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BELvue



Een ondergrondse reis
Ontdek de geschiedenis van Brussel

Ooit werd Brussel gedomineerd door het reusachtige 
Coudenbergpaleis. Keizer Karel en het kruim van de Europese adel 
verbleven er tussen de 12e en de 18e eeuw. Tot het noodlot toesloeg 
en een brand het prachtige gebouw verwoestte. Vele resten bleven 
echter intact en verdwenen ... onder de grond.

Nu is de Coudenberg een betoverende archeologische site, een 
netwerk van gewelfde gangen, zalen en verborgen kamers.

Het aperitief wordt verzorgd ondergronds, met live muzikale animatie  
en het diner in het prachtige Atrium.

Brussel



Yves 
Mattagne



Yves Mattagne ontvangt 
uw VIPs
Michelin ** / Gault Millau 18/20

Elk recept is een reis doorheen het wonderbaarlijke rijk van smaken 
en geuren. Onderweg komen kleuren en vormen tot stand, welke 
volledig geïnspireerd zijn door onze eclectische en multiculturele 
wereld. 

Seagrill
Naargelang uw wensen en in functie van het aantal genodigen, bieden 
we u ofwel een aparte ruimte aan, ofwel het volledige restaurant 
geprivatiseerd. Yves Mattagne introduceert elk gerecht en nodigt uw 
gasten uit voor een bezoek aan zijn keuken.

Brussel



Atomium



360° zicht over Brussel
Het statussymbool van België

Het Atomium, gebouwd in 1958 voor de Wereldtentoonstelling van 
Brussel, is vandaag de populairste toeristische attractie van ons land. 
Er zijn 8 plateaus te bezoeken, verdeeld over 5 bollen. De permanente 
tentoonstelling gewijd aan Expo58 is verdeeld over 2 plateaus. Het 
panorama 360° in de bovenste bol biedt u een onovertroffen uitzicht 
over Brussel. Bij helder weer reikt het zicht tot Antwerpen.

Na de rondleiding kan u genieten van een gastronomisch menu in 
het panoramisch restaurant, of u kan de zijbol privatiseren voor uw 
genodigden.

Brussel



Kasteel
Groot-Bijgaarden



Bloementapijt
In een Middeleeuws kader

Het kasteel, gedateerd van de 17de eeuw, is een gebouw opgetrokken 
in een fraaie, zuivere Vlaamse renaissance stijl. U zal zich aangesproken 
voelen door een prachtig onderhouden park en door de architectuur 
aan de rand van Brussel.

In april ontbloeien meer dan 1 miljoen bloembollen in 500 
verschillende soorten bloemen op het domein van het Kasteel van 
Groot-Bijgaarden. 

De genodigden worden vorstelijk ontvangen in de Orangerie van het 
kasteel voor het uitgebreide walking dinner. 

Brussel



Koninklijke 
Serres



Bezoek Koninklijke Serres
3 weken per jaar eind april, begin mei. 

Deze magische locatie fascineert zowel de liefhebbers van de 
19-eeuwse architectuur als de plantenminnaars. Onder de 
indrukwekkende overkapping van glas en staal vind je betoverende 
en zeldzame plantensoorten. Behalve de serres zelf kan je ook het 
atelier bezoeken van Koningin Elisabeth. De route leidt je ook naar 
buiten, vlakbij het kasteelpark.

U wordt ontvangen op het Kasteel van Bouchout voor de receptie en 
het walking dinner in de Plantentuin van Meise. Het bezoek aan de 
Koninklijke Serres vindt plaats, per bus. (5’)

Brussel



Plantentuin



Walking dinner
Dé mix van genieten en netwerken

Te midden van de Plantentuin staat het Kasteel van Boechout. 
Omstreeks 1830 kreeg het kasteel na verschillende ingrijpende 
verbouwingen zijn huidige prachtige architecturale vormgeving. 

Uw genodigden worden in het kasteel verwacht voor een uitgebreid 
driegangen walking dinner. Bij goed weer organiseren wij de receptie 
op de Erekoer of op het dak van het kasteel met zicht op een groene 
oase van rust. 

Rondleiding Plantentuin
Één van de grootste!

De Plantentuin is 92 ha groot en herbergt 18.000 soorten planten. In 
het Plantenpaleis kan je bij alle weersomstandigheden genieten van 
planten uit alle hoeken van de wereld, van vleesetende planten tot 
succulenten...

Bij zomerweer moet je beslist langs de verzameling vaste planten 
in het Herbetum lopen of een bezoekje brengen aan de tuin met 
geneeskrachtige planten. 

Een gegidste receptie doorheen het Plantenpaleis is zeker en vast een 
aanrader voor alle doelgroepen.

Meise



MAS 



MAS
Museum aan de Stroom

Het MAS is meer dan een museum. Het is een indrukwekkend pakhuis 
midden in de bruisende wijk, het Eilandje. Een wandelboulevard met 
metershoge glaspartijen leidt u er 60 meter hoog. Op elke verdieping 
wacht u een nieuw verhaal. En helemaal boven, op de 10de verdieping 
geniet u van een 360 graden panorama over de stad, de haven en de 
stroom.

Culinaire banketting zaal
Viki Geunes van restaurant ’t Zilte (Michelin ** / Gault Millau 18/20) 
tekent de culinaire krijtlijnen uit. Zijn signatuur staat voor 
smaakverfijning, strak afgelijnde, scherp uitgetekende composities 
en verrassende detailprikkels. 

Antwerpen



Wijnkasteel 
Genoels-Elderen 



Wijnkasteel Genoels-Elderen
Limburgse schoonheid, bekend van de serie “Zuidflank”

Het wijnkasteel is met 22 hectaren wijngaarden het grootste 
wijndomein in het land. Deskundige gidsen leiden U door het park, de 
wijngaarden, de rozentuin, de stokerij, het pershuis en de 13de eeuwse 
wijnkelders.

