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Het is misschien nog een

ver-van-uw-bed show, maar
wij kijken al graag uit naar
de gezelligste en warmste
periode van het jaar...

Welkom

Ons professioneel event
team is helemaal klaar
om met u een fantastisch
eindejaarsfeest te
organiseren.
We bedachten alvast
enkele leuke concepten
die in combinatie met
onze prachtige historische
eventlocaties Felix Pakhuis
en Bourla Schouwburg voor
een onvergetelijke ervaring
zullen zorgen. Geniet ervan!
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Sint Felix
ij komt, hij komt, de lieve
goede Sint en wel naar
het Felix Pakjeshuis.
Verwen uw collega’s
en hun kinderen met een
ongewoon sinterklaasfeest dat
hen nog lang zal bij blijven. Ons
Felix Pakhuis dat oorspronkelijk
Sint-Felix Pakhuis heet, is de
perfecte locatie om de Sint en
zijn pieten te verwelkomen.
Laat de kids lekker genieten
van onze heerlijke kidsbrunch
waar we speciaal voor onze
kleinste gasten, de grootste
service aanbieden met allerlei
lekkers! Ons team van event
professionals neemt voor u
contact op met de Sint en
helpt u bij het samenstellen van
de leukste kinderanimatie zoals
bv. een leuke zwarte pieten
act, kindergrime, pakjes voor
al uw gasten en nog zoveel
meer! Bovendien voorzien
we een photobooth waarbij
alle kids hun gekste bekken
kunnen trekken en nadien met
een leuke foto en herinnering
naar huis kunnen nemen. Met
uw wensen en onze ervaring
komen we tot een uitbundig
sinterklaasfeest waarover nog
lang gesproken zal worden.
We werken graag voor u een
voorstel op maat uit.
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Pakjeshuis
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Felix
Navidad

p zoek naar een exclusieve locatie
voor hét ideale eindejaarsfeest voor
uw klanten, partners of collega’s? We
toveren onze feestzaal en onze magische
Lichtstraat om tot een oogverblindend Winter
Wonderland. Een champagne ontvangst door
de ijskoningin, typische kerstmarktgerechtjes
in een culinair jasje, een gigantische
kerstboom en zoveel meer.
Eerder op zoek naar het warme
kerstmarktgevoel? Het dak van onze gezellige
Kerst-Lichtstraat gaat eraf op uw Christmasevent! Ga samen met uw gasten los op ‘All
I want for Christmas is you’, ‘Feliz Navidad’,
‘Anton Aus Tirol’ en meer.
Uw gasten kunnen zich opwarmen met
home-made glühwein, een assortiment
jenevers en warme chocolademelk. Met
verschillende live foodcorners zorgen we voor
de typische kerstmarkt sfeer, perfect op maat
van uw evenement.
DJ-Santa draait ondertussen heerlijke
après-ski muziek en zijn professioneel
team van helpers zorgt voor een knallend
eindejaarsfeest!
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Midnight
Brunch
ie dacht dat brunchen enkel bedoeld is voor ‘s middags heeft het
grondig mis. Wij voorzien in het midden van de nacht een catchy
brunchbuffet vol extra exotische gerechten en verse producten. We toveren
onze feestzaal om tot een heerlijk, gemoedelijke setting waarbij iedereen
zich meteen goed voelt. Aan onze mimosa bar met heerlijke champagne,
verse sapjes en fruit kun je zelf crafty cocktails samen stellen met behulp
van onze professionele barmannen. Een uitzonderlijke brunch dat, met
een warm, gemoedelijk kantje meteen de koude temperaturen van de kille
wintermaanden doet vergeten.
Laat je gasten à volonté genieten van het buffet waar er voor iedereen wat
wils is. Van een heerlijk assortiment versgebakken broodjes en viennoiserie
tot dagverse salades, heerlijke warme gerechten en een waanzinnig
uitgebreid dessertenbuffet. Ondertussen verwennen we jullie met een
zalige liveband met een genre naar keuze. Ons team van event professionals
werkt voor u een voorstel op maat uit en zorgt voor de vlekkeloze
organisatie van een onvergetelijk bedrijfsevenement!
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Pop,
Fizz
Clinck
onze Pop, Fizz & Clinck formule, draait alles rond champagne &
I nbubbels!
We voorzien in onze Lichtstraat een grote champagnebar

met een heel assortiment verschillende soorten champagnes. We
verwarmen onze Lichtstraat met terrasverwarmers zodat uw gasten
het lekker warm hebben tijdens deze koude dagen.

