
UW EVENT  
IN ONZE BROUWERIJ

4 BIJZONDERE RUIMTES 
MET EEN EIGEN KARAKTER



•  De Taproom Lefort (30 p) kan samen of apart verhuurd
worden met de Taproom Omer (40 p).
 Wanneer u de Taproom LeFort huurt, heeft u automatisch
toegang tot het Reservoir (40 p).
 Wanneer u de Taproom Omer huurt, heeft u ook toegang
tot de Oude Brouwzaal (70 p).

•  Het zijn twee authentieke bars, gelegen op 2 verschillende
verdiepingen, maar wel verbonden door een trap. Ze hebben
allebei zicht op de Oude Brouwzaal.

•  De Brouwtoren (50 p) beschikt over een groot dakterras
dat een uitzicht biedt op de weidse omgeving.

•  De Sportwereld. Het authentieke volkscafé, waar u
kan terugkeren in de tijd & de originele glasramen kan
bewonderen.

Bij ons bent u te gast in een (h)echte familiebrouwerij. Wij 
ontzorgen u zoveel mogelijk, zodat u zich kan focussen op wat 
echt belangrijk is, nl. uw evenement.

U huurt bij ons een locatie naar keuze, we stellen een aantal 
cateringpartners voor waaruit u kan kiezen, bieden eventueel 
de brouwerijtour of andere leuke formules aan, … 

Onze event manager zorgt ervoor dat zowel voor als tijdens 
het evenement alles perfect verloopt voor u en uw gasten. 
Een kwalitatieve coördinatie waardoor uw evenement tot in de 
puntjes wordt afgewerkt.

4 prachtige event ruimtes 
WE STELLEN GRAAG ONZE VIER NIEUWSTE EVENT RUIMTES VOOR DIE KUNNEN GEHUURD 
WORDEN TIJDENS DE WEEK OF HET WEEKEND. 

Mooie zalen met natuurlijk daglicht, die plaats bieden aan 5 tot 70 personen 
(afhankelijk van de grootte).

WIJ STAAN ALVAST KLAAR 
VOOR UW AANVRAAG.

TAPROOM LEFORT

BROUWTOREN

TAPROOM OMER

DE SPORTWERELD



TAPROOM LEFORT  + RESERVOIR

Taproom Lefort is onze kleinste parel die het ontdekken 
meer dan waard is. Geschikt voor groepen tot 40 p.

Deze mooi en comfortabel ingerichte zaal met daglicht is 
gelegen op de 2de verdieping (opgelet geen lift) en biedt u 
een prachtig zicht op de oude Brouwzaal en het Reservoir. 

Uiteraard is deze Taproom ook voorzien van een bar waar 
u en uw gasten kunnen genieten van het volledige
assortiment bieren dat we in onze brouwerij maken.

In deze zaal kunt u vergaderen in alle rust, genieten van 
een lunch of een informele babbel, ... U kunt de zaal ook 
huren voor een (online) presentatie of event.
Deze zaal wordt verhuurd in combinatie met de Taproom Omer.

40 PERS. 30 PERS. TAFELS + STOELEN

WIFI

GEINSTALLEERDE 
BAR MET KOELKAST 

EN TAPKRANEN

MICROFOON + 
VERSTERKING



TAPROOM OMER. + OUDE  BROUWZAAL

Zoekt u of uw bedrijf een prachtige bar waar ook vergaderd 
kan worden aan een mooie lange tafel? Dan is de Taproom 
Omer de zaal die u zoekt en geschikt voor groepen tot max 
70 p. De zaal is gelegen op de 1e verdieping (opgelet, geen 
lift).

U en uw gasten genieten van een magni iek uitzicht op de 
oude Brouwzaal die door de kleurnuances u heel wat inspiratie 
zal geven. 

Naast een prachtige bar beschikt de zaal over daglicht maar 
is zo ingericht dat ze tegelijkertijd gezellig is en stijl uitstraalt, 
heel de dag door.
Geschikt voor vergaderingen, lunches, (online) presentaties, …  
Deze ruimte kan apart gehuurd worden of in combinatie met 
de Taproom LeFort, zeker interessant worden voor break-out 
sessies, extra ruimte, …

70 PERS. 30 PERS. TAFELS + STOELEN

WIFI

GEINSTALLEERDE 
BAR MET KOELKAST 

EN TAPKRANEN

MICROFOON + 
VERSTERKING



BROUWTOREN

Deze prachtige zaal, smaakvol ingericht, is gelegen helemaal 
boven in de Brouwtoren. Ze is uitgerust met bar en stijlvol 
meubilair en beschikt bovendien over natuurlijk daglicht.

De ruimte (binnen) biedt plaats aan 50 personen staand of 25 
personen zittend. Daarnaast is er nog een oogverblindend dak-
terras waar de gasten rustig iets kunnen drinken of bijpraten.

Deze zaal is uitermate geschikt voor vergaderingen, informele 
drinks, food paring sessies, lunches, walking dinners in kleine 
groepen, key note sprekers, product presentaties, shooting, … 

PROJECTIESCHERM 
+ BEAMER

DRAADLOZE 
MICROFOON + 
VERSTERKING

TERRAS MET 
PRACHTIG UITZICHT

LIFT

4 HOGE TAFELS + 
25 BARSTOELEN

60  PERS. 25 PERS. GEINSTALLEERDE 
BAR MET KOELKAST 

EN TAPKRANEN



CAFÉ DE SPORTWERELD

Terug van weggeweest !

Deze prachtige locatie, letterlijk in de schaduw van de kerkto-
ren van Bellegem, vormt het décor van Café de Sportwereld. 
En kan vanaf nu ook afgehuurd worden voor uw event.

