
B
R
U
ILO

FT
E
N

1

Feesten met zicht 
op de Nete



Formules
Onze formules zijn er voor alle mogelijke events, van babyborrels tot 
bedrijfsfeesten. Onze formules zijn flexibel en kunnen worden aangepast 
aan de noden en verwachtigen van jouw feest.
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Onze troeven
Ruime zaal en ruim terras met zicht op de Nete.

Modern gebouw gelegen op de historische site 
Bloemmolens.

Grote gratis parking voor de deur, alsook in de 
nabije omgeving (parking De Mol, ateliek,... 
allemaal gratis parking). 

Authentieke italiaans geinspireerde keuken. 

We beschikken over een eigen huis-dj met 
verlichting en geluid aan een vaste all-in-prijs 
van 750 euro. 

We zorgen voor professioneel personeel dat al 
jouw zorgen wegneemt. 

Vaste prijs van 425 euro voor Sabam, 
eventcoordinatie en opkuis van de zaal.



Aperitief met hapjes17u00

Menu18u30

Dessertenbuffet21u30

Openingsdans & party
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Alle gerechten worden voorbereid en doorgegeven op 
onze professioneel geïnstalleerde buitenkeuken. We 
werken enkel met verse ingrediënten. Onze chefs staan 
voor jou klaar!

Je wordt ontvangen door onze professionele brigade 
kelners en diensters. We gaan van start met een fris 
glaasje prosecco of een toffe mocktail. Op de hoge 
tafeltjes worden kleine versnaperingen voorzien zoals 
truffelchips en olijfjes.

Nadat de dj de openingsdans heeft begeleid zal hij het 
volume hoger draaien en kan het feest van start gaan.

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
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Bruiloften
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Vanaf 50 tot 150 personen.

Kinderen/jongeren onder de 16 jaar -50% korting. Voor deze groep 
wordt in overleg met de klant een menu samengesteld.

€ 110.00/pp incl. btw

€ 95.55/pp excl. btw

Voor het dessert kan men kiezen tussen een bruidstaart 
of een mooi dessertenbuffet. Een combinatie van
beiden is ook mogelijk, dit naargelang het aantal
gasten. Zowel de taart als het dessertenbuffet zijn in 
overleg met de klant samen te stellen.

22u00
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* Deze menu en uurregeling  kan nog  aangepast worden naar eigen wensen.
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Aperitief met hapjes

Lamsbrochette in licht pikante aioli
Arrosticini

Menu bruiloften

Mini-mozzarella en kerstomaat
Bocconcini alla panna di bufala

Scampispiesje gelakt in zwarte look
Scampi all’aglio nero

Hoofdgerecht

Italiaanse ambachtelijke boerenworst
Salsiccia del contadino

Roulade van kip in parmaham en salie
Pollo saltimbocca

Fijn versneden entrecôte met tijm, look en 
rozemarijn

Bistecca fiorentina

Rundsgehakt gekruid met oregano, look, 
basilicum en truffelmayonaise

Italiaanse hamburger
Voorgerecht

Gegrilde gamba’s gemarineerd in look
Grigliata de gamberoni

Traag gegaard en gelakt buikspek
Porchetta

Mosselen à la diavola
Cozze

Slaatje van appeltjes en rode biet
Insalata di mela

Slaatje burrata, romige mozzarella
Insalata di burrata

Koude penne met kerstomaatjes en
pijnboompitten

Pesto salade

Dranken
Prosecco, huiswijnen, bieren, frisdranken/
mocktails, waters en koffie/thee

*Alle dranken, behalve sterke drank, zijn 
inbegrepen vanaf de start van het feest tot 
het einde van het feest. (max 4u).

*

Eventcoordinatie € 425.00 excl. btw

€ 619.83 excl. btw

€ 514.25 incl. btw

€ 750.00 incl. btw

Klaarzetten van de zaal, een professioneel team zorgt voor een piekfijne 
experience, de zaalverantwoordelijke begeleidt jouw feest van A tot Z, opkuis van 
de zaal. 

Muziek en geluid
De dj is onze vaste huis-dj, reeds vele jaren ervaring in het verzorgen van 
trouwfeesten, bedrijfsfeesten, enz… De fee van de dj komt op 750 euro inclusief 
het materiaal zoals geluid en verlichting.

OPTIE

Het hoofdgerecht wordt met zuiderse 
seizoensgroenten en rozemarijnpatatjes 
worden geserveerd.
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Ruime zaal en prachtig terras met zicht op de Nete

Mogelijkheid tot het huren van een springkasteel

Authentieke Italiaanse keuken

Een communie– of lentefeest is niet compleet zonder een smakelijke 
feestdis. Combineer een onvergetelijk feest met heerlijke Italiaanse 
streekgerechten en een prachtige locatie!

