


DAG LEVENSGENIETER!

Buiten eten maakt je buitengewoon gelukkig? 
Dan is Oogsttafel dé partner voor jouw 
evenement. Vanaf mei 2020 staat onze tent 
en foodcaravan op het veld van twee jonge 
bioboeren in Emblem (Ranst). We koken voor jou 
een heerlijk feestmaal met groenten van ’t veld. 
Van babyborrel tot huwelijk, van lentefeest tot 
winterbarbecue. Of wat dacht je van een pluk- en 
kookworkshop als teambuilding? Alles kan, maar 
om 22u sluiten we het hek. 



“Een stukje Provence op een boogscheut van ’t Stad.”





HET VELD

Oogsttafel nestelt zich tussen de zonnebloemen, 
wijnranken en 270 fruitbomen op een 
prachtig domein van 3 hectare. Wim en Joost 
telen er biologische groenten. Ze verdelen 
groentepakketten in ‘t stad en leveren aan 
restaurants onder de naam Oogstappel, wat 
een toeval! Wij van Oogsttafel, Sofie en Gerald, 
kunnen over dit mooi stukje natuur beschikken 
voor evenementen en workshops. Met onze 
foodcaravan en stretchtent creëren we een 
veldrestaurant waar je kunt genieten van een 
unieke farm-to-table ervaring.





MAX. 60 PERSONEN 
We beperken het aantal gasten tot 60. 
Gezelligheid boven alles! Wil je een intiem 
feest met de beste vrienden, familie en 
collega’s? Dan is ons veld wat je zoekt.

FEEST OVERDAG TOT 22U.
Je feest mag duren tot max 22u,  
zo sparen we de buren en de boeren.

PARKEREN OP STRAAT (MAX. 30 AUTO’S)
Het is niet mogelijk om op het veld te 
parkeren, wel in de aanpalende straat 
(Hutveld). 

GOOD TO KNOW



3 CATERINGFORMULES
Kies uit onze 3 cateringformules: Italiaanse 
aperitiefhapjes & zuurdesempizza, Open fire cooking of 
een een 3-gangenmenu aan onze lange tafel. We koken 
met biogroenten van ‘t veld in onze foodcaravan Barrak, 
waarmee we sinds 2015 privé caterings verzorgen.  

AFSLUITBARE TENT TEGEN REGEN, WIND EN ZON 
Onze stevige stretchtent met planken vloer zorgt voor 
de nodige schaduw en beschermt tegen typisch Belgisch 
weer. De tent kan volledig afgesloten worden tegen wind 
en regen, maar via de ramen heb je toch nog zicht op 
het veld. Is het toch wat frisser dan gehoopt? Met onze 
kampvuurtjes en gasbranders heeft zelfs de grootste 
koukleum het lekker warm. 

SANITAIR
Maak je geen zorgen, we bouwden 2 composttoiletten 
op het veld, die de nodige privacy en hygiëne bieden. 
Vanuit de houten huisjes kan je zelfs vogels spotten, 
maar niemand die jou kan spotten!





WORKSHOPS
Zoek je een originele teambuilding of familiefeest? 
Sta je net als ons achter de korte keten en duurzaam 
ondernemen? Dan is 1 van onze farm-to-table workshops 
misschien wel iets voor jou! Eerst oogst je samen 
groenten op het veld, vervolgens ga je zelf aan de kook. 
Als afsluiter eet je heerlijk met je gezelschap, in het 
midden van de natuur! 

Vooraf of aansluitend kan je in de buurt van Ranst een 
mooie wandeling of fietstocht maken. Meer info vind je op 
www.ranst.be/toerisme 

We geven workshops aan groepen van 20 tot 30 personen. 



PIZZA & ZUURDESEM WORKSHOP
Je krijgt een rondleiding van boer Wim of Joost op het 
veld, jullie oogsten samen groenten en gaan vervolgens 
koken in openlucht. Vervolgens leren Gerald & Sofie je 
hoe je zuurdesemdeeg maakt, wat het geheim is van de 
beste tomatensaus en je belegt zelf je pizza met een 
unieke combinatie van seizoensgebonden groenten en 
kruiden.

