
 

Restaurantkaart 

Soepen 
 

Dagsoep  € 4,00  

Zeebrugse vissoep met zijn garnituur   € 7,50   

 

Voorgerechten 
 

Carpaccio van Belgisch Blauw-Wit rundsvlees geparfumeerd 

met Balsamiek azijn en  Parmezaanse kaas  € 13,00  
Seizoenssla vergezeld van gegratineerd geitenkaasje met 

Oedelemse honing en spek € 13,00 

Slaatje met Italiaanse gerookte ham, Mozzarella  

 en zongedroogde tomaten  € 13,00 

Slaatje met zacht gerookte Schotse zalm € 14,00 
 

 

Huisgemaakte kaaskroketten “Quatro Fromagio”  € 11,50 

Huisgemaakte garnaalkroketten “Meter Bertha” € 12,50 

Gratinschotel van scampi in de kruidenboter € 13,00 

 

Hoofdgerechten  
 

Vissersgratinschotel uit de Noordzee en puree € 19,50 

Pasta schotel met scampi en groentjes € 19,50 

Gebakken jonge tarbotfilet met lichte roomsaus € 24,50 

Gebakken Zeetong met seizoenssla en frietjes  € 28,75 

Zacht stoofpotje van Konijn op Vlaamse wijze € 17,00 

Gebakken rundertournedos met sla en frietjes € 18,00 

 Champignon- peper- of provençaalse saus  

Super Mixed Grill, seizoenssla, frietjes € 18,00 
 (Chipolata worst, kalkoenlapje, varkensmignonette,  

 lamskoteletje, runderlapje = ca. 350 g.) 

Belgisch tussenribstuk met sla en frietjes € 21,50 

 Champignon- peper- of provençaalse saus 

 

 

Desserts 
 

Kindercoupe  € 4,00 
 

Kinder Dame Blanche € 4,50 
 

Coupe Vanille € 5,50 
 

Coupe Caramel € 6,00 
 

Coupe Brésilienne € 6,00  
 

Dame Blanche € 6,50 
 

Coupe Advokaat € 7,00 
 

Coupe Aardbeien (seizoen) € 7,00 
 

Coupe Zandwegemolen (vers fruit) € 7,00 
 

Chocoladeschuim € 6,50 
 

Crème Brûlée € 6,00 
 

Kaasassortiment € 6,00 
 

Fruitassortiment € 6,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Een beetje geschiedenis 
 
 
 
 
 

De Zandwegemolen is de laatst gebouwde en de nog enige resterende molen 

van de zes vroegere windmolens die zich binnen de regio van Sint-Pieters-

op-den-Dijk, thans Sint-Pieters Brugge, hebben bevonden.  
 

Onze historische studie over Sint-Pieters-op-den-Dijk heeft aan het licht 

gebracht dat er in de genoemde gemeente ten minste zes windmolens 

hebben gestaan, die natuurlijk niet allemaal in dezelfde periode hebben 

gedraaid en ook niet allemaal  dezelfde soort produkten hebben verwerkt.  
 

De eerste houten oliemolen (M1) dateert uit 1368 en stond op de hoek waar 

de Poelweg aftakte van de Zandweg (huidige Oostendse Steenweg). Later 

werd er de tweede oliemolen (M2) gebouwd. Deze molen wordt vernoemd 

vanaf 1425 en bevond zich langs de Lisseweegse Watergang. Deze molen is 

omstreeks 1500 verdwenen maar de molenwal bleef wel langer bewaard. 
 

Het feit dat er te Sint-Pieters-op-den-Dijk gedurende een paar decennia 

twee oliemolens werkten, wijst op de toenmalige omvang van de teelt van 

oliehoudende zaden in de streek. Er werd olie gestampt uit kool-, raap- en 

lijnzaad, doch we mogen met vrij grote zekerheid aannemen dat de bewuste 

twee molens naast het verwerken van oliehoudende zaden ook granen hebben 

gemalen. 
 

