


HISTORISCH KADER
Een diner in een exclusieve, historische sfeer? Een vergadering in 
een 16de-eeuws kader mét moderne voorzieningen? Het stad-
huis van Antwerpen, dat dit jaar zijn 450e verjaardag viert, is 
hiervoor het juiste adres. 

Vijf prachtige zalen staan ter uwer beschikking: de Leyszaal, de 
Trouwzaal, de Wandelzaal, de Collegezaal en de Raadzaal. Elke 
zaal heeft haar eigen troeven. De zalen zijn elke dag beschikbaar 
voor uw evenement.
 
De capaciteit per zaal is verschillend, maar zowel een intiem 
diner van 30 personen, een meeting van 100 personen of een 
receptie voor 350 personen is mogelijk.
 
In de Collegezaal zaal vergaderden vroeger de burgemeester 
en schepenen van de stad. Deze zaal heeft een grote ronde tafel 
waar maximaal 30 personen vergaderen. 

De Raadzaal is een authentieke raadzaal nog ingericht zoals 
een raadzaal vroeger was met de steoelen en lessenaars van de 
meerderheid die tegenover die van de oppositie. Deze zaal is voor 
maximaal 80 personen.





INSPIRERENDE OMGEVING
‘t Schoon Verdiep biedt een uitgebreid scala aan 
mogelijkheden voor uw zakelijke bijeenkomsten 
en private evenementen. We combineren 
professionaliteit met de bijzondere sfeer van deze 
locatie om uw idee te verwezenlijken.

OOG VOOR DETAIL
Een event, feest, pers- of productpresentatie voor kleine of grote gezelschappen, alles is mogelijk.  
We verzorgen elk evenement tot in de puntjes, vanaf het ontvangst van uw gasten tot en met vertrek. 
Maatwerk is voor ons vanzelfsprekend.



VAN PRODUCTLANCERING TOT  
GALADINER
Het concept van café ‘t Schoon Verdiep leent zich perfect voor allerlei 
evenementen. Enerzijds zijn er VIP formules rond alle events die op de 
Grote Markt plaatsvinden, maar anderzijds is er ook de mogelijkheid de 
karaktervolle ruimte volledig geprivatiseerd af te huren voor uw
(bedrijfs-)event.

Het Pop-Up café kan tot 100 gasten ontvangen voor recepties, walking 
diners, seminaries, … maar kan uitgebreid worden tot 350 gasten door 
2 extra zalen in te zetten (de Leyszaal en de bekende Trouwzaal). Zowel 
op gebied van aankleding, techniek als catering assisteren wij u graag om 
uw event tot een succes te maken. 



FIND A BEAUTIFUL PLACE TO GET LOST!



GASTRONOMISCH  
ERFGOED
Ieder dorp, iedere stad en iedere streek heeft 
zijn typisch gastronomisch erfgoed. Het zijn 
producten die meestal een lange en fascinerende 
culinaire geschiedenis achter de rug hebben.
Pop-up Café ’t Schoon Verdiep, dat gelinkt is 
aan 450 jaar Stadhuis Antwerpen, is gaan 
graven in die geschiedenis en werkt voor uw 
receptie of walk-to-you diner rond de typische 
streekproducten en -gerechten van in de 
provincie Antwerpen.

We werken steeds rond een gekend basisproduct 
waarmee onze chefs op een creatieve manier 
aan de slag gaan om dit als hoofdrolspeler in een 
hedendaags hapje of gerecht te verwerken.





GASTRONOMISCH  
ERFGOED

Bij de gerechten serveren wij steeds een mooi 
drankenassortiment waarin naast witte en rode 
wijn, ook water, frisdrank en Antwerpse koffie 
zijn opgenomen. Daarnaast voorzien we ook 
standaard De Koninck en Seefbier, maar ook 
andere bieren zijn mogelijk.

Optioneel kunnen we ook een degustatie 
Belgische bieren voorzien, of zelfs aangepaste 
bieren bij de amuses / gerechtjes. Of wat 
dacht u van een cocktailbar onder leiding van 
een cocktailexpert die zich verdiept heeft in 
Antwerpse streekproducten om zijn cocktails mee 
te gaan samenstellen.

In samenwerking met El-Jefe Cocktails 
ontwikkelden we 2 originele huiscocktails 
gebaseerd op Antwerpse ingredienten waarmee u 
uw gasten gegarandeerd kan verleiden.













WENST U EEN ONVERGETELIJKE INDRUK TE MAKEN OP  
UW GASTEN?
Neem dan gerust even contact met ons op.

Zowel voor zakelijke als particuliere  
evenementen kunnen wij instaan.