Communies
Vanaf 50 tot 150 personen.

Kinderen/jongeren onder de 16 jaar -50% korting. Voor deze groep 
wordt in overleg met de klant een menu samengesteld.

€ 75.00/pp incl. btw

€ 65.85/pp excl. btw

C
O

M
M

U
N

IE
S

Dessertenbuffet

Alle gerechten worden voorbereid en doorgegeven op 
onze professioneel geïnstalleerde buitenkeuken. We 
werken enkel met verse ingrediënten. Onze chefs staan 
voor jou klaar!

Menu

Aperitief met hapjes
Je wordt ontvangen door onze professionele brigade 
kelners en diensters. We gaan van start met een fris 
glaasje prosecco of een toffe mocktail. Op de hoge 
tafeltjes worden kleine versnaperingen voorzien zoals 
truffelchips en olijfjes.

16u00

Voor het dessert kan men kiezen tussen een taart of 
een mooi dessertenbuffet. Een combinatie van beiden 
is ook mogelijk, dit naargelang het aantal gasten. 
Zowel de taart als het dessertenbuffet zijn in overleg 
met de klant samen te stellen.

14u00

13u00

* Deze menu en uurregeling  kan nog  aangepast worden naar eigen wensen.
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Aperitief met hapjes

Rundvlees, rucola en parmezaan, lepelhapje
Carpaccio di manzo

Menu communies

Mini-mozzarella en kerstomaat
Bocconcini alla panna di bufala

Scampispiesje gelakt in zwarte look
Scampi all’aglio nero

Hoofdgerecht

Italiaanse ambachtelijke boerenworst
Salsiccia del contadino

Roulade van kip in parmaham en salie
Pollo saltimbocca

Fijn versneden entrecôte met tijm, look en 
rozemarijn

Bistecca fiorentina

Rundsgehakt gekruid met oregano, look, 
basilicum en truffelmayonaise

Italiaanse hamburger

Het hoofdgerecht wordt met zuiderse 
seizoensgroenten en rozemarijnpatatjes 
worden geserveerd.

Voorgerecht

Gegrilde gamba’s gemarineerd in look
Grigliata de gamberoni

Traag gegaard en gelakt buikspek
Porchetta

Mosselen à la diavola
Cozze

Slaatje van appeltjes en rode biet
Insalata di mela

Slaatje burrata, romige mozzarella
Insalata di burrata

Koude penne met kerstomaatjes en
pijnboompitten

Pesto salade

Dranken
Prosecco, huiswijnen, bieren, frisdranken/
mocktails, waters en koffie/thee

*Alle dranken, behalve sterke drank, zijn 
inbegrepen vanaf de start van het feest tot 
het einde van het feest. (max 4u).

*

10

C
O

M
M

U
N

IE
S C

O
M

M
U

N
IE

S

Eventcoordinatie € 425.00 excl. btw
€ 514.25 incl. btw

Klaarzetten van de zaal, een professioneel team zorgt voor een piekfijne 
experience, de zaalverantwoordelijke begeleidt jouw feest van A tot Z, opkuis van 
de zaal. 

Animatie
Animatie voor kids of een springkasteel mag/kan zelf voorzien worden door de 
klant. Voor het springkasteel is er plaats beneden op het gras. 

OPTIE
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Groepsdiners
Op zoek naar de ideale plek om met een grote 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.

Keuze uit 3 heerlijke menu’s

Vanaf 15 personen

Geniet ongelimiteerd van de beste 
dranken

 
met all-in formule

12

All-in drankformule € 20.00 excl. btw
€ 24.20 incl. btw

Met  onze all-in formule geniet je ongelimiteerd van de beste wijnen, de 
smakelijkste bieren en de verrukkelijkste frisdranken. Ook thee en koffie 
zijn inbegrepen. Per persoon wordt er ook 1 glaasje prosecco of een 
mocktail voorzien.

