
Zomer
Een stoer outdoor-event voor uw bedrijf



Met de zomer in het vooruitzicht stelt 
De Serre, gelegen in hartje Antwerpen, u 
een uniek concept voor om uw relaties of 
personeel samen te brengen tijdens een 
exclusief outdoor-event voor uw bedrijf: 
ZomerSerre.
 
Op het mooie binnenplein van De Serre, net 
naast de Botanische Tuin, organiseren we 
een gezellig afterwork-event in de sfeer van 
een authentieke zomerbar. Denk aan een 
stralende zon, foodtrucks met streetfood, 
petanque, zomerse cocktails, een funky 
dj voor de achtergrondmuziek, en vooral… 
collega’s of relaties die lachen, klinken en 
genieten …

Zomer



impressies





Het binnenplein en aanpalend terras van De Serre lenen zich wondermooi om 
een authentiek zomers sfeertje in de Antwerpse binnenstad te creëren.

Uw gasten zoeken bij het binnenkomen een plaatsje aan de tafeltjes die 
verspreid staan over het middenplein. Of ze nemen plaats op het ruime 
overdekte terras, voor een gezellige babbel. 

Onze dj zorgt voor zomerse achtergrondmuziek vanuit een opvallende 
‘knalavan’. Hoort u liever live tunes? Dan kunnen we uiteraard ook een 
salsabandje voorzien om iedereen in de juiste sfeer te brengen.

Alle gasten krijgen bij aanvang een verfrissende zomercocktail of -mocktail 
aangeboden. Kortom, een ideale setting voor een uitzonderlijk aperitiefmoment 
en gezellig samenzijn. 

Om helemaal in de vakantiesfeer te komen, voorzien we enkele petanquebanen. 
Zo kunnen uw gasten zich opdelen in teams voor een partijtje ‘jeu de boules’ en 
wanen ze zich even in de Provence.

locatie









Ondertussen heeft onze chef ook alles in gereedheid gebracht 
om vanuit een leuke foodtruck de gasten authentiek streetfood 
te serveren. Een gezellige en informele manier om verrassende 
wereldse smaken te ontdekken. Laat ons uw wensen kennen, en wij 
werken een kwalitatief aanbod uit op maat van uw gasten.

Foodtruck









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

17.00 uur Onthaal + welkomstdrink
 Drankenkraam
 Sfeervolle muziek op de achtergrond
 Petanquebaan (optioneel)
 
 Live-muziek met salsaband (optioneel)

 Foodtruck
 Live-muziek met salsaband (optioneel)

19:00 uur Einde

 
 

Zomertijd







75 euro per persoon exclusief btw
Berekend op een groep van 100 gasten

inbegrepen:
• Huur van de locatie
• DJ-set knalavan
• Drankenkraam en zomerdecoratie
• Welkomstcocktail
• Foodtruck (gerechten te bespreken)
• Drankenforfait
• Koffie en thee
• Eventmanager en professionele bediening
• Schoonmaak en vaste onkosten

optioneel (prijzen op aanvraag):
• Liveband
• Petanquebaan
• Fotograaf

 

prijzen (excl BTW)



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: davy@de-serre.be
Telefoon: +32 478 28 27 83

contactgegevens

In het hartje van de Antwerpse binnenstad, vlak bij 
de Botanische tuin, ligt De Serre. Het is een prachtige 
locatie die rust en ruimte uitstraalt. De Serre werd 
niet voor niks in 2018 verkozen tot 1 van de 12 mooiste 
eventlocaties in Europa.  

De Serre 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

de serre