Deze molen (M3) werd gebouwd op een verhoog (mote) langs de vroegere 

Molenweg B (de huidige Molenstraat) waar, langs aan het westeinde zich ook 

de St.-Hubrechtskapel bevond. Door de aanwezigheid van de St.-

Hubrechtskapel in de nabijheid van deze derde molen werd hij de St.-

Hubrechtsmolen genoemd. Deze molen is op het einde van de 16de eeuw 

verdwenen.  
 

In 1611 werd langs de Zandweg (later Oostendse Steenweg genoemd) een 

nieuwe houten graanmolen (M4) met molenhuis opgericht. Daar deze molen 

langs een zandweg was gelegen werd hij de “Zandwegmolen” genoemd, doch 

dit betreft niet de huidige stenen “ZANDWEGEMOLEN”. Deze molen en het 

bijbehorend molenhuis werden later weggeruimd toen de bocht uit de 

Oostendse Steenweg werd recht getrokken. Het wegdeel van de bocht dat 

nu nog bestaat werd vanaf 18 mei 1934 officieel de "Oude Oostendse 

Steenweg" genoemd.  
 

Terwijl de houten Zandwegmolen voor de boeren van Sint-Pieters-op-den-

Dijk granen maalde, werd in 1690 langs de Oostendse Vaart een poermolen  

 

 

 

 

(M5) gebouwd voor het malen van buskruit. Deze heeft echter slechts een 

paar jaar actief buskruit gemalen.  
 

Eind 1859 werd door LOUIS MATTHYS, graanhandelaar te Sint-Pieters-op-

den-Dijk, bij het gemeentebestuur een bouwaanvraag ingediend om op zijn 

eigendom aan de Zandweg (huidige Oude Oostendse Steenweg) een 

"Koornwindmolen om graan te malen en olie te stampen" (M6) op te 

richten, eveneens voorzien van een stoommachine en op 7 februari 1860 

werd door de Gemeenteraad hiervoor reeds de bouwaanvraag verleend. Deze 

laatste windmolen van Sint-Pieters-op-den-Dijk, de huidige 

ZANDWEGEMOLEN,  werd opgetrokken aan de westzijde van de Zandweg 

op ± 100 m ten zuidwesten van de vroegere houten Zandwegmolen en was in 

tegenstelling tot al de vorige molens geen houten staakmolen maar een zeer 

hoge stenen stellingmolen. 
 

Bij ons historisch onderzoek werden alleen de oorspronkelijke documenten 

van de bouwaanvraag en de goedkeuring teruggevonden, doch er werd geen 

aanvullende technische informatie over de constructie van de molen zelf 

gevonden. Er kon wel een volledig overzicht opgesteld worden van de 

verschillende eigenaars van de Zandwegemolen door de jaren heen.  
 

In volle crisistijd werd in 1932 de molen grondig opgeknapt met o.a. een 

nieuwe kap, een nieuw kruiwerk, drie koppels nieuwe stenen, waarvan één 

met een diameter van 1,8 m, een nieuwe windpulm en banesteen, een nieuwe 

staartbalk en een kruiketting van 44 m. Ook werd er een nieuwe 

binnenroede geplaatst en werd de buitenroede hersteld. In 1939 werd ook 

nog een nieuwe metalen standaard, samengesteld uit zes stukken en één 

ontkoppeling, met een totale lengte van ca. 20 m geplaatst. 
 

Op donderdag 7 september 1944 draaide de molen voluit toen rond 15 u een 

orkaan opkwam en Jules CAENE de molen niet kon vangen. Toen hij trachtte 

het kruis te kruien, werd de kap uit de zetel gelicht, versmeet het kruis 

zich en brak de askop in drie stukken. Bij het neervallen van het gevlucht 

werd een deel van de stelling meegesleurd.  
 

Om na dit ongeval, net na de bevrijding, toch verder te kunnen malen werd 

door Jules CAENE opdracht gegeven om de molen van een noodkap te 

voorzien en  liet hij een dieselmotor op stellen op het gelijkvloers waarmee 

verder werd gemalen tot het begin van de jaren zestig.  

Marc Commeyne 