Vienna

Milano

Roma

Dessert

Dessert

Dessert

Hoofdgerecht

Hoofdgerecht

Hoofdgerecht

Voorgerecht

Voorgerecht

Voorgerecht

Sharing antipasto misto
Bruschetta all ’aglio 
Assortiment bruschetta’s

Carpaccio di manzo
Carpaccio di salmone
Verdure gratinate al forno

Vitello tonnato
Scampi all ‘aglio
Parmigiana di melanzane

Sharing assortiment pizza’s en 
pasta’s naar keuze van de chef

Tagliata di manzo
Filetto di branzino
Lasagna verde

Ossobuco alla milanese
Orechiette al polpo
Pasta burrata

Tiramisu

Tiramisu

Tartufo nero
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€ 36.00/pp incl. btw

€ 42.00/pp incl. btw

€ 49.00/pp incl. btw

€ 32.14/pp excl. btw

€ 37.50/pp excl. btw

€ 43.75/pp excl. btw



1514

Prachtige locatie met zicht op de Nete

Springkasteel kan voorzien worden

Ontvangst met authentieke Italiaanse
hapjes en aperitief

Vanaf 50 tot 150 personen.

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 
klink je met familie en vrienden op de geboorte van je kind.

Kinderen/jongeren onder de 16 jaar -50% korting. Voor deze groep 
wordt in overleg met de klant een menu samengesteld.

Babyborrels
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€ 45.00/pp incl. btw

€ 39.04/pp excl. btw

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

13u00

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

14u00

Dessertenbuffet
Voor het dessert kan men kiezen tussen een taart of 
een mooi dessertenbuffet. Een combinatie van beiden 
is ook mogelijk, dit naargelang het aantal gasten. 
Zowel de taart als het dessertenbuffet zijn in overleg 
met de klant samen te stellen.

16u00

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

17u30 Einde van het feest

* Deze menu en uurregeling  kan nog  aangepast worden naar eigen wensen.
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Menu babyborrels

Hapjes

Rundvlees, rucola en parmezaan, lepelhapje

Orecchiette polpo

Carpaccio di manzo

Orecchiette polpo

Roulade van vitello tonato

Bruschetta burrata en tomaat

Vitello tonato

Bruschetta

Zalmtartaar met frisse dilledressing

Spiesje scampi met groene pesto

Salmone

Scampi

Dranken
Prosecco, huiswijnen, bieren, frisdranken/
mocktails, waters en koffie/thee

*Alle dranken, behalve sterke drank, zijn 
inbegrepen vanaf de start van het feest tot 
het einde van het feest. (max 4u).

*
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Eventcoordinatie € 425.00 excl. btw
€ 514.25 incl. btw

Klaarzetten van de zaal, een professioneel team zorgt voor een piekfijne 
experience, de zaalverantwoordelijke begeleidt jouw feest van A tot Z, opkuis van 
de zaal. 

Animatie
Animatie voor kids of een springkasteel mag/kan zelf voorzien worden door de 
klant. Voor het springkasteel is er plaats beneden op het gras. 

OPTIE
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Business
Onze multifunctionele zaal bied je 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. 

Gratis parking en gratis wifi

Whiteboard met stiften

Trendy interieur in prive zaal

Blocnotes en potloden

Smart tv

Verse producten en professionele bediening
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*Alle dranken, behalve sterke drank, zijn inbegrepen vanaf de 
start van het feest tot het einde van het feest. (max 4u).

Elena

Valentina

Sofia

€ 34.95/pp incl. btw

€ 58.25/pp incl. btw

€ 46.60/pp incl. btw

€ 30.00/pp excl. btw

€ 50.00/pp excl. btw

€ 40.00/pp excl. btw

Carpcaccio, vitello tonato, groene pesto tomaat 
mozarella

www. oreganolier.be/lunch/

Pijnboompitten, rucola, kerstomaatjes en parmezaan

Verse groenten, mozzarella, Parmezaan

Assortiment van Italiaans getinte broodjes

Keuze uit ons lunch menu

Pasta pesto

Assortiment pizza

Verse soep

Klein dessertje

Lasagna verde 

Verse soep

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

Work hard, eat delicious. Met onze 
business lunch kies je voor een 
3-gangenmenu met bediening aan tafel. 
Geef ‘s ochtends je bestelling door.

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



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

All-in food and drinks

Ontspannen sfeer

Professionele bediening vervult al je noden
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Kinderen/jongeren onder de 16 jaar -50% korting. Voor deze groep 
wordt in overleg met de klant een menu samengesteld.

€ 95.20/pp incl. btw

€ 85.00/pp excl. btw

Aperitief met hapjes
Je wordt ontvangen door onze professionele brigade 
kelners en diensters. We gaan van start met een fris 
glaasje prosecco of een toffe mocktail. Op de hoge 
tafeltjes worden kleine versnaperingen voorzien zoals 
truffelchips en olijfjes.

Buffet
Alle gerechten worden voorbereid en doorgegeven op 
onze professioneel geïnstalleerde buitenkeuken. We 
werken enkel met verse ingrediënten. Onze chefs staan 
voor jou klaar!