Onze chefs voorzien heerlijke Zeeuwse oesters en een overvloed
aan tongstrelende amuses om uw gasten te verwennen. Uiteraard
bespreken we graag samen met u wat uw wensen zijn en werken
we graag een voorstel op maat uit om uw champagnefeest tot in de
puntjes te verzorgen.
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Winter
Bourlaland
anneer de avond valt, is de Foyer van de Bourla
Schouwburg op haar mooist. Met haar prachtige
plafondschilderingen, hoge ramen en weelderig interieur, wordt
meteen de juiste toon gezet op uw bedrijfsevenement.
We ontvangen uw gasten met een heerlijk glaasje champagne
en toveren klassieke kersthapjes om tot unieke kunstwerkjes met
een classy touch. Nadien ontvangen we jullie graag aan tafel voor
een uitgebreid zittend diner, aangevuld met een live jazzband.
Neem best je dansschoenen ook maar mee, onze liveband weet
namelijk perfect hoe ze een feestje op gang moeten trekken.
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odig uw gasten uit voor een unieke eindejaar-of nieuwjaarsreceptie in
Bar Pierre. De prachtige inkomhal van de Bourla Schouwburg zorgt
ervoor dat uw gasten meteen in feeststemming zijn.
Uw gasten worden helemaal ondergedompeld in de kerstsfeer met homemade
glühwein, een heerlijk assortiment jenevers, en champagne. In combinatie met
heerlijke, culinaire hapjes wordt uw bedrijfsreceptie meteen naar een hoger
niveau getild.
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Maar er is meer... Met behulp van gezellige vuurkorven,
kan het feest zelfs ook buiten doorgaan. Wens je een
kerstkoor of had je eerder een rit per koets door de
binnenstad gewenst? We brengen jouw kerstwensen
graag in vervulling!

Zet het nieuwe jaar meteen goed in met een klepper van formaat.
Wij voorzien een all-in evenement waarover uw gasten nog lang
zullen spreken. In onze imposante Foyer ontvangen wij graag
uw gasten met een glaasje bubbels en een bijhorende receptie.
Nadien laten we jullie graag genieten van een walking diner met
talrijke wintergerechtjes, samengesteld door onze chefs.
Onze live-band brengt jullie alvast in the mood met heerlijke
meezing covers. Nadien neemt onze DJ het over en wordt De
Foyer omgebouwd tot een danstempel tot in de vroege uurtjes.
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Foyer
Masqué
“The less you reveal, the more they wonder”.
Dat het een mysterieuze avond zal worden,
staat vast. Dat het een mysterieuze avond
in een prachtige setting wordt, maakt het
nog beter. De dresscode spreekt voor zich.
Iedereen draagt een masker op dit high-end
event, wij zorgen voor de rest. We verwennen
uw gasten met een sensueel en luxueus
onthaal, flying dinner en heus dansfeest. Dit
alles aangevuld met heel wat verschillende
live acts en randanimatie. Uw gasten zullen
ongetwijfeld onder de indruk zijn van dit
gemaskerd bal.
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U MERKT HET,
ONS EVENT TEAM STAAT TE POPELEN OM SAMEN MET U
DE MEEST ORIGINELE CONCEPTEN UIT TE WERKEN EN
UW GASTEN ZO GOED MOGELIJK TE VERWENNEN.

Contacteer ons vandaag nog om de
ideale dag te reserveren
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TEL 03 232 44 20
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