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Nodig tijdens de Gentleman’s Fair uw zakenrelaties uit in The Mad Hatter:
een gezellige vintage bar, goed verborgen voor de bezoekers van de beurs.
Herbeleef er de uitbundige sfeer van ‘The Roaring Twenties’ !
Think Great Gatsby, Mad Men, Downton Abbey, Peaky Blinders, …
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Het belang van hospitality.

7

Wat maakt ons concept anders?
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Op het moment van publicatie zijn nog geen
maatregelen rond COVID-19 van kracht voor
november. Het spreekt voor zich dat wij de
evolutie hierrond op de voet volgen en alle
richtlijnen nauwgezet naleven. De veiligheid
van u en uw gasten is voor ons prioriteit.

Wat krijg ik en wat kost het?
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Alle prijzen en opties op een rijtje.
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De verschillende thema’s in detail.
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OVER DE GENTLEMAN’S FAIR
Wat in 2016 begon in Waregem Expo als een lokale beurs met ‘boys’ toys’
groeide al snel uit tot een ‘nationaal lifestyle-event voor mannen én vrouwen’.
De pers noemt ons ‘De grootste mancave van België’.
En dat bekt stukken beter, toch?

ONE-OF-A-KIND EVENT

“

De Gentleman’s Fair
is een one-of-a-kind event met
een heel uitgesproken eigen visie.

”

Sinds dag 1 ligt de focus op de interesses van

Wij mikken niet op de grote massa, maar op de

de man, en dat zijn er veel, héél veel: auto’s, gin,

meerwaardezoeker die de mooie dingen in het

moto’s, horloges, wijn, mode, accessoires, bier,

leven weet te appreciëren en ervoor open staat

audio, maatpakken, rum, video, gezondheid,

om nieuwe en unieke zaken te ontdekken.

gadgets, reizen, interieur, design, gastronomie,
games, fietsen, … noem maar op!

Onze persoonlijke aanpak werpt duidelijk zijn
vruchten af. Tijdens de laatste editie mochten

Het aanbod op de Gentleman’s Fair is uiterst

wij meer dan 9.000 bezoekers verwelkomen. Ze

gevarieerd maar - niet onbelangrijk - steeds met

ontdekten er in een gemoedelijke sfeer en een

de grootste zorg samengesteld. Net daarom is de

prachtige omkadering meer dan 100 zorgvuldig

Gentleman’s Fair uitgegroeid tot een kwaliteits-

geselecteerde exposanten die hen verrasten met

label.

tal van originele producten en diensten.
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EEN BEZOEK AAN DE GENTLEMAN’S FAIR IS EEN
ERVARING OP ZICH. BELEVING STAAT ALTIJD EN
OVERAL CENTRAAL. EN VERGIS U NIET: OOK
VROUWEN HEBBEN HIER DE TIJD VAN HUN LEVEN!

HET BELANG VAN HOSPITALITY

Elk succesvol bedrijf kent het belang van
tevreden klanten en gemotiveerde medewerkers.
Verras hen dit jaar met een unieke ervaring!

“

INVESTEREN IN LOYALITEIT

DE ULTIEME BELEVING

Elk succesvol bedrijf kent het belang van tevreden

Een bezoek aan de Gentleman’s Fair is een erva-

klanten en gemotiveerde medewerkers. Loyaliteit

ring op zich. Onze bezoekers kunnen zich in een

en klantenbinding zijn een investering op zich.

gemoedelijke sfeer vergapen aan de honderden

Wie krijgt niet graag een lekkere fles wijn of doos

verrassende producten, genieten van een drankje

pralines? Maar herinnert ú zich een week later

in onze Gentleman’s Club, een gokje wagen in het

nog van wie u die kreeg?

casino, een spelletje biljart spelen, …

Mensen willen vandaag de dag verrast worden.

Op de Gentleman’s Fair staat beleving altijd en

Wij bieden u een unieke ervaring die hen jaren-

overal centraal. En vergis u niet: ook vrouwen

lang zal bijblijven. En voor wie geen fan is van

hebben hier de tijd van hun leven!

sportevents - of drukke mensenmassa’s tout court Maar wat als ik u vertelde dat er méér was?

zijn wij een heel welkom alternatief.