WILDPLUK EN OPEN VUUR WORKSHOP
Met herboriste en natuurkokkin Natalie ga je op zoek 
naar eetbaar lekkers op en langs het veld. Samen 
leer je wilde planten herkennen op basis van uitzicht, 
standplaats, geur en smaak. Hoe kan je met weinig 
materiaal toch een volledige veldkeuken maken? Hoe 
weet je hoe warm je zelfgemaakte oven is? En wat  
maak je nu met die zelfgeplukte wilde ingrediënten?





VOORBEELDPROGRAMMA
Hieronder vind je een voorbeeld hoe een voormiddag kan ingevuld 
worden. Een workshop in de namiddag kan natuurlijk ook. Dan werk je 
samen naar het diner toe.  

• 9u-9u30: ontvangst met cake en appelsap recht van de bomen op het 
veld. Als de workshop ‘s middags plaatsvindt, serveren we een glaasje 
appelcider of gin van het huis.

• 9u30-10u30: rondleiding & oogsten op het veld

• 10u30-12u30: samen koken, uitleg over de kooktechnieken  
(zuurdesem, houtoven, op open vuur koken)

• 12u30-14u00: samen eten (dit gedeelte kan langer duren als je een 
uitgebreid menu wenst).

Blijven plakken is geen probleem, wij zorgen voor de nodige  
drank & versnapering.







OVER ONS
Wij zijn Sofie en Gerald, echte levens-
genieters met een hart voor de natuur. Ons 
kookavontuur begon 5 jaar geleden, we 
kochten een vintage caravan en bouwden 
die om tot foodtruck.  Sinds een paar jaar 
huren we een tuin met serre, waar we onze 
eigen groenten kweken. Niets is leuker 
om pizzasaus van onze eigen tomaten te 
maken! Onze moestuin liet ons dromen van 
een groter veld waar we vrienden en familie 
kunnen samenbrengen rond de tafel. We 
ontmoetten Joost en Wim, de 2 sympathieke 
bioboeren, die hun grote boerderij willen 
delen met ons. Zij verdelen hun biologische 
groenten in ’t stad aan abonnees en 
restaurants, onder de naam Oogstappel. Wij 
heten dus niet toevallig Oogsttafel ;-)



Sofie

Gerald



MENU
Met onze foodcaravan Barrak koken we al 5 jaar op privéfeesten. Bij bedrijven en mensen thuis, en nu ook op ons veld. Naast onze  
3 cateringformules staan we altijd open voor nieuwe ideeën. Organiseer je een feest met een bepaald thema? Wij denken graag mee.  
Van een Soirée Belge tot een 5-gangen Cluedo diner.

PIZZA
In onze houtoven bakken we knapperige 
pizza’s met zelfgemaakt zuurdesemdeeg. We 
beleggen de pizza’s met seizoensgebonden 
groenten en Italiaanse delicatessen. In de 
zomer maken we heerlijke tomatensaus met 
de bio-tomaten van het veld. Een Italiaans 
aperitivo en enkele bruscetta’s brengen 
je helemaal in vakantiesfeer. Vervolgens 
serveren we pizza’s op houten planken, zo 
kan iedereen van alle smaken proeven. We 
sluiten zoet af met een heerlijke tiramisu of 
Italiaanse cheesecake.

OPEN FIRE COOKING    
Groenten recht van ’t veld op het vuur: we 
grillen ze niet enkel op de BBQ, maar gaan 
knolgroenten zoals rode biet en knolselder 
traag garen in de kolen van onze vuurschaal. 
In de kasserol die ophangt aan een driepoot, 
staat een heerlijk stoofpotje te pruttelen. De 
geur van versgebakken zuurdesembrood 
komt je tegemoet vanuit onze houtoven. Een 
lekker stuk vlees of verse vis mag natuurlijk 
niet ontbreken. It’s getting hot in here? We 
zorgen voor de nodige verfrissing met 
originele salades en homemade limonades.

