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BIJNA 20 JAAR

plaats om groepen van 15 tot 180 personen te ontvangen. Met een goede balans tussen gastvrijheid,
ver fijnde gerechten en elegante drinks zijn we de
per fec te loc atie voor een z akelijke ontmoeting
of een familiale aangelegenheid.

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

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

KLASSIEKE BRASSERIE
MET KOSMOPOLITISCHE INVLOEDEN
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perfecte setting van uw event kunnen bieden: van
netwerkrecepties met fingerfood, seated dinners en
walking dinners. 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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VERGADERARRANGEMENTEN
Heeft u graag catering en meeting faciliteiten onder
één dak voor uw vergadering of salesmeeting?
In ons ruime pand zijn er verschillende mogelijkheden
voor zowel kleine als grote gezelschappen. Samen
bekijken we het meest gepaste format voor uw zakelijk
event.
Onze tweede mezzanine leent zich bijvoorbeeld
perfect voor een opstelling voor doeltreffende
meetings. Onze eerste mezzanine, in combinatie met
de Private Bar, is bijzonder geschikt voor vergaderingen
met een netwerkmoment, waarbij we in de pauze of
ter afsluiting van het event kwalitatieve food en drinks
voor uw gezelschap voorzien.

ONTBIJT VERGADERARRANGEMENT
€ 14,50 P.P.

Ontvangst met verse koffie en thee met een
assortiment van zoete en hartige lekkernijen.
Doorlopend een buffet met flavoured waters en
homemade ice teas. Pauzes voorzien van verse
koffie en thee.

NAMIDDAG VERGADERARRANGEMENT (12-16U)
€ 14,50 P.P.
Ontvangst met verse koffie en thee.
Doorlopend een buffet met flavoured waters en
homemade ice teas.
Assortiment van vers seizoensfruit.
Pauzes voorzien van verse koffie en thee.

Het team van Brasserie Appelmans installeert
de beste setting voor uw meeting of aanvullend
netwerkmoment met borrel, walking dinner of
cocktails in de bar.
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(9-12U)

INBEGREPEN IN DE FORMULES
• AV-materiaal (beamer + scherm)
• Gratis WiFi
• Vergaderzaal in de gewenste opstelling

UW VOORDEEL
• Persoonlijke aandacht en service
• Centrale ligging in hartje van Antwerpen
• Parking beschikbaar in de buurt
• Makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
• Historisch gebouw als uniek kader

ZAAL HUUR € 250,00 PER DAGDEEL.
Indien gewenst werken wij op maat.
Vraag naar onze broodjes- of lunchformules
voor tijdens de pauze.

info@brasserieappelmans.be

w w w.brasserieappelmans.be/en/reser vations

brasserie.appelmans

appelmans_absinthbar