Maar wat als ik u vertelde dat er méér was?
Een geheime plaats op de beurs,
verborgen voor de rest van de bezoekers…

Een geheime plaats op de beurs, verborgen
voor de rest van de bezoekers en enkel toegan-

”

kelijk voor u en uw gasten. Een plaats waar u
verwend wordt met heerlijke catering, waar
een coole bartender de meest hippe drankjes
voor u mixt en waar een ravissante pianiste
het plaatje compleet maakt …
Welkom in The Mad Hatter !
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THE MAD HATTER
Nodig uw zakenrelaties uit in The Mad Hatter:
een vintage bar, verborgen voor de rest van de bezoekers.
U herbeleeft er de sfeer van ‘The Roaring Twenties’ en wordt verwend
met heerlijke catering, exquise drankjes en aangepaste livemuziek.

FUN FACTS
Het woord ‘speakeasy’ ontstond toen Kate Hester,
eigenares van zo’n bar, tegen haar bezoekers
“Speak easy, boys! Speak easy!” riep.
*
Om de smaak van industriële alcohol te verbloemen
verwerkten de bartenders tijdens de drooglegging
limonade en vruchten in hun drankjes.
Het betekende de geboorte van de cocktail.

ONS CONCEPT
Onze Mad Hatter

The Mad Hatter is gebaseerd op de ‘speakeasy’
bars die tijdens de jaren ’20 ontstonden in

Zoals het een echte ‘speakeasy’ betaamt is ook

Amerika als gevolg van de drooglegging.

die van ons verborgen voor het grote publiek.
De verkoop en consumptie van alcohol was in die

Uw genodigden krijgen een plannetje én een pas-

tijd verboden, en daarom schonk men illegaal

woord om de bar te vinden.

gestookte alcohol (moonshine) in clandestiene
bars. De eigenaars waren heel vindingrijk om

Eénmaal binnen staat u een onvergetelijke ervaring

hun bar te verbergen: de locaties waren moeilijk

te wachten: heerlijke catering, een coole bartender

te vinden, bij de deur werden paswoorden ge-

die de meest hippe drankjes voor u mixt en een

vraagd, … sommigen verborgen zelfs de ingang

ravissante pianiste die voor de nodige muzikale

achter een boekenkast of koelkast.

‘ambiance’ zorgt.
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WAT KRIJG IK?
U en uw gasten worden als VIP’s onthaald.
En we geven u er nog een onvergetelijke ervaring bovenop.

PRAKTISCH
Voor en/of na het bezoek aan The Mad Hatter

Wij werkten vijf verschillende thema’s uit:

kunnen u en uw gasten rustig de beurs verkennen.

• Bada Bing! (2u): brown spirits & fine fingerfood

En natuurlijk het feestje verderzetten in de

• Prohibition (2u): cocktails & fine fingerfood

Gentleman’s Club, onze gezellige beursbar.

• Bubbly Brunch (2,5u): brunch & champagne
• Lobsters Galore (3u): lunch - focus op seafood

Concreet:

• Meat District (3u): lunch/dinner - focus op vlees
Reserveren kan per tafel van 8 personen.

• gereserveerde parking

Er zijn maximum 8 tafels per tijdslot.

• ‘Fast-pass’ aan de kassa
• gratis bewaakte vestiaire

Wat krijg ik?

• toegang tot Gentleman’s Fair

Hospitality betekent dat u en uw gasten als VIP’s

• ontvangst met aperitief

behandeld worden. Daarom bestaat ieder pakket

• sfeervolle inrichting

onder meer uit gereserveerde parking, ‘fast pass’

• verzorgde catering

aan de kassa en een gratis bezoek aan de beurs.

• professionele bartender

Uiteraard is alle catering en live entertainment

• ruim & ongelimiteerd aanbod van dranken

in The Mad Hatter inbegrepen.

• live entertainment

DONDERDAG
11 NOVEMBER

VRIJDAG
12 NOVEMBER

ZATERDAG
13 NOVEMBER

ZONDAG
14 NOVEMBER

10u30-13u

x

x

Bubbly Brunch

Bubbly Brunch

13u-16u

Meat District

Lobsters Galore

Meat District

Lobsters Galore

16u-18u

Bada Bing!