LANGE TAFEL
Voor groepen van 20-40 personen bereiden 
we graag een verfijnd 3- of 4-gangenmenu. 
We dekken een lange tafel tussen de 
wijnranken, zo kan je dineren zoals God in 
Frankrijk…

We laten ons inspireren door de groenten 
van het seizoen en stellen je een heerlijk 
menu voor. Bij elk gerecht kan je proeven van 
een andere bijpassende biowijn, een lokaal 
biertje of onze huisgemaakte kombucha. 
Geniet met al je zintuigen van de smaken en 
geuren die het veld ons brengt.





UNIEKE CONCEPTEN
We inspireren je met een aantal ideeën voor jouw event of teambuilding op ons veld. Begin je al te dromen? We luisteren graag naar je 
wensen en vertalen dit naar een uniek concept. Van idee tot realisatie… wij verzorgen het hele traject en staan in voor een goede coördinatie 
en uitvoering van je evenement.

DE HERBORIST
We nodigen een herborist uit die de gasten meeneemt in de 
wereld van kruiden en misschien zelfs de geneeskundige 
krachten ervan… proeven van de kruiden, terug naar de natuur, 
kruidenmocktails, kruidenlikeuren. Welke kruiden gebruik jij al in 
je keuken? Er is nog zo veel meer te vinden in de wilde natuur. Ga 
op ontdekking en neem een mand vol inspiratie mee naar huis!

PROEF LAB
Welkom in ons veldlaboratorium! Met de groenten en kruiden van 
het veld gaan we een aantal smaakvolle proeven doen. We maken 
bijvoorbeeld een distillaat van de verse tomaten om er vervolgens 
een bloody mary mee te maken. Proef jij het verschil tussen een 
broccoli van ons veld en eentje uit de winkel? Wat gebeurt er als 
je een knolselder inpakt in bijenwas en terug in de grond steekt 
voor een paar maanden, … Na het beproeven van je smaakpapillen 
bereiden we voor jou een diner op open vuur. We gaan groenten 
op de meest verrassende manieren bereiden in onze houtoven, 
vuurschaal, kasserol en in de kolen. Gerookt, gestoomd of 
gegrilld,… een gegarandeerde smaaksensatie!



YOGA & MEDITATIE
Samen de rust en de natuur opzoeken, geen betere plek 
voor yoga en meditatie dan op het veld. Even weg van alle 
stress en dagelijkse sleur, hier ben je meteen relaxed en in 
vakantiestemming. Luister naar de wind, de vogels die fluiten,...  
We maken onze stijve spieren los en leren welke oefeningen we 
ook thuis kunnen doen om rug en nek te ontspannen, na een 
zware werkdag aan je bureau. Op het einde van de workshop 
worden we vergezeld van iemand die live akoestische muziek 
speelt. We sluiten af met een heerlijk bord vol groenten van het 
veld, huisgemaakte kombucha en zuurdesembrood uit onze oven.

4 HANDS DINNER
Wat als we een sterrenchef uitnodigen op ons veld om samen met 
ons te koken? We dagen hem uit om met de groenten, kruiden en 
bloemen van de boerderij een uniek 7-gangen menu te bereiden.  
Jij geniet met je gasten aan de lange tafel tussen de zonnebloemen 
en wijnranken. Na een paar gerechtjes maken we een rondleiding 
op het veld en in de keuken, zodat jullie ook daar de geuren 
en smaken kunnen ervaren. Terug aan tafel neem je gerust een 
andere stoel, zo bekijk je het veld en de gasten vanuit een ander 
perspectief. Heerlijk lang tafelen tot de zon ondergaat: dat klinkt 
als puur vakantiegevoel! 

UNIEKE CONCEPTEN



WENS JE  EEN ONVERGETELIJKE  
INDRUK TE MAKEN OP JE GASTEN?

Heb je interesse in een workshop of wens je een feest via 
Oogsttafel te organiseren? Kom je graag eens kijken naar het 
veld? Wij checken of we nog beschikbaar zijn op de datum 
van je feest en maken met plezier een vrijblijvende offerte.

davy@oogsttafel.be • www.oogsttafel.be 
Tel. +32 (0) 478 28 27 83 
Adres: Hutveld 20, 2520 Emblem (Ranst) 
(aan het einde van de zandweg)


