Feestbrochure
Op zoek naar een prachtige locatie op een historische site
voor jouw bruiloft, verjaardagsfeest of bedrijfsevent? Met de
feestformules van Oregano organiseer je het perfecte feest
voor een onvergetelijke dag.

Events
Onze formules zijn er voor alle mogelijke events, van babyborrels tot
bedrijfsfeesten. Onze formules zijn flexibel en kunnen worden aangepast aan
de noden en verwachtingen van jouw feest.
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Bruiloften
Wie Italië zegt, zegt romantiek. Is er iets romantischer dan een
passionele Italiaanse bruiloft? Bij Oregano organiseer je een
onvergetelijke trouwdag met een heerlijk Italiaans diner en
een schitterend dansfeest.

Prachtige locatie met zicht op de Nete
Authentieke Italiaanse keuken
Ruime zaal met licht– en geluidsinstallatie

GRILL & CHILL
Geeft u het eten op uw bruiloft graag een originele twist?
Dan is onze grill & chill-formule vast iets voor u. Met de
heerlijke aroma’s van zuiderse groenten en gegrilde vis– en
vleesgerechten op de bbq, doen we alle gasten watertanden.
Meer informatie op pagina 18

THE PERFECT PARTY
Schuif bij aan de feesttafel voor Italiaanse specialiteiten en een
party op maat van jouw wensen. De prosecco staat al koud!
Meer informatie op pagina 12
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Communies
Een communie– of lentefeest is niet compleet zonder een
smakelijke feestdis. Combineer een onvergetelijk feest met
heerlijke Italiaanse streekgerechten en een prachtige locatie!

Ruime zaal en prachtig terras met zicht op de Nete
Authentieke Italiaanse keuken
Mogelijkheid tot huren van springkasteel

GRILL & CHILL
Liever iets anders dan een traditioneel feestmaal? Dan is onze
grill & chill-formule vast iets voor u. Met de heerlijke aroma’s van
gegrilde groenten en knapperige stukjes vlees op de bbq, doen
we alle gasten watertanden.
Meer informatie op pagina 18

GROEPSDINER
Maak van de communie van je oogappel a day to remember met
een gezellig moment rond de tafel. Schuif aan voor verrassende
antipasti, een gelukmakend hoofdgerecht en een dessert om
het plaatje compleet te maken.
Meer informatie op pagina 8
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Groepsdiners
Op zoek naar de ideale plek om met een groep
vrienden of familie te dineren? Op het overdekt terras
en in de trendy zaal van Oregano is er plek genoeg!
Ontdek onze verschillende menu’s.

VIENNA Menu
Voorgerecht

Hoofdgerecht

Dessert

Keuze uit 3 heerlijke menu’s

Sharing antipasto misto

Sharing assortiment

Tiramisu

Geniet ongelimiteerd van de beste
dranken met all-in formule

Lookbroodjes

Pizza’s en pasta’s naar
keuze van de chef

Assortiment bruschetta’s

Vanaf 15 personen

€ 32,14/pp excl. BTW
€ 36,00/pp incl. BTW

ALL-IN
DRANKFORMULE

MILANO Menu

Aperitief, wijnen, waters, frisdranken, koffie/thee

Voorgerecht

Hoofdgerecht

Dessert

Carpaccio di manzo

Tagliata di manzo

Tiramisu

Carpaccio di salmone

Branzino

Verdure gratinate

Lasagna verde

€ 20,00/pp excl. BTW
€ 24,00/pp incl. BTW

€ 37,50/pp excl. BTW
€ 42,00/pp incl. BTW

ROMA Menu
BUSINESS
Heerlijk tafelen met collega’s, netwerken tijdens een walking
dinner of brainstormen met Italiaanse klassiekers in de maag?
In onze ruime privézaal is er plek genoeg voor uw bedrijfsevent.
Ontdek onze formules.
Meer informatie op pagina 14
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Voorgerecht

Hoofdgerecht

Dessert

Vitello tonato

Ossobuco

Tartuffo nero

Scampi look

Orechiette al polpo

Parmigiana di melanzane

Pasta burrata

€ 43,75/pp excl. BTW
€ 49,00/pp incl. BTW
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Babyborrels

+-14u00

Ontvangst

Proficiat met de geboorte van je oogappel! Een pasgeborene,
dat moet gevierd worden. Wij kunnen ons geen betere locatie
voorstellen dan ons overdekt terras met zicht op de Nete! Met
een glaasje bubbels in de hand een Italiaanse hapjes klink je
met familie en vrienden op de geboorte van je kind.

Verwelkom je gasten op ons terras met een sprankelend
glaasje bubbels of een verrassende mocktail. Op de tafels
staan heerlijke Italiaanse hapjes gepresenteerd.

Ontvangst met authentieke Italiaanse
hapjes en aperitief

Hapjes

Prachtige locatie op historische site

Tijdens de babyborrel gaan wij rond met een selectie van
heerlijke Italiaanse specialiteiten. Op aanvraag kan er ook een
dessertenbuffet of feesttaart worden voorzien.