Dinner in de wintertuin
De wintertuin die naadloos aansluit aan het kasteel heeft tal 
van mogelijkheden. U kan er een hoogstaand meergangendiner 
organiseren met natuurlijk aangepaste wijnen, die gebotteld werden 
op het domein!

Tongeren



Citadel van 
Namen



Citadel van Namen
Hét grootste tunnelnetwerk van Europa!

Kom verdwalen in het grootste bestaande tunnelnetwerk in Europa 
onder de Citadel van Namen. Onder leiding van een gids verkent u de 
geschiedenis van de burcht door bunkers en kruitfabrieken. U ontdekt 
ook waarom het tunnelnetwerk zo belangrijk was voor de bewoners 
van de Citadel. 

Op de site van de citadel, in “Chateau de Namur”, organiseren we een  
gastronomisch zittend driegangendiner.

Namen



Abdij van Villers



Rondleiding Abdij van 
Villers
De best bewaarde ruïne in Europa.

De Abdij van Villers werd gesticht in 1146 en maakt deel uit van 
het uitzonderlijke Waalse erfgoed. Met zijn 4 tuinen en de grote 
ruïne, biedt de Abdij u meerdere mogelijkheden tot rondleidingen 
in openlucht. Bij minder mooi weer kan u altijd de micro-brouwerij 
verkennen waar vandaag nog steeds 4 soorten abdijbier worden 
gebrouwen. 

Een walking of seated dinner kan georganiseerd worden in één van 
de semi overdekte ruimtes die voor de gelegenheid geprivatiseerd 
worden.

Villers



Duvel Moortgat



Brouwerijbezoek Duvel
Ssst... Hier rijpt den Duvel

Altijd al willen weten hoe het magische brouwproces van Duvel 
verloopt? Hoe u dit bier moet degusteren?

Wij bieden uw genodigden een bezoek achter de schermen en een 
ware beleving. De bijzondere setting, in en rondom de schaduw van 
de brouwzaal waar de Duvel geduldig ligt te rijpen, zorgt voor een 
extra dimensie aan dit arrangement. 

Een bezoek aan de brouwerij gevolgd door een fantastisch diner zal 
zeker gesmaakt worden door u en uw genodigden.

Breendonk



Hoegaarden



Brouwerijbezoek 
Hoegaarden
Het Kouterhof, ongeëvenaard.

Hoegaarden brouwen is echt niet simpel. Het karakter en de 
verfrissende smaak bereikt u alleen door het unieke brouwproces 
strikt te respecteren. Wij verzorgen voor u en uw genodigden een 
brouwerijbezoek om nooit te vergeten.

Er wordt afgesloten met een zalig diner in Het Kouterhof, een oude 
herenboerderij daterend van 1933. Dit schitterende gebouw maakt 
deel uit van de brouwerij van Hoegaarden. In Het Kouterhof wordt 
de echte Belgische keuken naar voren gebracht geïnspireerd op 
streekproducten én met bieraccenten.

Hoegaarden



Hof van Cleve



Hof van Cleve exclusief
Persoonlijke ontvangst door Peter Goossens ***

Peter Goossens die uw klant persoonlijk uitnodigt in zijn restaurant 
op uw kosten, op briefhoofd Hof van Cleve, dat maakt pas indruk op 
uw klanten! Voor een uitgebreid diner met aangepaste wijnen, een 
live muzikaal intermezzo aan de piano van Liebrecht Vanbeckevoort, 
een individuele foto met Peter Goossens, én een bezoek aan de 
keukenbrigade onder leiding van de topchef himself : hier zullen ze 
nog lang over napraten!

 Dit arrangement bevindt zich in de hogere prijsklasse, is aanpasbaar 
aan uw budget, en beschikbaar voor 40 personen voor een avond 
exclusief in het Hof van Cleve met uw genodigden.

Hof van Cleve is gelegen te Kruishoutem.

Kruishoutem



Casino avond



Casino in het kasteel van 
Bouchout
Laat zeker niet in uw kaarten kijken.

Het kasteel van Bouchout, gelegen in de plantentuin van Meise, 
wordt voor één avond omgetoverd in een locatie die zo uit Vegas lijkt 
te komen. 

Wij verwelkomen uw gasten op de erekoer met een hapje en een 
bijpassend drankje, of wat dacht u van een Gin-Tonic bar op het 
dakterras van het kasteel?

De kasteelheer opent de casino avond terwijl uw genodigden genieten 
van een exclusief walking dinner.

Meise



Actie!



Adrenaline doorheen heel 
België
Of wat dacht u van een actieve incentive met uw klanten of 
medewerkers ? Of u nu kiest voor bowling, karting, lasershooting, 
2PK-tour, vespa’s, fietsen of Escape room, memorabel wordt het 
alleszins !

Diverse locaties verspreid over België, uiteenlopende formules en 
tarieven. Contacteer ons voor uw offerte op maat !
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Michaël Van der Stock
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michael.vanderstock@tmab.be
0479/38 69 74
052/65 00 33

Ilse Van den Berghe
Managing Director
ilse.vandenberghe@tmab.be
0475/46 67 92
052/65 00 21

Neringstraat 15
1840 Londerzeel

www.tmab.be
052/65 00 20

CORPORATE EVENTS
Our ultimate goal is the very best, making your business 
events an unforgettable experience for you and your guests. 

ACADEMY
Don’t stop learning! We give you the opportunity to learn what 
you need in your profession! 

CONFERENCES
To bring an expanding group of business decision makers in 
touch with fresh ideas for boosting business.