Het café is smaakvol ingericht in 2021 en geeft zin om te ge-
nieten van unieke momenten in een nog unieker kader.
De locatie beschikt bovendien over een prachtig terras aan de 
achterzijde van het gebouw.

De ruimte is uiterst geschikt voor informele drinks, lunches, 
recepties, B2B events, …

60  PERS.  

(  B INNEN )

70  PERS.  

(  TERRAS ACHTERAAN )



Zij hebben een aanbod op maat uitgewerkt. U vindt hun 
voorstellen afzonderlijk terug, maar u kunt alvast rekenen op 
partners die net zoals ons garant staan voor kwaliteit, de juiste 
combinatie van smaken met bieren en professioneel geschoold 
personeel. 

Ontdek snel het aanbod.

Catering partners
Omdat de gerechten die worden geserveerd op 
een evenement van groot belang zijn, hebben 
we met zorg een selectie gemaakt van vaste 
traiteurs.



IMPE CATERING

DISCOVERY BOX
We werken samen met Impe Catering, gekend in maar ook 
buiten West-Vlaanderen. Hieronder vindt u een voorbeeld van 
één van hun laatste nieuwe creaties, nl de Discovery Box.

• Noedels / peultjes / rode paprika / sojaboon / champignons /
beukenzwam/ rosbief / thaise dressing

• Basmatirijst / kingkrab / granaatappel / dressing van gember & chili

• Bloemkooltoast / gerookte zalm / avocadocrème / kwartelei

• Kwartelborst / rode kool / appel / breydelspek / rode quinoa

Gorgonzola / chutney van peer

• Krokant van gepofte rijst en praliné van pistache uit Sicilië / coulis van
krieken en lychee / rode biet / witte chocoladecrèmeux / vanille uit
Madagascar

• Biscuit van pistache uit Sicilië / krokant van rode biet en
hazelnoot / vanillecrèmeux / gelei van rode biet en krieken /
chocolade van rode biet

Prijzen afhankelijk van aantal gerechten + dagvers aanbod. 
Mogelijkheden van € 15 p.p.  -  € 50 p.p. (excl. BTW) 



VAN WONTERGHEM

99



Boek dan als extra activiteit voor uw groep een bezoek 
met ervaren gids aan onze brouwerij.

Wat kunt u verwachten?
•   Een uniek brouwerijbezoek met professionele gids die u

doorheen het brouwproces meeneemt.

•  Gedurende uw 2 uur durende reis nemen we u mee naar de
splinternieuwe brouwzaal, maar tonen u ook de verborgen
pareltjes die u op onze tour tegenkomt.

•  We dompelen u letterlijk onder in onze familiebrouwerij en
vertellen u naast technische feiten ook prachtige verhalen
over onze 5 generaties oude brouwerij.

Brouwerijbezoek
Zin om onze bieren te ontdekken, om meer te weten te komen over het 
brouwproces of gewoon benieuwd naar ons FAMILIEVERHAAL? 

Extra Formules
Naast de rondleiding met gids heeft Brouwerij Omer Vander Ghinste 
nog veel meer leuke activiteiten te bieden om van uw evenement een 
onvergetelijke experience te maken:

• Foodpairing experience
• Inspirerende wandelingen of fietsroutes vertrekkende vanuit de brouwerij in Bellegem

MEER INFO? 
Contacteer ons gerust via visit@omer.be



ZAAL OMSCHRIJVING PRIJS HALVE DAG PRIJS HELE DAG

TAPROOM LEFORT
Capaciteit 30 p. + 10 p. 

Exclusief bezoek brouwerij, 
schoonmaak en verzekering

€ 300 € 415

TAPROOM OMER

&

TAPROOM LEFORT

Capaciteit volledig Visitor 
Center: 120 p. (staand) OF 

60 p. (zittend) verspreid 
over de verschillende 

ruimtes.

 Exclusief bezoek 
brouwerij, bediening, 
catering, opkuis en 

verzekering

€ 400 € 525

BROUWTOREN
Capaciteit 50 p.

Exclusief bezoek brouwerij, 
opkuis en verzekering

€ 425 € 550

DE SPORTWERELD

Capaciteit 60 p. + 70 p. 
(binnen en buiten) 

Exclusief bezoek brouwerij, 
opkuis en verzekering

op aanvraag op aanvraag

VERPLICHT 
DRANKENPAKKET

1/2 dag vanaf 10 p. (bieren, soft 
drinks, koffie) € 8 / pp 

volledige dag vanaf 10 p. (bieren, soft 
drinks, koffie) € 10 / pp

Bediening dranken € 30 /per ober per uur

Prijzen  EXCL. BTW

EXTRA SERVICES OMSCHRIJVING PRIJS

BROUWERIJTOUR Bezoek met gids, exclusief degustatie 
Max 20 personen per gids € 9 per persoon

EVENT 
PERSONEEL
(OPTIONEEL)

Hostess of parking boy forfait 4 uur, 
kms inbegrepen € 155

Hostess of parking boy extra uur
 voor 22 uur € 30 / uur

Hostess of parking boy extra uur weekend 
of na 22 uur € 42 / uur

SECURITY  
verplicht na 

openingsuren en in 
het weekend 

Ma -tot vrijdag na 17 uur € 30 / uur

Zaterdag € 43 /uur

Zondag € 44 / uur

Feestdag € 48 / uur

(VISITOR CENTER)
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CONTACT
BROUWERIJ OMER VANDER GHINSTE

Brouwtorenstraat 5  •  8510 Bellegem
visit@omer.be

056 23 51 71

BROUWERIJ 
OMER VANDER GHINSTE




