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“EVERY HOME
HAS A STORY,
WELCOME
TO OURS...”
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De Warande is gehuisvest in het prachtige historische pand ‘HÔTEL EMPAIN’,
tegenover het Warandepark, op de hoek van de Hertogsstraat en de Zinnerstraat. Het
achttiende-eeuwse gebouw is centraal gelegen in de onmiddellijke nabijheid van het
Koninklijk Paleis, het Federaal en Vlaams Parlement, verschillende ambassades en
internationale instellingen, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Europese wijk.
Onze HISTORISCHE SALONS en zalen staan ter uwer beschikking voor recepties,
diners, lunches en vergaderingen. Het keukenteam onder leiding van chef Kevin
Teugels zorgt samen met het zaalteam voor een CULINAIRE BELEVING op het
hoogste niveau. Bovendien begeleiden wij u van begin tot eind in het plannen van uw
event. We zorgen er voor dat uw gasten een bezoek aan ons exclusieve huis niet snel
zullen vergeten.
In deze brochure leest u wat wij voor u kunnen betekenen. Uiteraard bezorgen wij u
steeds een voorstel op maat. Onze jarenlange ervaring, PERSOONLIJKE AANPAK en
gedreven dienstverlening maken van uw event een onvergetelijk succes.

Charlotte Fenaux,
hospitality manager

Let wel
In De Warande gelden strikte huisregels die u kunt nalezen op onze website (www.dewarande.be/huisregels).
Gelieve deze voor uw bezoek te raadplegen en mee te delen aan uw gasten.
Ons standaardaanbod is geldig van maandag tot vrijdagmiddag. Onze weekendformules leest u op pagina 12 .
Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Deze brochure geeft slechts een indicatie van wat mogelijk is.
Contacteer ons steeds voor een voorstel op maat.
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ONZE
SALONS
Verwacht
u een groot
aantal gasten of wenst u
uw event in alle discretie te
laten doorgaan? Bij exclusiviteit
reserveren wij het volledige Hôtel
Empain voor uw event. Capaciteit:
300 personen tijdens een receptie of
walking dinner.
Huurprijs: € 1.650.
Enkel beschikbaar
na 17u.

Boek onze historische salons voor
uw privé event en geniet van een
eigen bediening op maat.
Wenst u verschillende salons te
reserveren? Laat het ons weten
en wij zoeken samen met u naar
de beste combinatie voor uw
event.

SALON
HERTOG
• geschikt voor recepties, lunches
en diners
• audiovisuele installatie
beschikbaar: scherm, microfoon
Ronde tafels: 45 p.
Ovalen tafel: 32 p.
Receptie of walking
lunch/diner: 90 p.
• huurprijs: € 400 voor een
halve dag (< 4 uren)

ZUILENGALERIJ
• vanaf 17u beschikbaar voor
recepties of walking dinners
• capaciteit: 70 personen
• huurprijs: € 350 voor een
halve dag (< 4 uren)
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DE
LOUNGE
• vanaf 17u beschikbaar voor
recepties of walking dinners
• capaciteit: 80 personen
• huurprijs: € 450 voor een
halve dag (< 4 uren)

SALON
ARENBERG
• geschikt voor recepties, lunches
en diners
• audiovisuele installatie
beschikbaar: scherm, microfoon
Ronde tafels: 36 p.
Ovalen tafel: 24 p.
Receptie of walking
lunch/diner: 50 p.
• huurprijs: € 300 voor een
halve dag (< 4 uren)

HET
TUINSALON
• geschikt voor discrete lunches
of diners in beperkt gezelschap
• afzonderlijke aperitiefruimte
• capaciteit: 14 personen
• huurprijs: € 150 voor een
halve dag (< 4 uren)

Het keukenteam onder leiding
van chef Kevin Teugels zorgt
samen met het zaalteam voor
een culinaire beleving op het
hoogste niveau. Onze producten
worden zo lokaal mogelijk
aangekocht bij verschillende
Vlaamse boeren. Het menu is
steeds seizoensgebonden, zodat
u en uw gasten kunnen genieten
van de meest verse producten.

ONZE
KEUKEN
ONTBIJT

Carpe Diem!
Tussen 8u en 11u kunt u kiezen voor een heerlijke ontbijtformule om de vroege start van uw meeting aangenamer
te maken.
U stelt zelf uw ontbijt samen uit volgend assortiment:
* Versgeperst fruitsap				
* Yoghurt met huisgemaakte granola		
* Koffie, thee, water...

* Verse appelcake		
* Koffiekoekjes			

* Fruitmandje
* Frisse fruitsalade

Prijzen in een voorstel op maat

RECEPTIES
Cava van het huis

€ 52 p.p.

