Italiaanse Oostendenaar die 
in 1973 zijn restaurant opende. Sinds 2 jaar wordt het restaurant uitgebaat door dochter 
Vida. Het succes van dit Italiaanse restaurant is het resultaat van hard en passioneel werken. 
Een succes dat in 2003 bekroond werd met de titel “ristorante Italiano” een gerenommeerd 
kwaliteitslabel dat rechtstreeks uitgereikt wordt door de Italiaanse overheid aan restaurants 
die de Italiaanse culinaire traditie in ere houden. Denk aan een perfecte carpaccio, 
zeebrasem in zoutkorst en een tiramisu zoals het hoort. Er is ook een indrukwekkende 
wijnkaart om van te genieten. In Ristorante Marina ben je welkom voor formele 
zakenlunches, romantisch dineren of bijpraten en vieren met vrienden en familie. 

Over Versluys Groep 
 
Versluys Groep is een multidisciplinair bouw- en projectontwikkelingsbedrijf actief sinds 
1908.  Dit in oorsprong familiaal bedrijf is onder de vleugels van de huidige CEO Bart 
Versluys en 50% medevennoot Marc Coucke uitgegroeid tot één van de meest 
toonaangevende vastgoedbedrijven in de Benelux met een indrukwekkende referentielijst van 
meer dan 750 gebouwen.  Momenteel ontwikkelt en bouwt Versluys Groep projecten in 
Oostende, Bredene, Knokke, Cadzand-Bad (Nederland) en Gent-Zwijnaarde. Het project 
Oosteroever in Oostende omvat de bouw van een volledig nieuw stadsdeel in de historische 
havendokken van Oostende. Dit project met een totale ontwikkeling van bijna 1000 
woonappartementen en bijhorende handelszaken is met voorsprong het grootste residentiële 
ontwikkelingsproject van de Belgische kust.  Versluys Groep heeft een consolideerde 
jaaromzet van ruim 125 miljoen Euro.  De groep heeft een directe tewerkstelling van 70 
werknemers en genereert via onder aanneming een bijkomende indirecte tewerkstelling voor 
ruim 300 mensen. Versluys Groep behoort hiermee tot één van de belangrijkste en grootste 
werkgevers in Oostende. 
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De pers kan meer informatie bekomen bij:  
 
Vida Acquaro - Ristorante Marina    
0477 84 78 25 
vida@resto-marina.be 
 
 
 



 
 

	
	


