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Welkom bij Owla,
een unieke eventlocatie in hartje Brugge. Deze prachtige locatie 
biedt u de rust en het authentieke kader dat u nodig heeft om 
van uw volgende evenement een gegarandeerd succes te maken. 
Mon en Zowie Hayen, twee jonge ondernemers en eigenaars van 
de Brugse Brasserie Uilenspiegel zagen in dit gebouw de perfecte 
plek voor tal van evenementen en besloten het gebouw om te 
dopen tot Owla Brugge.

Owla Brugge bevindt zich in de voormalige Heilige Familiekerk. 
Die dateert uit 1904 en bevindt zich in ’t Bilkske, een zijstraat van 
de Langestraat in Brugge. Begin 2015 zag de toenmalige Brugse 
bisschop, Jozef De Kesel, geen toekomst meer in de parochie 
Heilige Familie en het bijhorende gebedshuis en besloot daarop 
om het gebouw te ontkerkelijken.

Met een oppervlakte van niet minder dan 270 vierkante meter 
is deze locatie geschikt voor concerten, optredens, huwelijken, 
verjaardagsfeesten, communies, bedrijfsevents, congressesn, 
seminaries, modeshows, productievoorstellingen en expo’s.  
Het gebouw beschikt over 2 aparte zalen met een capaciteit tot  
700 personen. Daarnaast vindt u er ook een vipruimte en een bar.
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Overzicht zaalverhuur
Wij werken met drie tijdsloten: 

8.30 uur tot 12.30 uur

13.00 uur tot 17.00 uur

19.00 uur tot 23.00 uur
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OVERZICHT CAPACITEIT PER ZAAL EN OPSTELLING (AANTAL PERSONEN)

ZAAL THEATER SCHOOL U-VORM
RONDE TAFELS/

BANKET
LANGE TAFELS

RECEPTIE/
WALKING DINNER

OWLA 292 152 56 152 188 450

1STE VERDIEPING 192 107 / 120 102 250

COIN D’ARTISTE 28 40 16 40 50 70

CHALET / / / 32 36 40

UILENBAR / / / 32 32 50

OVERZICHT TARIEVEN EN TIJDSLOTEN

ZAAL 1 TIJDSLOT (4U) 2 TIJDSLOTEN (8U) 3 TIJDSLOTEN (12U)

OWLA* €550 €750 €950

COIN D’ARTISTE €150 €200 €250

CHALET €100 €150 €200

UILENBAR €100 €150 €200

* In de zaal OWLA is een geluidsinstallatie aanwezig.
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Dit was de gedroomde 
locatie voor ons 

bedrijfsevent: een origineel 
kader, alle faciliteiten en 

voorzieningen en natuurlijk 
een geweldige sfeer.



Vergaderarrangementen
Hiernaast vindt u enkele voorbeelden van vergaderarrangementen. Wij leggen uw zaal vast en 
berekenen de zaalhuur. Naast deze voorstellen zijn er ook andere formules mogelijk, aangepast 
aan uw wensen. Ook meerdaagse arrangementen zijn mogelijk, net zoals overnachtingen.

Wij werken met drie tijdsloten: 

8.30 uur tot 12.30 uur

13.00 uur tot 17.00 uur

19.00 uur tot 23.00 uur
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VERGADERACCESSOIRES

Flip-over met 10 vellen €22,00

Notitieblok met pen €2,50

Draadloze microfoon €20,00

4-UURS VERGADERARRANGEMENT
* ontvangst met koffie en viennoiserie
* pauze met koffie, thee, water, frisdrank, en een versnapering

Prijs per persoon €13,50 + zaalhuur

Inclusief broodjeslunch met verse soep €32,50 + zaalhuur

Inclusief tweegangenmenu €32,50 + zaalhuur

ONTBIJTVERGADERING MET EEN RIJKELIJK GEVULD ONTBIJTBUFFET IN DE ZAAL  
van 7.30 uur tot 12.00 uur I min. 35 personen

*koffie, thee, fruitsap en water 
*assortiment brood en viennoiserieën
*assortiment kaas, vleeswaren en gerookte zalm
*assortiment eieren: gekookt, roerei en met spek
*vers fruit, yoghurt, assortiment ontbijtgranen
*assortiment confituren en choco

Prijs per persoon €27,50 + zaalhuur

8-UURS VERGADERARRANGEMENT  
van 8.30 uur tot 17.00 uur

* ontvangst met koffie en viennoiserie
* pauze in de voormiddag met koffie, thee, water, frisdrank, en een versnapering
* pauze in de namiddag met koffie, thee, water, frisdrank, en een versnapering

Prijs per persoon €20,00 + zaalhuur

Inclusief broodjeslunch met verse soep €42,50 + zaalhuur

Inclusief tweegangenmenu €42,50 + zaalhuur
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Drankarrangementen
Voor recepties, afterdrinks en feestavonden stellen wij een drankenarrangement 
voor. Hierin inbegrepen zijn huiswijnen, pils, frisdrank, fruitsap en water. 
Dranken die buiten dit arrangement vallen, worden achteraf apart aangerekend. 
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UITBREIDING KOFFIEPAUZE

Kom soep €5,00

Gesneden fruit €4,00

Gewoon fruit: appel, banaan, peer €1,50

Appeltaart €6,00

Chocoladerepen: mars, snickers, twix €2,00

Natuuryoghurt met fruit €1,50

KLASSIEKE KOFFIEPAUZE 
*onbeperkt koffie, thee, fruitsap, frisdrank, water en viennoiserie

Prijs per persoon €7,00

DRANKARRANGEMENTEN

Arrangement standaard 
bij verlenging rekenen we €6,00 aan per uur, per persoon

1 UUR €9,00

Arrangement inclusief speciaalbieren 
bij verlenging rekenen we €7,00 aan per uur, per persoon

1 UUR €11,00

Arrangement inclusief cava 
bij verlenging rekenen we €8,00 aan per uur, per persoon

1 UUR €12,00

Arrangement inclusief champagne 
bij verlenging rekenen we €15,00 aan per uur, per persoon

€30,00

DRANKPRIJZEN

Koffie €2,50

Thee €2,50

Kan Koffie 
10 kopjes

€25,00

Frisdranken vanaf €3,00 

Plat/bruiswater 0,2l €3,00

Plat/bruiswater 0,5l €5,50

Plat/bruiswater 1l €9,50

Fruitsap €4,00

Karaf fruitsap 1l €10,00

Excelsior pils 25cl €3,30

Corsendonk blond/bruin 33cl €5,50

Corsendonk golden triple 33cl €5,50

Huiswijn glas 
wit/rosé/rood

€5,50

Huiswijn fles 
wit/rosé/rood

€32,00

Cava glas €7,00

Cava fles €30,00

Champagne fles €60,00

Bacardi rum €7,00

Vodka smirnoff €7,00

Bombay Sapphire gin €7,00

Porto wit/rood €7,00

Martini wit/rood €7,00
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GLENN VAN DER HEYDE 
VESTIGINGSMANAGER

 glenn@uilenspiegelevents.be  

  0473 88 45 44 

  Blikske 3, 8000 Brugge  

 0743642778  BTW