Dessertenbuffet
Voor het dessert kan men kiezen tussen een taart of 
een mooi dessertenbuffet. Een combinatie van beiden 
is ook mogelijk, dit naargelang het aantal gasten. 
Zowel de taart als het dessertenbuffet zijn in overleg 
met de klant samen te stellen.
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* Deze menu en uurregeling  kan nog  aangepast worden naar eigen wensen.
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Aperitief met hapjes

Italiaanse cocktail of mocktail

Menu walking dinner

Olijvenmix,  groentenchips, tomaat en mozzarella 
sticks

Versnaperingen

Rundvlees, rucola en parmezaan, lepelhapje
Carpaccio di manzo

Hoofdgerecht

Truffeltapenade, boschampignons
Tagliatelle boscaiola

Lasagne van het huis, klassiek bereid
Lasagna della Casa

Scampi, courgette, pesto van rucola
Penne nostromo

Getrancheerde entrecôte,  rozemarijn 
aardappelpartjes

Gegrilde groenten, romige burrata

Tagliata di manzo

Insalata di burrata

Fijn lamsbrochetje met rozemarijn en dipsausje
Arrosticini

Bruschetta romige burrata en tomaat
Bruschetta

Dranken
Prosecco, huiswijnen, bieren, frisdranken/
mocktails, waters en koffie/thee

*Alle dranken, behalve sterke drank, zijn 
inbegrepen vanaf de start van het feest tot 
het einde van het feest. (max 4u).

*
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Eventcoordinatie € 425.00 excl. btw
€ 514.25 incl. btw

Klaarzetten van de zaal, een professioneel team zorgt voor een piekfijne 
experience, de zaalverantwoordelijke begeleidt uw feest van A tot Z, opkuis van 
de zaal. 
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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.

Zomerse sferen met uitzicht op de Nete 

Alle dranken inclusief, behalve sterke drank

Geserveerd aan tafel, zonder aan te schuiven
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Eventcoordinatie € 425.00 excl. btw
€ 514.25 incl. btw

Klaarzetten van de zaal, een professioneel team zorgt voor een piekfijne 
experience, de zaalverantwoordelijke begeleidt uw feest van A tot Z, opkuis van 
de zaal. 

DJ
Met deze optie breng je de Italiaanse BBQ naar een heel ander level. Kies voor 
zwoele, zomerse beats of ga voor hedendaagse muziek. Jij vraagt, de DJ draait!

OPTIE
€ 750.00 excl. btw

€ 907.50 incl. btw
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Marcello

Luciano

Aperitief en/of mocktail met versnaperingen

Aperitief en/of mocktail met versnaperingen

Sidedishes

Sidedishes

Voorgerecht

Voorgerecht

Hoofdgerecht

Hoofdgerecht

Dessert

Dessert

Aperitief met hapjes

Aperitief met hapjes

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

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

Entrecôte Firenze
Kippedij in parmaham 
Italiaanse hamburger 
Ratatouille van zuiderse groenten 

In de schil gegaarde rozemarijnpatatjes

Entrecôte Firenze
Lamsbrochette la rosmarino
Italiaanse boerenworst
Ratatouille van zuiderse groenten 

In de schil gegaarde rozemarijnpatatjes

Gegrilde gamba’s met verse look
Papillot verse vis van de maand

Gegrilde gamba’s met verse look
Kort gebakken sint-jakobsvruchten 

Papillot verse vis van de maand

Tiramisu of taart (keuze ijstaart of biscuit)

Tiramisu of taart (keuze ijstaart of biscuit)

€ 80.20/pp incl. btw

€ 97.00/pp incl. btw

€ 70.00/pp excl. btw

€ 85.00/pp excl. btw
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Kinderen/jongeren onder de 16 jaar -50% korting. Voor deze groep 
wordt in overleg met de klant een menu samengesteld.

Sienna

Aperitief en/of mocktail met versnaperingen

Sidedishes

Voorgerecht

Hoofdgerecht

Dessert

Aperitief met hapjes

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

Gerijpte entrecôte Chianina 

Ratatouille van zuiderse groenten 
In de schil gegaarde rozemarijnpatatjes

Warme halve kreeft met lookboter Tiramisu of taart (keuze ijstaart of biscuit)

€ 112,68/pp incl. btw

€ 99.00/pp excl. btw

All-in drankformule
Alle formules zijn voorzien van een all-in drankformule. Volgende 
dranken zijn hierbij inbegrepen: cava/fruitsap, witte, rosé en rode 
huiswijnen, bieren, frisdranken en water.
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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 of 
avond.

03 345 88 68 | info@oreganolier.be