Springkasteel kan voorzien worden

Carpaccio rundsvlees, rucola en parmezaan
Roulade van vitello tonato

ALL-IN
DRANKFORMULE

Zalmtartaar frisse dilledressing
Orechiette polpo
Bruschetta burrata en tomaat

Aperitief, wijnen, waters, frisdranken, koffie/thee

Spiesje scampi met groene pesto

€ 20,00/pp excl. BTW
€ 24,00/pp incl. BTW

Dessertenbuffet

EXTRA OPTIE

SPRINGKASTEEL
Graag een springkasteel op je babyborrel? Dat kan! Wij werken samen met
een vaste partner die allerlei verschillende springkastelen kan klaar zetten
voor jouw event. Op deze site https://sxt-events.be/springkastelen/ kan je je
favoriete springkasteel kiezen.

Nog niet voldaan met onze selectie Italiaanse antipasti? Wij
voorzien ook een dessertenbuffet en een feesttaart om duimen
en vingers van af te likken. Blije gezichten verzekerd!

17u00 - 18u00

Einde van het feest
€ 32,00/pp excl. BTW

Wanneer ieders maag en hart gevuld is, ronden we deze
prachtige dag af. De opkuis doen wij, zo kunnen jullie op eigen
tempo nagenieten.

€ 36,92/pp incl. BTW
Vaste prijs van 425 euro voor Sabam,
eventcoördinatie en opkuis van de zaal
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The perfect party
Weer een jaartje ouder, wijzer en knapper geworden? Dat moet
gevierd worden! Schuif bij aan de feesttafel voor Italiaanse
specialiteiten, frisse dranken en een party op maat van jouw wensen.
De prosecco staat al koud!

Ontvangst 20u00
Met een glaasje bubbels in de hand, verwelkom je je gasten en
neem je je verjaardagscadeaus in ontvangst in onze prachtige
zaal of op het terras.

Hapjes

Ontvangst met aperitief en hapjes
Dansfeest tot max. 200 personen

Tijdens het feest gaan wij rond met een selectie van heerlijke
Italiaanse specialiteiten. Op aanvraag kan er ook een
dessertenbuffet of feesttaart worden voorzien.

Late night snacks met pizza en hotdogs

Dessertenbuffet 21u30
€ 68,00/pp excl. BTW

Stel een heerlijk bordje samen met onze selectie Italiaanse
desserts. Zo leg je een goede fond voor het feest dat volgt.

€ 78,68/pp incl. BTW
Vaste prijs van 425 euro voor Sabam,
eventcoördinatie en opkuis van de zaal.

Begin dansfeest

22u00

Tijd om je dansbenen boven te halen. Voor 750 euro
voorzien wij een DJ, een geluid– en een lichtinstallatie
waaruit de beste schijven zullen knallen.

ALL-IN
DRANKFORMULE
Aperitief, wijnen, waters, frisdranken, koffie/thee

€ 20,00/pp excl. BTW
€ 24,00/pp incl. BTW

Pizza’s & Hotdogs 23u30
Geen topfeestje zonder late night snacks. Hongerige
dansers kunnen zich te goed doen aan huisbereide pizza
of smakelijke hotdogs.

Eind feest

03u00

Wanneer iedereen uitgedanst is, ronden we deze prachtige dag
af. De opkuis doen wij, zo kan jij op eigen tempo nagenieten.
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Business

Menu

Onze multifunctionele zaal biedt u een waaier aan
mogelijkheden voor het organiseren van vergaderingen,
seminaries, workshops, opleidingen of productpresentaties.
Afhankelijk van de gekozen setting varieert de capaciteit van
10 tot 80 personen.

ELENA
Na het eten meteen weer volop verder
brainstormen? Kies dan voor een lichte
maaltijd met onze broodjeslunch.

Broodjeslunch
Assortiment van Italiaans getinte
broodjes: carpcaccio, vitello tonato,
groene pesto tomaat mozarella
Verse soep

€ 32,14/pp excl. BTW
Gratis parking en gratis wifi

€ 36,00/pp incl. BTW

Trendy interieur in prive zaal
Beamer en scherm
White board met stiften
Menu

Blocnotes en potlood

SOFIA

Professionele bediening

Even bekomen van een intense
voormiddag vergaderen? Schuif mee
aan bij het italiaans buffet en ontspan
met een welverdiende lunch.

ALL-IN
DRANKFORMULE

Italiaans buffet
Pasta pesto, pijnboompitten, rucola,
kerstomaatjes en parmezaan
Vegetarische lasagna
Assortiment pizza

€ 40,00/pp excl. BTW

Verse soep

€ 46,60/pp incl. BTW

Klein dessertje

Aperitief, wijnen, waters, frisdranken, koffie/thee

€ 20,00/pp excl. BTW
€ 24,00/pp incl. BTW

Menu

VALENTINA
Work hard, eat delicious. Met onze
business lunch kies je voor een
3-gangenmenu met bediening aan tafel.