Warandechampagne

€ 58 p.p

Champagne Taittinger

Standaardformule 1u30
inclusief 6 hapjes

Standaardformule 1u30
inclusief 6 hapjes

Standaardformule 1u30
inclusief 6 hapjes

Uitbreidingen vanaf € 60 p.p.

Uitbreidingen vanaf € 65 p.p.

Uitbreidingen vanaf €80 p.p.

Sinaasappelsap, frisdranken, water en bier zijn steeds inbegrepen.
Een middagreceptie vindt plaats tussen 12 uur en 15 uur.
Een avondreceptie vindt plaats tussen 18.30 uur en 20.30 uur.
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€ 69 p.p.
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WALKING LUNCH
OF WALKING DINER
Kies uw aperitief
Zet uw event goed in en bied uw gasten een glaasje aan bij aankomst.
Cava van het huis								€ 19 p.p.
Cava van het huis en sinaasappelsap
Keuze tussen witte en rode huiswijn, water, frisdranken en bier
Inclusief 2 hapjes

Warandechampagne								€ 24 p.p.
Huischampagne en sinaasappelsap
Keuze tussen witte en rode huiswijn, water, frisdranken en bier
Inclusief 2 hapjes

Champagne Taittinger								€ 34 p.p.
Champagne Taittinger en sinaasappelsap
Keuze tussen witte en rode huiswijn, water, frisdranken en bier
Inclusief 2 hapjes

Het aperitief wordt geschonken gedurende 30 minuten. Locatie van het aperitief volgens beschikbaarheid.

Kies uw formule voor een walking lunch of walking dinner
Luxe

									€ 69 p.p.

Een gastronomisch menu bestaande uit 5 gerechten,
geserveerd met aangepaste witte en rode huiswijnen
Koﬃebuﬀet en versnaperingen

Prestige

								€ 99 p.p.

Een gastronomisch menu bestaande uit 7 gerechten,
geserveerd met aangepaste witte en rode huiswijnen
Koﬃebuﬀet en versnaperingen
1 uur open bar na de maaltijd tot maximum 23u30 (wijnen, bieren, frisdranken en waters)
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ZITTENDE LUNCH
OF ZITTEND DINER
Kies uw aperitief
Zet uw event goed in en bied uw gasten een glaasje aan bij aankomst.
Cava van het huis								€ 19 p.p.
Cava van het huis en sinaasappelsap
Keuze tussen witte en rode huiswijn, water, frisdranken en bier
Inclusief 2 hapjes

Warandechampagne								€ 24 p.p.
Huischampagne en sinaasappelsap
Keuze tussen witte en rode huiswijn, water, frisdranken en bier
Inclusief 2 hapjes

Champagne Taittinger								€ 34 p.p.
Champagne Taittinger en sinaasappelsap
Keuze tussen witte en rode huiswijn, water, frisdranken en bier
Inclusief 2 hapjes

Het aperitief wordt geschonken gedurende 30 minuten. Locatie van het aperitief volgens beschikbaarheid.
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Kies uw formule voor een zittende lunch of zittend diner
2 gangen (enkel ‘s middags verkrijgbaar)						

€ 52 p.p.

Incl. drankenforfait (huiswijn, water en koffie)						

€ 74 p.p

3 gangen									€ 58 p.p.
Incl. drankenforfait (huiswijn, water en koffie)

		

€ 80 p.p.

4 gangen									€ 65 p.p.
Incl. drankenforfait (huiswijn, water en koffie)

		

€ 97 p.p.

Indien u andere wijn wenst dan de huiswijn, maakt onze sommelier u graag een aangepast voorstel. U kunt ook uw wijnkeuze
ter plaatse maken uit onze wijnkaart (tot 15 personen).
De wijnen in het drankenforfait zijn berekend op een halve fles per persoon voor 2 en 3 gangen en 3/4de fles per persoon voor
het 4-gangenmenu.

“ THERE IS
NO LOVE
SINCERER
THAN THE
LOVE OF
FOOD.”
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ONZE
MEETING
ROOMS
RAADZAAL

VERGADERZAAL

• geschikt voor vergaderingen, ideaal in combinatie met een
lunch of diner in het clubrestaurant of in één van onze salons

• Geschikt voor vergaderingen in beperkt gezelschap

• audiovisuele installatie beschikbaar: scherm, projector,
polycomtoestel
• inclusief buffetje met water, softdrinks, koffie en thee

• Capaciteit: 8 personen
• Het gebruik zonder reservatie voor maximaal 2 uren is gratis
voor Warandeleden, mits inchecken aan het onthaal
• Huurprijs voor een halve dag (< 4 uren): € 150

• capaciteit: 16 personen
• huurprijs: € 300 voor een halve dag (< 4 uren), € 550
voor een hele dag ( > 4 uren)

keuze uit verschillende cateringformules:
Snacks

Lunchbox Deluxe

U kunt kiezen uit een ruim assortiment
van hartige of zoete snacks tijdens uw
vergadering.

