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OVERZICHT EETSTANDEN GENTSE FEESTEN 2017 

Locatie Nr. eetstand Categorie 
Enkel de aangeduide categorie mag op deze 
standplaats verkocht worden.  
Het niet respecteren van de categorie heeft een 
onmiddellijk bevel tot stopzetting van de 
activiteiten tot gevolg. 

Korenmarkt:  thv starbucks, met zicht op zuil 
 

1 5. Overige ( wereldkeuken, spitburger, croque-
monsieur, alles wat niet valt onder de 4 andere 
categorieën) 

Korenmarkt: achter podium, naast toegang backstage 
 

2 4. Pizza, pasta 

Korenmarkt: aan Sint-Niklaaskerk, naast toegang backstage achterzijde podium 
 

3 3. Hamburger, pitta, hotdog, braadworst, frieten 

Goudenleeuwplein: enkel  foodtruck 
 

4 4. Pizza, pasta 

Goudenleeuwplein: enkel  foodtruck 
 

5 2. Vegetarische en/of  veganistische gerechten 
 

Goudenleeuwplein: enkel  foodtruck 
 

6 1. Gebak (oliebollen, wafels, pannenkoeken, 
churros) 

Goudenleeuwplein: enkel foodtruck 
 

7 5. Overige ( wereldkeuken, spitburger, croque-
monsieur, alles wat niet valt onder de 4 andere 
categorieën) 

Goudenleeuwplein: enkel foodtruck 
 

8 3. Hamburger, pitta, hotdog, braadworst, frieten 
 

Sint-Baafsplein 
 

9 5. Overige ( wereldkeuken, spitburger, croque-
monsieur, alles wat niet valt onder de 4 andere 
categorieën) 

Sint-Baafsplein 
 

10 3. Hamburger, pitta, hotdog, braadworst, frieten 
 

Grootkanonplein, rechts van monument 
 

11 3. Hamburger, pitta, hotdog, braadworst, frieten 
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Bij Sint-Jacobs: grens feestkern Bij Sint-Jacobs/Vlasmarkt 
 

14 4. Pizza, pasta 
 

Bij Sint-Jacobs: achterzijde Sint-Jacobskerk naast nr. 16 
 

15 5. Overige ( wereldkeuken, spitburger, croque-
monsieur, alles wat niet valt onder de 4 andere 
categorieën) 

Bij Sint-Jacobs: achterzijde Sint-Jacobskerk naast sanitair 
 

16 2. Vegetarische en/of  veganistische gerechten 
 

Bij Sint-Jacobs: achterzijde Sint-Jacobskerk met zicht op vluchtheuvel 
 

17 3. Hamburger, pitta, hotdog, braadworst, frieten 
 

Beverhoutplein: op plein naast nr. 19, zicht op oude Stadsbibliotheek 
 

18 1. Gebak (oliebollen, wafels, pannenkoeken, 
churros) 

Beverhoutplein: op plein naast nr. 18, zicht op oude Stadsbibliotheek 
 

19 5. Overige ( wereldkeuken, spitburger, croque-
monsieur, alles wat niet valt onder de 4 andere 
categorieën) 

Belfortstraat: kant NH-Hotel met zicht op huisnummer 6 en 8, naast nr. 21 
 

20 3. Hamburger, pitta, hotdog, braadworst, frieten 
 

Belfortstraat: kant NH-Hotel met zicht op huisnummer 10, naast nr. 20 
 

21 5. Overige ( wereldkeuken, spitburger, croque-
monsieur, alles wat niet valt onder de 4 andere 
categorieën) 

François Laurentplein: op François Laurentplein, kant aanrijroute, ter hoogte van 
zebrapad 
 

22 1. Gebak (oliebollen, wafels, pannenkoeken, 
churros) 

François Laurentplein: Vlaanderenstraat, op pleintje, met zicht op standbeeld 
 

23 5. Overige ( wereldkeuken, spitburger, croque-
monsieur, alles wat niet valt onder de 4 andere 
categorieën) 

Bibliotheekstraat: kant Lapperre op voetpad 
 

24 1. Gebak (oliebollen, wafels, pannenkoeken, 
churros) 

Bibliotheekstraat: met zicht op plantsoen, naast garage 
 

25 4. Pizza, pasta 
 

Bibliotheekstraat: met zicht op plantsoen, naast nr. 25 
 

26 2 . Vegetarische en/of  veganistische gerechten 
 

Baudelohof: nieuwe locatie bij heraanleg na Gentse Feesten 2017 
 

27 2. Vegetarische en/of  veganistische gerechten 
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Baudelohof: tegen gevel ex Stadslabo, met zicht op Salsabar 
 

28 5. Overige ( wereldkeuken, spitburger, croque-
monsieur, alles wat niet valt onder de 4 andere 
categorieën) 
 

Oude Beestenmarkt: op plein, tegen reling, kant Sint-Jacobsnieuwstraat 
 

29 1. Gebak (oliebollen, wafels, pannenkoeken, 
churros) 

Kouter: aan kiosk, met zicht op plein                                           Opgelet: 5 dagen ! 
 

31 2. Vegetarische en/of  veganistische gerechten 
 

Kouter: enkel food-truck, met zicht op gebouw parking           Opgelet: 5 dagen ! 
 

33 3. Hamburger, pitta, hotdog, braadworst, frieten 
 

 

Categorieën  

1. Gebak (oliebollen, wafels, pannenkoeken, churros) 
2. Vegetarische en/of  veganistische gerechten 
3. Hamburger, pitta, hotdog, braadworst, frieten 
4. Pizza, pasta 
5. Overige ( wereldkeuken, spitburger, croque-monsieur, alles wat niet valt onder de 4 andere categorieën ).  

 

Een korting van 10 % wordt toegekend aan degene die 100 % bio aanbiedt. 

 