Broodjeslunch
Geef ‘s ochtends je bestelling door
Keuzen uit italiaanse streekgerechten

€ 50,00/pp excl. BTW
€ 58,25/pp incl. BTW
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Aperitief
Italiaanse cocktail of cocktail

Walking dinner
Jij en je gasten genieten van heerlijke Italiaanse
specialiteiten, terwijl je rustig bijpraat met collega’s of
netwerkt met andere genodigden.

Tomaat/mozzarella sticks
Olijvenmix
Groentenchips
Rundscarpaccio, rucola en parmezaan
Lamsbrochetje, arrosticini
Bruschetta romige burrata/tomaat

All-in food and drinks
Ontspannen sfeer

Buffet

Professionele bediening vervult
al je noden

Tagliatelle Boscaiola

Gevulde pasta, bospaddenstoelen, truffelsaus

Lasagna Della Casa

Lasagne van het huis, klassiek bereid

€ 85,00/pp excl. BTW
€ 95,20/pp incl. BTW

Penne Nostromo

Scampi, courgette, pesto van rucola

Tagliata di Manzo

Getrancheerde entrecote, rucola, Parmezaan, balsamicocrème, aardappelpartjes

Burrata slaatje

Romige Burrata uit Puglia, tomaten, basilicumolie

Dessert
Koffie/Thee
Tiramisu

Drank
Witte en rode huiswijn
Bieren, waters, frisdranken, fruitsap
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Grill & Chill
Laat je verrassen door de onweerstaanbaar zuiderse
smaken van de Italiaanse barbeque. Onze Italiaanse
koks geven de traditionele BBQ een originele,
mediterrane twist.

Geserveerd aan tafel, zonder aan te schuiven
Zomerse sferen met uitzicht op de kleine Nete
Alle drank inclusief, behalve sterke drank

ALL-IN DRANKFORMULE
Prosecco/fruitsap, witte, rosé en rode huiswijnen,
bieren, frisdranken en water

Menu

Menu

Menu

MARCELLO

LUCIANO

SIENNA

Apperitief

Apperitief

Apperitief

Aperitief en/of mocktail met
versnaperingen

Aperitief en/of mocktail met
versnaperingen

Aperitief en/of mocktail met
versnaperingen

Voorgerecht

Voorgerecht

Voorgerecht

Gegrilde Gamba’s met look
Papillot met verse visfilet

Gegrilde Gamba’s met look
Kort gebakken SintJakobsvruchten
Papillot van fruti di mare

Warme halve kreeft met
lookboter

Hoofdgerecht

Hoofdgerecht

Hoofdgerecht

Entrecôte Firenze
Kippedij in parmaham
Italiaanse hamburger
Ratatouille van Zuiderse
In de schil gegaarde
rozemarijnpatatjes

Entrecôte Firenze
Lamsbrochette a la rosmarino
Italiaanse boerenworst
Ratatouille van Zuiderse
groenten
In de schil gegaarde
rozemarijnpatatjes

Gerijpte Entrecôte Chianina
Ratatouille van Zuiderse
groenten
In de schil gegaarde
rozemarijnpatatjes

Sidedishes

Sidedishes

Sidedishes

Rucolaslaatje met parmezaan
en kerstomaatjes
Slaatje van rode biet en
appeltjes
Penne-pastasalade arabiata
Kruiden-/boter en
broodassortiment
Koude sauzen en warme
sauzen

Rucolaslaatje met parmezaan
en kerstomaatjes
Slaatje van rode biet en
appeltjes
Penne-pastasalade arabiata
Kruiden-/boter en
broodassortiment
Koude sauzen en warme
sauzen

Rucolaslaatje met parmezaan
en kerstomaatjes
Slaatje van rode biet en
appeltjes
Penne-pastasalade arabiata
Kruiden-/boter en
broodassortiment
Koude sauzen en warme
sauzen

Dessert

Dessert

Dessert

Tiramisu of taart (keuze
ijstaart of biscuit)

Tiramisu of taart (keuze
ijstaart of biscuit)

Tiramisu of taart (keuze
ijstaart of biscuit)

€ 70,00/pp* excl. BTW

€ 85,00/pp* excl. BTW

€ 99,00/pp* excl. BTW

€ 80,20/pp incl. BTW

€ 97,00/pp incl. BTW

€ 112,68/pp incl. BTW

* All-in drankformule
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* All-in drankformule

* All-in drankformule
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Laten we samen jouw
event bespreken
Wij staan alle dagen telefonisch of per mail ter beschikking, behalve
op zondag. Op maandag kan er ter plaatse een bezoek worden
ingepland om de mogelijkheden te bespreken, dit kan in de
ochtend, middag of avond.

03 345 88 68
info@oreganolier.be
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