Ons sociale leven is de afgelopen tijd drastisch veranderd. Reizen,
afspreken met familie en vrienden, feesten met collega’s … we hebben het
allemaal veel te lang moeten missen. Maar nu mag het terug!
Dus: bye bye corona… hello party! Tijd om alle registers open te trekken
voor het meest extravagante, ondeugende, uitdagende, spetterende en
imposante bedrijfsfeest ever!
Net als na de Spaanse griep in 1918 zal ook deze pandemie gevolgd worden
door een bewogen decennium. Maak u dus klaar voor … The Roaring
2020’s!
De glitter, de glamour, de cocktails, de pluimen, het vuurwerk, de limo, de
animaties, … alles mag voor één keer compleet over-the-top zijn om onze
herwonnen vrijheid te vieren… Gatsby deed het ons 100 jaar geleden al
voor, wij hebben het voor u in een stoer en hedendaags jasje gestoken…
Kasteel Hof ter Linden wordt het decadente decor voor een avond om
nooit te vergeten… So, meet our showgirls, forget the rest and step into
The Roaring 2020’s!

‘THE PARTIES WERE BIGGER. THE PACE WAS FASTER. THE
SHOWS WERE BROADER. THE BUILDINGS WERE HIGHER, THE
MORALS WERE LOOSER AND THE LIQUOR WAS CHEAPER.’
(-Gatsby-)
De Roaring Twenties verwijst naar de jaren 1920, net na de Eerste
Wereldoorlog en de Spaanse grieppandemie. Het was een periode
van economische welvaart met een bruisend cultureel leven in de
Verenigde Staten en Europa, vooral in grote steden als Berlijn, Chicago,
Londen, Los Angeles, New York en Parijs. Jazz bloeide, de ‘flapper dress’
herdefinieerde de moderne look voor Britse en Amerikaanse vrouwen en
Art Deco piekte. De geest van de Roaring Twenties werd gekenmerkt
door nieuwe technologieën, auto’s, bewegende beelden en vrijheid! Er
brak een decennium van decadentie, plezier en hedonisme uit!
Wij doen er alles aan om deze geschiedenis te herschrijven na de
coronapandemie. We steken The Roaring 20’s in een hedendaags
Steampunk-jasje ... en doen er nog een vleug je Great Gatsby met extra
glitter, glamour en showelementen bovenop!
Let The Roaring 2020’s begin!

Glitter, glamour, fun en tal van verrassende animaties. Op de volgende pagina’s nemen we u mee doorheen
de avond van The Roaring 2020’s om u een idee te geven van wat u tijdens dit onvergetelijke evenement mag
verwachten. In grote lijnen verloopt dit bedrijfsfeest als volgt:
19u00 – 19u30:

AANKOMST – HUMMER-LIMO – GLITTERCOCKTAILS – $$$-ANIMATIE

19u30 – 20u30: 		

ONTHAAL– BALLOON POPPING – PHOTOBOOTH –
HAPJES & FINGERFOOD – LIVE BAND

20u30 – 22u30: 		

WALK-TO-YOU DINNER – ANIMATIE

22u30 – 01u00: 		

THE ROARING 2020’S PARTY – ANIMATIE – DJ-SET – SPEAKEASY BAR

Hof ter Linden is de unieke locatie voor dit overthe-top-event. Het karaktervolle kasteel met zijn
prachtige tuin en zeer mooi bewaard interieur
biedt alle mogelijkheden voor evenementen met
150 gasten en meer.
Het kasteel in neoclassicistische stijl dateert
uit de achttiende eeuw en is omgeven door een
landschapspark van 55 ha, bestaande uit een
eeuwenoude dubbele lindendreef, bospercelen en
een historisch park met waterpartijen.
Kortom, een decor dat zorgt voor het perfecte
anachronisme en een streepje decadentie!

Moodboard

19u00 – 19u30
Bij aankomst parkeert u uw wagen in de buurt van het kasteel Hof ter
Linden. U wordt vriendelijk uitgenodigd om in te stappen in de roze
hummer-limo die u in stijl naar The Roaring 2020’s brengt.
In de limo wordt een roze glittercocktail geserveerd door een wel heel
aparte butler. U nipt van uw drankje terwijl de limo de kasteeldreef
oprijdt. Kasteel Hof ter Linden is voor de gelegenheid prachtig uitgelicht,
en de fontein heeft de kleur van champagne.
Optioneel zweven op het voorplein van het kasteel enkele sway-pole girls
die dollarbriefjes uitstrooien over de hoofden van de gasten die arriveren.
Money for nothing, but the chicks ain’t free...
De hippe muzikanten van de live band mengen zich onder het publiek
terwijl ze zorgen voor een passend muzikaal uitgelaten sfeertje.

