Oud Antwerpen
Feestzaal - Inleiding
Dankzij onze feestzaal beschikken wij over alles wat u nodig
hebt voor een geslaagde receptie, vernissage, doopfeest of
babyborrel.

WOORDJE UITLEG
Oud Antwerpen heeft altijd garant gestaan voor de wensen van de gasten, familie en
gezelligheid waar te maken, rekening houdend met een meer dan eerlijke prijs-kwaliteit verhouding voor onze klanten. Het enige wat wij sommige in situaties niet konden
waarmaken, was de exclusiviteit van het restaurant af te huren of in dit geval een ruimte
met diezelfde huiselijke maar ongedwongen sfeer. Met veel enthousiasme presenteren
wij u graag ons vernieuwde aanbod. Een polyvalente ruimte met zeer veel mogelijkheden
van babyborrels tot zakelijke meetings en B2B. Evenals beschikken wij over een ruim
terras dat gebruikt kan worden voor recepties of BBQ’s, of als rookruimte voor uw event.

CAPACITEIT
•
•
•
•
•
•
•

Boardroom 20 pers
U-vorm 35 pers
Theaterstijl 50 pers
Schoolstijl 40 pers
Diner 60 pers
Walking dinner & buffet 90 pers
Receptie 100 pers

PRIJZEN
• Huur zaal : 600 € inclusief vaste kosten ( poetsen, vuilnis afhandeling , gebruik
materiaal )
• Indien het budget van de catering hoger is dan 1500 € Incl. Btw : 400 € Excl. Btw
• Indien het budget van de catering hoger is dan 2250 € Incl. Btw : 200 € Excl. Btw
• Indien catering meer dan 3000 € Incl. Btw : Gratis
Deze prijzen met catering zijn inclusief het materiaal en personeel. Mocht u een event
hebben met een lager aantal personen bv. lager dan 20 personen. Dan kan u, indien
gewenst , uw event nog altijd laten doorgaan in het restaurant. Indien er een halve
dag volledig gebruik gewenst wordt, bedraagt de prijs 350€. Hierbij ook de optie
waar er een tafel wordt aangeboden met koffie en thee ( prijs verrekend per liter ). Zo
kunnen de gasten zelf koffie en thee nemen, aangezien het water reeds op tafel staat
kan dit event zonder personeel, wat ook de prijs drukt.

Verschillende mogelijkheden
1. Receptie, walking Dinner en B2B events

5. Eigen catering

Mogelijkheden tot 100p
De zaal zal voorzien worden van hoge tafels met alle benodigdheden voor een receptie
met of zonder hapjes
Huwelijken en Private dinners
Discreet en privé dineren tot 60p
Buiten onze standaardformules die wij serveren, kan u ook een aangepast menu laten
samenstellen met ongepaste wijnen conform met uw budget.

Het is ook mogelijk catering te voorzien door uw eigen cateraar. Hierbij het gebruik van
alle faciliteiten. Wel vragen wij het verplicht inhuren van 1 medewerker van het Oud
Antwerpen (à € 35 excl. btw per uur) om alles in goede banen te leiden. Verplichte afname
van frisdrank en bieren via onze brouwer. Wijnen stopgeld per fles.
€ 1000 excl. Btw

2. Koffietafel
Mogelijkheden tot 100p
In dit samenzijn ontstaat er vaak een gemoedelijke sfeer,
waar familie en bekenden herinneringen kunnen ophalen en bijpraten.
Eveneens een moment om naasten sterkte te wensen.

3. Vernissage en seminarie ruimte
Wij voorzien voor u professionele ophangsystemen voor schilderijen of andere kunstwerken wat de zaal dan weer interessant maakt voor vernissages en voorstellingen.
Evenals beschikken wij over enkele staanders voor bv keramiek.

4. Babyborrels, Lentefeesten en Communies
Perfecte ruimte waar de kinderen en familie in een ongedwongen privé sfeer kan
genieten zonder andere gasten te storen.
Groot zonneterras met speeltuin
Een uiterst ruim terras met speeltuin voor de kinderen. Hier kunnen alle bovengenoemde
events plaatsvinden of simpelweg een rookruimte voor uw event. Bekijk onze brochures
voor Food and Drinks

6. Commerciële events
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strategische team meetings
Lezingen en voordrachten
Netwerk evenementen
Productvoorstellingen
Kamerconcerten
Recepties en diners
Incentives
Persconferenties
Brainstormsessies
Proeverijen

Commerciële korting: vanaf 3 events per maand - 4de event: -5%;
5de event: -10% en alles vanaf een 6de event: -20%

CONTACT
Wij staan alle dagen ter uwer beschikking om mogelijke vragen te beantwoorden.
Oud Antwerpen is geopend van maandag tot en met zondag , van 11.00 u tot 22.00 u . Alle dagen
behalve Donderdag hebben jullie de mogelijkheid om onze zaal te komen bekijken. Gelieve
vooraf een afspraak te maken.
Wij hopen jullie alvast snel te mogen verwelkomen.
Sam Loos - Oud Antwerpen
Elisalei 55, 2930 Brasschaat
03 664 29 57
feestzaal@oudantwerpen.be

