
an urban jungle in the heart of antwerp

private events





algemeen
In het hartje van de Antwerpse 
binnenstad, vlak bij de Botanische tuin, 
ligt De Serre. Het is een prachtige, groene 
locatie die rust en ruimte uitstraalt. De 
Serre werd niet voor niks in 2018 verkozen 
tot 1 van de 12 mooiste eventlocaties in 
Europa.  De prachtige zaal van de Serre is 
volledig modulair en kan dus aangepast 
worden aan uw wensen. De zaal beschikt 
over een groot overdekt terras en bij mooi 
weer kunnen uw gasten ook genieten van 
het gezellige binnenplein. 

De Serre is ideaal voor al uw private 
evenementen tot 200 personen zoals 
huwelijksfeesten, jubileums, babyborrels, 
communie- en andere familiefeesten. Maar 
uiteraard kunnen ook bedrijven er terecht 
voor hun personeelsfeesten, seminaries en 
meetings.

De Serre is vrij van catering, maar het 
cateringluik kan ook volledig in-house 
uitgewerkt worden.



impressies





locatie
De sfeervolle feestzaal van De Serre kan 
-afhankelijk van de opstelling- tot 200 
gasten ontvangen (100 personen bij een 
seated dinner - 200 personen bij een 
walking dinner of party). Ideaal dus voor 
huwelijks- en andere familiefeesten.

Het binnenplein en het overdekte terras 
geven in hartje Antwerpen een belangrijke 
meerwaarde aan uw evenement. Deze 
buitenomgeving is bovendien perfect 
geschikt voor een aperitief, ceremonie of 
walking dinner met foodtrucks.



soorten 
private 
events



Uw huwelijk is één van de mooiste 
dagen uit uw leven … En dat geluk wilt 
u uiteraard graag delen met familie 
en vrienden. Wij verzorgen graag de 
organisatie van het feest tot in de puntjes. 
Met respect voor alle gemaakte afspraken 
en De Serre als ideaal decor voor deze 
unieke dag

 huwelijksfeesten





Elke jarige wordt graag in de bloemetjes 
gezet. Een verjaardagsfeest in De Serre 
wordt voor hem of haar zeker een 
onvergetelijk moment. Of het nu gaat om 
een stijlvol diner of over een party met 
foodtrucks op het binnenplein. Wij denken 
graag mee over de aanpak en het thema.

verjaardagsfeest



Ook een huwelijksjubileum is een mooie 
gelegenheid voor een feestelijke ontmoeting 
met familie en vrienden. In De Serre kan u 
uw gasten ontvangen in een stijlvol decor. 
Ook hier kunnen we samen met u een aanpak 
uitwerken die uw gasten zal verrassen.

jubilea





Wat is er mooier dan de geboorte van een 
kind? En uiteraard wilt u als fiere ouders 
de jongste spruit laten zien aan vrienden 
en familie. Een babyborrel of doopfeest is 
daarvoor een ideale gelegenheid. Wij nemen 
de organisatie van uw feest in De Serre graag 
voor onze rekening, zodat u zich volledig kan 
focussen op zoon- of dochterlief.

babyborrels



catering
Een kwalitatieve catering is essentieel voor een 
geslaagd feest. Wij zorgen voor een culinaire
totaalbeleving met een persoonlijke invulling; of het 
nu gaat om een verrassende receptie, een conceptueel 
walking dinner of een diner op sterrenniveau. 

In De Serre kan de catering volledig in-house 
uitgewerkt worden, maar een externe partner voor de 
foodcatering is eveneens welkom.





tailormade
Onze aanpak van uw evenement of feest 
kenmerkt zich door persoonlijke aandacht, 
efficiëntie en nauw overleg tijdens het hele 
traject. Wanneer we een goed beeld hebben 
van uw ideeën en wensen en onze gewenste rol 
daarin, werken wij het concept op maat uit tot 
in het kleinste detail.

De uitvoering gebeurt daarna door gedreven 
professionals, zodat u zich over dit alles geen 
zorgen hoeft te maken.



facts & 
figures



capaciteiten 

De Serre ligt vlak naast de 
Botanische tuin in hartje 
Antwerpen!

1 minuut wandelen van de Meir

5 minuten wandelen van de 
Groenplaats

Goede bereikbaarheid met het 
openbaar vervoer

2 openbare parkings op 
wandelafstand

Wij hechten het grootste belang aan een ecologisch verantwoorde aanpak van uw evenement:

• wij willen voedselverspilling tegengaan en stellen daarom liever geen buffetformules voor

• wij gebruiken enkel seizoensgebonden producten die lokaal verkrijgbaar zijn

• wij verwerken geen industrieel gekweekte dieren of bedreigde diersoorten

• wij gebruiken geen wegwerpmaterialen (borden, bestek, ...) of plastic artikelen voor 
eenmalig gebruik

De Serre is ingericht als een 
modulaire eventlocatie. Met 
een druk op de knop kunnen we 
zowel de planten als de toog naar 
boven takelen om de zaal binnen 
de 10 seconden een andere 
uitstraling te geven.

Het overdekte terras, groot 90” 
TV scherm en alle meubilair 
inbegrepen in de zaalhuur

• Oppervlakte feestzaal: 

150 m²

• Capaciteit:

100 pax seated dinner. 200 
personen walking dinner of 
party.

bereikbaarheid 

ons ecologisch engagement 



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

De Serre
Lange Gasthuisstraat 29-31

2000 Antwerpen

E-mail: events@de-serre.be

Telefoon: +32 478 28 27 83

contactgegevens


