
Winter
Een magisch winterevent voor uw bedrijf



Speciaal voor de eindejaarsperiode lanceert 
De Serre in Antwerpen een nieuw concept 
om uw relaties of personeel samen te 
brengen tijdens een magisch bedrijfsevent: 
WinterSerre.
 
Op het mooie binnenplein en aanpalend 
overdekt terras in de botanische tuin in 
Antwerpen creëren we een authentieke 
wintersfeer. Sfeervolle kerstmuziek, 
winterpunch, vuurkorven, ... het is er 
allemaal.

En uiteraard ook een gezellige must-have 
winterbarbecue! Volgens uw wensen 
kunnen we tal van animaties voorzien. Op 
uw vraag kunnen we het zelfs een beetje 
laten sneeuwen...

Winter



impressies





Het binnenplein en aanpalend overdekt terras lenen zich wondermooi om een 
authentieke wintersfeer te creëren.

Uw gasten zoeken bij het binnenkomen een plaatsje rond de vuurkorven die 
her en der verspreid staan. We kunnen zelfs een persoonlijk fleecedekentje voor 
hen voorzien. Of ze nemen plaats op het ruime overdekte terras, dat voor de 
gelegenheid verwarmd kan worden. 

In de sfeer van een authentieke kerstmarkt spelen bekende kerstliedjes op de 
achtergrond. Hoort u liever livemuziek, dan kunnen we deze ook a capella laten 
zingen door onze Christmas Carol Singers om iedereen in de juiste sfeer te 
brengen.

Alle gasten krijgen bij aanvang een heerlijke winterpunch aangeboden. Op het 
plein staat een typisch kerstkraam dat onder meer glühwein, jenever en warme 
chocolademelk serveert ... en marshmallows om in het vuur te houden. 

Kortom, een ideale setting voor een uitzonderlijk aperitiefmoment en gezellig 
samenzijn. 

En als u uw gasten helemaal omver wil blazen kan op het binnenplein ook een 
schaatspiste voorzien worden. Uw gasten kunnen er schaatsen aantrekken voor 
enkele rondjes op het ijs. 

locatie







Optioneel kan voor uw gasten een extra animatie voorzien worden: een 
professioneel geleide workshop voor het maken van... een teddybeer. 
Alle knuffelberen die tijdens WinterSerre het levenslicht zien, worden 
geschonken aan vzw Cunina. 

Vzw Cunina werd opgericht door Sophie Vangheel en is een 
onafhankelijke ontwikkelingsorganisatie die zich inzet voor kansarme 
kinderen uit Brazilië, de Filipijnen, Haïti, Nepal, Oeganda, Zuid-Afrika en 
Peru. Sinds 2020 is zangeres Natalia de ambassadrice voor Cunina.

make-a-bear 





Ondertussen heeft onze chef alles in gereedheid gebracht om op 
de barbecue enkele hapjes en topgerechten te bereiden.

Alle gasten nemen binnen plaats aan sfeervol gedekte tafeltjes, 
terwijl het haardvuur brandt op de beeldschermen. De gerechten 
worden walk-to-you geserveerd door ons personeel. Bekijk alvast 
even het menu om een idee te krijgen van wat u kan verwachten.
Tijdens de barbecue kan ook optioneel gekozen worden voor een 
liveband die zorgt voor de muzikale sfeer.

Winterbarbecue



hapjes
 
Soepje van pompoen | snippers van op de green egg gerookte eend | 
groene asperge | schuim van boschampignons  

Krokante hartige cup met tartaar van hert | crème van knolselder-
truffel | gel van zwarte look | gepofte quinoa 
 
 

menu
 
Gebakken coquilles op de bbq | geserveerd in de schelp | tartaar 
van licht gemarineerde cèpes en shiitake | rauwe aardpeer-rondjes | 
espuma van scamorza | sesamolie-dressing | takjes veldsla | poeder 
van shiitake
 
Gebraden patrijsfilet | fijn gesneden gestoofde groene en spitskool | 
gebakken eryngii |kastanje-aardappel-puree | umami-tartufata-boter | 
gegrilde hazelnoot | salad pea
  
Javanais | walnoot | spongecake amandel | crispy foam van koffie en 
cacao | caramel van winterpunch | quenelle witte chocolade |  
honey cress | shooter van de winterpunch

Als drank denkt onze chef aan een speciaal winterbier of een 
aangepaste rode wijn.

menu





 
Het verloop van de avond bespreken we vanzelfsprekend het liefst met u. Maar 
we kunnen alvast een indicatie geven:

19.00 uur Onthaal + winterpunch buiten, op het binnenplein of terras
 Drankenkraam
 Sfeervolle kerstmuziek op de achtergrond
 Schaatspiste (optioneel)
 Live-muziek met Christmas Carol Singers (optioneel)

20.00 uur Winterbarbecue
 Seated dinner, binnen
 Live-muziek met band (optioneel)

23.00 uur Einde

 
 

wintertijd





Voor groepen vanaf 50 personen. Prijzen op aanvraag.

inbegrepen:
•  Huur van de locatie
•  Schoonmaak en vaste onkosten
•  Drankenkraam en decoratie
•  Winterpunch
•  Aperitief + winterbarbecue (2 hapjes + 3 gangen)
•  Drankenforfait
•  Koffie en thee
•  Eventmanager en professionele bediening

optioneel (prijzen op aanvraag):
•  Fleecedekentje voor elke gast
•  Live-muziek met Christmas Carol Singers
•  Liveband tijdens seated dinner
•  Schaatspiste
•  Workshop ‘Make-a-bear’
•  Fotograaf

 

WinterSerre



Wenst u een onvergetelijke indruk te maken op uw 
gasten? Neem dan gerust contact met ons op.

De Serre
Lange Gasthuisstraat 29-31
2000 Antwerpen

E-mail: events@de-serre.be
Telefoon: +32 478 28 27 83

contactgegevens

In het hartje van de Antwerpse binnenstad, naast 
de botanische tuin, ligt de prairietuin. Het is een 
prachtige locatie die rust en ruimte uitstraalt.
De evenementenruimte maakt deel uit van 
bedrijvencentrum “Dunden” en bevindt zich in een 
prachtig historisch gebouw in centrum Antwerpen.
De zaal werd niet voor niks in 2018 verkozen tot 1 van 
de 12 mooiste eventlocaties in Europa.

De locatie is makkelijk bereikbaar:

1 minuut wandelen van de Meir
5 minuten wandelen van de Groenplaats
Goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer
2 openbare parkings op wandelafstand
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