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‘De orde van de Ronde  

Tafel’ presents: 

Social Distance dinners  

& events



CONCEPT



KING ARTHUR’S DINNER

COVID-19 heeft vele sectoren tot stilstand gebracht. Ook de evenementsector werd 
gedwongen om een noodstop te maken. Als creatief bureau hebben we van deze 
bijzondere periode gebruikgemaakt om nieuwe concepten te ontwikkelen, voor zowel
private als zakelijke klanten. Uiteraard telkens conform de opgelegde 
veiligheidsmaatregelen.
 
De term social distancing in iedereen inmiddels wel bekend, maar zelf houden we eerder van 
de term physical distancing. We zijn er namelijk van overtuigd we met de huidige maatregelen 
toch events kunnen aanbieden waar het sociale contact nog steeds centraal staat. Meer dan 
ooit is het belangrijk om banden aan te halen met familie, vrienden of collega’s.

Eén van deze concepten stellen we nu alvast aan u voor:

het KING ARTHUR’S DINNER. De Orde van de Ronde Tafel, waarbij de koning samen met zijn 
ridders aan een grote ronde tafel plannen beraamde… Vanuit dit idee zijn we vertrokken om 
een grote ronde tafel te ontwikkelen voor ons eigen kasteel Hof ter Linden.

De tafel staat in de prachtige ronde balzaal van het kasteel met zicht op de vijver. Met 
een diameter van 6 meter en een diepte van 1,5 meter, kunnen we de anderhalve meter 
richtlijnen garanderen. Zo kan u toch een diner of meeting organiseren in alle veiligheid.

Met vrienden of familie een gezellig diner, of met de board van uw bedrijf ‘rond de tafel’ 
voor een meeting, eventueel zelfs uitgebreid met video-conferencing met uw contacten in 
het buitenland…
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INSPIRATIE



DE ORDE VAN DE RONDE TAFEL

Koning Arthur en de Ridders van de ronde tafel gaat over Arthur en zijn dappere 
ridders. Koning Arthur wordt als kind al weggehaald bij zijn vader, de koning van 
Brittannië, door de oude wijze tovenaar Merlijn. Hij is voorbestemd om een groot 
koning te worden. Als Arthur’s vader sterft trekt Arthur het wonder zwaard uit de 
magische steen. Daardoor wordt hij koning van Brittannië. Hij behaalt veel successen 
en wordt al gauw geliefd bij zijn volk. 

Toen Arthur koning was hield hij zich in het begin voornamelijk bezig met het herenigen 
van landheren en het bouwen van Camelot. Zoals iedere koning moest Arthur een 
koningin zoeken en hij had gehoord van de mooie Guinevere. Hij vroeg haar vader om 
haar hand en trouwde haar. Bij de bruidsschat zat ook een ronde tafel en hij bedacht 
dat hij die kon gebruiken bij de hereniging van Engeland, zo ontstond de ronde tafel. 
Iedereen die aan deze tafel zat was gelijk. Landheren konden tot ridder worden 
geslagen en zo plaatsnemen aan de ronde tafel.

Dit verhaal heeft ons geïnspireerd… in deze tijden mensen herenigen, samen laten 
genieten, dineren, vergaderen, … maar wel met de social distance in acht genomen en 
alle veiligheidsmaatregelen die momenteel aan de orde zijn.





LOCATIE



HOF TER LINDEN

Het neoclassicistisch kasteel van Hof ter Linden te Edegem dateert uit de achttiende eeuw en 
is omgeven door een landschapspark van 55 ha, bestaande uit een eeuwenoude dubbele 
lindendreef, een historisch park met waterpartijen, bospercelen en landbouwgronden.

ANDERE LOCATIES

Organiseert u liever een etentje aan onze ronde tafel bij u thuis, in uw tuin, op het bedrijf,… dat kan! 
Onze tafel is mobiel en overal inzetbaar. Vraag ons vrijblijvend naar de verschillende mogelijkheden.









VOORBEELDPLANNING 

19U – 20U APERITIEF:
ontvangst met welkomstcocktail  
+ knabbel op tafel

20U – 22U SEATED DINNER:
4-gangen diner 
wijn & water 

22U – 23U SLOTDRINK:
koffie/thee & zoetigheden

Uiteraard kan het volledige programma en culinaire luik op 
maat uitgewerkt worden, bijvoorbeeld een lunchmeeting of  
een extra lang gastronomisch diner kan uiteraard ook!

TIMETABLE











Het volledige concept is uitgewerkt om te voldoen aan alle richtlijnen die door 
de overheid worden opgelegd inzake veiligheid rond COVID-19.

• Ontvangst aan hoge statafels met respect van veilige afstand van minimaal 1,5m 
tussen elke gast, we voorzien 5 extra grote statafels voor 10 personen

• Obers dragen mondmaskers + handschoenen en worden vooraf volledig gebriefd 
hoe hospitality en veiligheid hand in hand gaan.  

• Aan de ronde dinner-tafel zit iedereen op een veilige  
afstand van 1,5 meter van elkaar

• De obers bedienen langs de binnenkant van de tafel en staan dus ook steeds op 
1,5 meter afstand van de gasten.

• Koks zijn zichtbaar aan het werk achter plexiglas, dragen  
mondmaskers en handschoenen

• In elke zaal staan sokkeltjes met ontsmettende handgel

•  Toiletten worden elke 15 minuten ontsmet

• Alle deuren in het kasteel zelf staan open en onze obers staan in voor het openen 
van de voordeur bij het ontvangst van de gasten.
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BUDGET



Een diner aan onze ronde tafel kan voor maximaal 10 gasten georganiseerd worden.

Het budget voor dit unieke concept bedraagt € 2.500 (excl. btw)

Inbegrepen:

• Huur van het kasteel 
• Schoonmaak en vaste onkosten van het kasteel
• Stijlvolle inrichting van het kasteel 
• Gebruik van de ‘King Arthurs’ tafel
• Welkomstcocktail / bubbels
• Gastronomisch 4-gangen diner 
• Drankenforfait met open bar en aangepaste wijnen
• Koffie en thee
• Eventmanager en professionele bediening

Alles volgens de Covid19 veiligheidsmaatregelen.

Een upgrade van dit pakket is uiteraard bespreekbaar en kan op maat uitgewerkt worden!





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

Franklin Rooseveltplaats 4 • 2000 Antwerpen
+32 (0) 478 28 27 83
info@eventsfactory.be
www.eventsfactory.be