Onze frisse vergaderlunch wordt
ter plekke geserveerd, zodat u
ongestoord verder kunt werken.

- versgeperst fruitsap
- homemade ice tea
- appelcake
- cupcake
- fruitsalade
- mini croissants
en koffiekoeken
- granola graanreep
- bruscetta
- mini quiche
- mimolette crème met zoute crackers

koud dagmenu

€ 42

inclusief huiswijn

€ 48

Prijzen in een voorstel op maat
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WEEKEND
FORMULES
De Warande is ook op vrijdagavond en in het weekend de locatie bij
uitstek voor uw diner, lunch of conferentie. In het weekend gelden er
geen huurprijzen.

VRIJDAGAVOND
• Vanaf 30 personen
• Vanaf € 130 per persoon voor een gastronomisch 3-gangen menu (zittend)
met aangepaste witte en rode huiswijnen, voorafgegaan door een aperitief met
champagne en hapjes. Water en koffie met versnaperingen inbegrepen. Of voor
een walking dinner: gastronomisch 5-gangenmenu met aangepaste witte en rode
huiswijnen, voorafgegaan door een aperitief met champagne en hapjes. Water en
koﬃe en inbegrepen.

ZATERDAG EN ZONDAG
• Vanaf 40 personen
• Vanaf € 150 per persoon voor een zittende diner of lunch: gastronomisch
4-gangenmenu met aangepaste wijnen, voorafgegaan door een aperitief
met champagne en hapjes. Water en koﬃe inbegrepen. Of voor een walking
dinner: gastronomisch 7-gangenmenu met aangepaste witte en rode huiswijnen,
voorafgegaan door een aperitief met champagne en hapjes. Water en koﬃe en
inbegrepen.
• Exclusiviteit van het volledige Hôtel Empain
• 1 uur ‘open bar’ na uw diner (incl. huiswijnen, bier, cava, water en koﬃe)
Van 40-70 personen
Vanaf € 175/persoon

Van 71-100 personen
Vanaf € 165/persoon

Van 101-140 personen
Vanaf € 150/persoon
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✔CHECKLIST VOOR UW EVENT
❏
VOEDINGSRESTRICTIES
We houden graag rekening met allergieën, voedingsrestricaties of een specifiek dieet.
De Warande werkt steeds met dagverse producten, daarom is het noodzakelijk ons tijdig op de hoogte te brengen van eventuele
voedingsrestricties. We vragen dan ook met aandrang om ons reeds bij de aanvraag van een reservatie de nodige informatie te bezorgen.

AUDIOVISUELE ONDERSTEUNING
Eat & Present € 12 p.p
Bij een reservatie van een ‘Eat & Present’-formule is het gebruik van een flatscreen en de aanwezige microfoons inbegrepen. Ook de timing kan
worden aangepast, rekening houdend met speeches of toespraken.
Professionele ondersteuning prijs op aanvraag
Wanneer u een dj, tolken, een conferentiesysteem, filmopnames of een podium nodig heeft brengen wij u in contact met onze audiovisuele
partner ‘Play’, die uw event van begin tot eind begeleidt.

HOSTESSEN

vanaf € 220 voor min. 4 uren

Wilt u badges of goodiebags uitdelen tijdens uw event? Wilt u vestiairedames inschakelen om de flow van uw event beter te laten verlopen?
Wij zorgen voor helpende handen.

VESTIAIRE
Warandeleden en hun gasten kunnen gratis gebruik maken van de vestiaire met lockers aan het onthaal.

TOEGANKELIJKHEID
De Warande stelt alles in het werk om haar gebouwen
Het mindervalidentoilet bevindt zich in het herentoilet op -1.

zo
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mogelijk

te

maken

voor

mindervaliden.

PARKEREN
➜
➜

Voiturierservice prijs op aanvraag
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De Interparking Wet ligt op 5 minuten
wandelafstand van De Warande.
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Interparking

Reg
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Ons voiturierteam zorgt voor een vlotte
aankomst van uw gezelschap. De wagens
worden geparkeerd in de ondergrondse
parking en in de nabijheid van De Warande
op voorbehouden plaatsen. De voituriers
blijven aanwezig tot de laatste wagen is
vertrokken.
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“WE DO NOT
REMEMBER DAYS,
WE REMEMBER
MOMENTS.”