19u30 – 20u30
De gasten gaan het kasteel binnen. De muziek zwelt aan en de Pink Lady
verwelkomt iedereen als host van de avond.
Zij geeft elke gast een felgekleurde prikstok. Die prikker kan gebruikt
worden om één van de honderden ballonnen die aan het balkon bevestigd
zijn, stuk te prikken. Uit de winnende ballonnen komt glitter gevallen én
een toegangsticket om later op de avond naar de speakeasy-bar te gaan.
Decadent aangeklede obers gaan ondertussen rond met lekkere hapjes en
finger food. Een DJ zorgt voor funky achtergrondmuziek.
In het mooie salon van het kasteel staat een photobooth waar de gasten
op de foto kunnen om dit onvergetelijke moment te vereeuwigen.
Bij mooi weer kunnen de gasten ook verder genieten aan de statafels
achteraan het kasteel bij de vijver.

20u30 – 22u30
De glamour en extravaganza van de roaring 2020’s wordt volledig
doorgetrokken in het 4 gangen menu dat wij op een uitdagende manier
serveren aan alle genodigden. Geen vaste zitplaatsen - The show must
go on - maar een dynamische walk2you waarbij de zinnen van uw gasten
bij elke gang opnieuw geprikkeld worden. Ons “Slightly Naughty”
animatieteam zorgt ook tijdens het diner voor het nodige spektakel.

Uiteraard serveren we tijdens dit
Roaring 2020-evenement een
passend menu. We zetten het
gevoel van een over-the-top-party
om naar een culinair spektakel.
Van glamourous shooters, tot
rokend droogijs en glinsterende
presentaties, … dit menu is pure
gastronomie waarbij we al uw
zintuigen prikkelen!

voorgerecht SMOKEY COQUILLE
Carpaccio coquille | mousse van bloemkool | gemarineerde
bloemkoolrasp met oosterse tint | zeekraal | erwtencress |
algenchips | algenkaviaar
tussengerecht TIME FOR SHOTS!
Fregola sarda met tartaar van venkel, rode biet, appel en courgette |
gerookte eend | crème van rode biet | zure room | hazelnoot |
kroepoek van saffraan | paarse shiso | shooter van venkel, rode biet,
appelsap | schuim van yuzu
hoofdgerecht SPARKLES/SPARKLES/SPARKLES
Gegrilde parelhoenfilet | gratin van aardappel met gepofte gerst |
crème van erwtjes | edamameboontjes | groene asperge |
gegrilde eringii-champignon |hippoleaves | fond met steranijs
dessert MIRROR, MIRROR ON THE WALL
Brownie van chocolade | textuur van witte chocolade | aardbei |
framboos |gel van passievrucht | quenelles van yoghurt |
crumble van boterkoekjes | pop candy | eetbaar bloemetje

EN FEL GEKLEURDE EXTRAATJES (optioneel)
Voor wie het menu nog wil laten voorafgaan door extra fingerfood en luxe-amuses, heeft de chef nog
enkele kleurrijke en waanzinnige verrassingen in petto.
fingerfood 1 (koud)
ROZE
Kroepoek van rozenwater | gerookte eend | gel van rode biet
en mierikswortel | poeder van rode biet | apple blossom
fingerfood 2 (warm)
BRUIN
Eetbare cup van rogge | crème van beuling en ganzenlever |
gel van madeira | poeder van koffie
luxe amuse 1 (koud)
GEEL
Tartaar van nashipeer | gegrilde gele courgette | crème van
geitenkaas met kurkuma | chips van saffraan
luxe amuse 2 (warm)
GOUD
Tartaar van scampi met bearnaise | in panko

22u30 – 01u00
En dan is het tijd voor een feestje... een écht feestje! De funky dj laat zijn
booth over aan een party-dj die onmiddellijk de toon zet. Dansanimaties
zorgen voor ‘a touch of extravaganza’ in de balzaal.
De gasten krijgen party poppers en confetti om de uitgelaten sfeer kracht
bij te zetten.
Optioneel kan in het kasteelpark om middernacht zelfs vuurwerk
afgestoken worden!
Ondertussen heeft ook de speakeasy-bar zijn deuren geopend. Nu
ja, ‘geopend’… Volledig in de traditie van de clandestiene bars tijdens
de drooglegging moet je weten welke deur toegang geeft en wat het
paswoord is. De ‘winnaars’ van de ballonactie zijn op de hoogte en kunnen
in de stijlvol aangeklede bar chillen met een top-notch cocktail en live
pianomuziek.

Prijzen (exclusief btw)
Voor groepen vanaf 150 personen: 250 euro per persoon
Inbegrepen:
• Huur van de locatie
• Decoratie en lightshow
• Hummer-limo met chauffeur
• Welkomstcocktail met hapjes
• Ballonprik-animatie
• Live-band
• DJ-set
• Characters/animatoren: host, dansers
• Photobooth
• Party-poppers/confetti
• Walk-to-you dinner
• Speakeasy-bar met live pianist
• Drankenforfait
• Eventmanager en professionele bediening
• Schoonmaak en vaste onkosten
Optioneel:
• Luxe-amuses en fingerfood
• Vuurwerk
• Sway-pole girls

Heeft u ook de smaak te pakken
van de Roaring 2020’s?
Wenst u een onvergetelijke indruk te maken op uw gasten?
Neem dan gerust contact met ons op.
Telefoon:
E-mail:		
Website:

+32 (0) 478 28 27 83
events@kasteel-hofterlinden.be
www.kasteel-hofterlinden.be

Adres: 		

Drie Eikenstraat 3, 2650 Edegem

