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BIJNA 20 JAAR  
KLASSIEKE BRASSERIE  
MET KOSMOPOLITSCHE INVLOEDEN

Brasserie Appelmans is een veelzijdige brasserie, 
gelegen in de schaduw van de kathedraal. De bij-
zondere indeling van ons pand, met haar bars en 
mezzanines, maakt van Brasserie Appelmans de ideale

plaats om groepen van 15 tot 180 personen te ont-
vangen.  Met een goede balans tussen gastvrijheid, 
verfijnde gerechten en elegante drinks zijn we de 
per fecte locatie voor een zakeli jke ontmoeting 
of een familiale aangelegenheid. 
 
Onze eerste mezzanine biedt gezelligheid, warmte en 
voldoende privacy voor uw groep. Mezzanine twee, 
die volledig afgescheiden kan worden, is de rustige 
en knusse verdieping van onze brasserie.  Door de 
veelzijdigheid van de verschillende verdiepingen 
zijn er tal van mogelijkheden, zodat we altijd de 

perfecte setting van uw event kunnen bieden: van 
netwerkrecepties  met fingerfood, seated dinners, 
walking dinners tot een food-court met buffetten. Onze 
Private Bar kan additioneel dienen als aperitiefruimte 
of fungeren als sfeervolle huiskamer voor een ‘pousse-
café’, een perfecte ‘finishing touch’ van uw avond.
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BRUNCH

Met de Big Apple Brunch in Brasserie Appelmans 
brengen we het echte luxe brunchgevoel terug naar 
Antwerpen. Het is een beetje zoals op reis gaan naar 
‘The city that never sleeps’. Onze brunch legt de link 
tussen de Antwerpse haven en New York, waarnaar 
vele emigranten in het begin van de negentiende eeuw 
vertrokken met de schepen van de Red Star Line.

Elke eerste zondag van de maand kunt u tussen 11 
uur en 14 uur genieten van deze uitgebreide brunch. 
Hierbij kiest u ‘à volonté’ uit een smeltkroes van 
klassieke en internationale gerechten met unieke 
smaken die geserveerd worden op de verschillende 
verdiepingen van onze brasserie.

Geniet van deze brunch inclusief verse sappen, barista 
koffies en waters voor € 39,50 p.p. 
Voor kinderen van 3 t.e.m. 12 jaar is er een speciaal 
tarief van € 12,75 p.p. Kinderen t.e.m. 3 jaar gratis.

Op andere dagen kunt u voor gezelschappen 
vanaf 40 personen een aangepaste versie van 
deze brunch boeken, tussen 11 uur en 15 uur. 
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