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Een creatieve, inspirerende 
plek waar je kan vieren,
werken en beleven.

We zetten onze poort graag open voor bedrijfs- en familiemomenten.
Bekijk hieronder onze mogelijkheden voor verhuur en catering.

www.villa-anamma.be  
Carelshof 35, 9040 Gent

09 278 49 25
events@villa-anamma.be



Villa Anamma is de plek voor trouwfeesten, babyborrels, recepties, 
verjaardagen, persevents, vergaderingen, teambuildings, workshops,... 

We hebben verschillende ruimtes ter beschikking die we kunnen  
inzetten naargelang de grootte en het type event.

“Een charmant kasteel omgeven 
door een prachtige tuin”



DE RUIMTES

DE FEESTZAAL

Deze zet ten we in voor grotere 
pr ivéfeesten of  bedr i j fsevents. 

 
Je huur t  onze feestzaal  casco. 
Dat wi l t  zeggen dat h i j  vo l led ig 

inger icht  wordt  naar jouw wensen.

De feestzaal  bev indt z ich  
tussen de imposante inkomhal 

en de tu in.

MAX 60 PERSONEN 
ZITTEND DINER 
& 150 WALKING

Kleiner feestp lannet je of 
get together in gedachte? 

 
Het restaurant kan afgehuurd 

worden bui ten de openingsuren 
van het restaurant . 

 
Je kan het restaurant dus  

huren van: 
 

◊ MAANDAG TOT ZATERDAG 
VAN 8u00 -17u00

◊ VRIJDAG & ZATERDAG  
Af terpar ty vanaf 22u30

◊ ZONDAG VANAF 15u 

MAX 70 PERSONEN 
ZITTEND DINER

Op de eerste verd iep ing creëerden 
we ex tra ru imte, 

afgewerk t  en voorzien van de 
nodige snuf jes:  

beamer,  geluid en ver l icht ing.  

Per fec t  voor vergader ingen,  
meet ings of  d iners in a l le rust ,  

veel  natuur l i jk  l i cht  en met z icht  op 
de tu in. 

 
De bovenzaal  heef t  een ruime hal 

en kan gehuurd worden in 
combinat ie met de feestzaal.

MAX 50 PERSONEN 
ZITTEND

Onze tu in is onze parel .  
In opperv lak te de groots te 

ru imte van de v ier.  Hier kan je 
met 200 personen terecht . 

 
L iever een goede buur: 
onze tu in s lu i t  om 22u.

De tu in kan te lkens 
gecombineerd worden met 

de andere ruimtes

MAX 200 PERSONEN

HET RESTAURANT DE TUINBOVENZAAL





Het restaurant

De openingsuren van het restaurant zijn:
woe t.e.m. zaterdag van 17u-01u 
zondag van 09u-14u 
 
Tijdens de sluitingsuren kan het restaurant gehuurd worden.



Het restaurant

PRAKTISCH

◊ MAX 70 PERSONEN ZITTEND 

◊ VERSCHILLENDE CATERING FORMULES MOGELIJK

◊ MAANDAG - DONDERDAG, ZATERDAG VAN 8u00 -17u00

◊ ZONDAG VANAF 16u 

◊ TE HUREN PER 4u

De ideale plek voor feesten met een kleiner budget: 
Je kan gebruik maken van het restaurant inclusief meubilair en 
technische voorzieningen tijdens de sluitingsuren.



Het restaurant

FORMULES

◊ BRUNCH 

We voorzien een assor t iment van zoete en zoute gerechten 

+ DRANKENFORMULE

Huisgemaak te l imonade, cava, wi jn,  p i ls ,  f r is

◊ LUNCH OP VRIJDAG 

Onze menu wissel t  tweewekel i jks

◊ ZOETE NAMIDDAG   

4 verschi l lende taar ten -  mini  v iennoiser ie -  verse f rui ts la 

◊ AFTERNOON TEA    

Combinat ie van zoete en zoute taar ten -  mini  v iennoiser ie  - 

zoute salade -  verse f rui ts la 

Zowel in de feestzaal als in het restaurant zijn er 
verschillende cateringformules mogelijk: van ontbijtkoek als 
verwelkoming tot een high tea of apero om de dag af te sluiten.

Een concept op maat? Laat maar weten wat je in gedachte hebt.





De feestzaal

This is where the magic happens. 
Onze zaal werd in 2022 volledig gerenoveerd en voorzien 
van de nodige moderne snufjes en dat in combinatie met 
behoud van prachtige authentieke elementen.

De zaal wordt verhuurd in combinatie met de imposante inkomhal 
en het zonnige terras aan de voorgevel.



De feestzaal

PRAKTISCH

◊ EXCLUSIEF MEUBILAIR & PORSELEIN
   De zaal  wordt  casco verhuurd:  de ink leding en  
   het  meubi la i r  k iezen we samen. 

◊ MAX 60 PERSONEN ZITTEND 

◊ VERSCHILLENDE CATERING FORMULES MOGELIJK

◊ MAANDAG TOT ZONDAG 

◊ TUIN TOEGANKELIJK TOT 22u 

◊ EINDUUR: 3u00 



De feestzaal

EXTRA’S

◊ MEUBILAIR 

We k iezen samen de meubels d ie b i j  ju l l ie feest  passen. 

 

◊ CATERINGMATERIAAL 

Glaswerk en porselein worden besteld op basis van het ju is te 

aantal  en het t ype diner.

◊ DRINKS & FOOD 

Onze zaal  is  cater ing-vr i j .  We werken nauw samen met onze 

lokale par tners ui t  verschi l lende segmenten:  

Pic Nic Del  Mundo, Sir  Cater ing,  Cruydt en Char lot te food 

cater ing.  Andere par tners zi jn ook welkom.

◊ TECHNIEK 

Er is s feerver l icht ing en een basis geluid insta l lat ie maar heb 

je spec i f ieke wensen? Dan beki jken we deze samen. 

De zaal is uitgerust met de nodige moderne voorzieningen:  
airco, (basis) licht en geluid, dj-meubel, uitgebreide bar, ...  
Maar wat zit er nog niet in deze prijs? 





GOESTING GEKREGEN OM TE VIEREN?

EVENTS@VILLA-ANAMMA.BE  of  09 278 49 25
Nele helpt  je graag verder

We can’t wait to celebrate