Prohibition

Bada Bing!

Prohibition

18u-21u

Meat District

Meat District

Meat District

x
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DE PRIJZEN

DE OPTIES

		Bada Bing! ( duur: 2 uur )

Gepersonaliseerde uitnodigingen

wanneer:
		

donderdag 11 november 16u-18u
zaterdag 13 november 16u-18u

Maak de beleving compleet en stuur uw gasten gepersonaliseerde

wat:		
		

brown spirits ( cognac, rum, whiskey, … )
& fine fingerfood

prijs:		

1.350,00 Euro / tafel van 8 personen

uitnodigingen. Deze worden door onze grafische dienst opgemaakt
in een door u te kiezen thema, de huisstijl van uw firma, …

Prijs: op aanvraag
		Prohibition ( duur: 2 uur )
wanneer:
		

vrijdag 12 november 16u-18u
zondag 14 november 16u-18u		

wat:		

cocktails & fine fingerfood

Taxiservice
Bezorg uw gasten een waar VIP-gevoel en laat hen oppikken door
onze taxi- of limodienst. Of kies voor onze eigen vintage Rolls Royce

prijs:		

1.450,00 Euro / tafel van 8 personen

als u het nóg authentieker wil. Uw gasten worden vlak voor de deur
afgezet en kunnen onbezorgd genieten van de lekkere drankjes.

		Bubbly Brunch ( duur: 2,5 uur )
wanneer:
		

zaterdag 13 november 10u30-13u
zondag 14 november 10u30-13u

wat:		
		

uitgebreide brunch, champagne
& matching cocktails

prijs:		

1.550,00 Euro / tafel van 8 personen

Prijs: op aanvraag

Gentleman’s coins
In het concept van The Mad Hatter zijn alle dranken inbegrepen.
In de Gentleman’s Club daarentegen, onze gezellige beursbar, wordt

		Lobsters Galore ( duur: 3 uur )
wanneer:
		

vrijdag 12 november 13u-16u
zondag 14 november 13u-16u

wat:		
		
		

‘oyster tasting trip around the world’
uitgebreide lunch met nadruk op seafood
& matching drinks

prijs:		

1.750,00 Euro / tafel van 8 personen

betaald met ‘gouden’ munten. Geef uw gasten wat zakgeld om na te
genieten! De munten worden per 20 geleverd in een stijlvol zakje.

Prijs: 60,00 Euro / zakje

Privé-event
Reserveer The Mad Hatter enkel voor u en uw gasten.
		Meat District ( duur: 3 uur )
wanneer:
		
		

donderdag 11 november 13u-16u / 18u-21u
vrijdag 12 november 18u-21u
zaterdag 13 november 13u-16u / 18u-21u

wat:		
		

‘meat tasting trip around the world’
uitgebreide lunch/diner & matching drinks

prijs:		

1.750,00 Euro / tafel van 8 personen
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Desgewenst kunnen wij een ‘tailor made’ thema uitwerken met
catering en entertainment naar keuze.

Prijs: vanaf 11.000,00 Euro / slot

13

BADA BING!
DONDERDAG 11 NOVEMBER 16u-18u
ZATERDAG 13 NOVEMBER 16u-18u

Bij aankomst krijgt u een aperitief aangeboden, waarna u rustig plaats kan nemen aan uw tafel.
In dit pakket ligt de focus op het proeven van diverse ‘brown spirits’ zoals rum, whisky, cognac, …
Dit alles gaat vergezeld met ‘fine fingerfood’ om duimen en vingers bij af te likken.
Onze ravissante pianiste zorgt voor sfeervolle achtergrondmuziek.

Op het menu*:

“

Aan de hand van een plannetje zoekt u
de geheime ingang naar The Mad Hatter.
Spannend!

”

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brotzeitteller (variatie aan kaas en fijne charcuterie met crackers en tapenade)
witloofkroketje met speksnippers en sausje whisky bourbon
mini pita
patatas bravas in tipzak met salsasaus
macaron van foie gras en bosbessengelei
gegratineerde oester
quiche van zalm en broccoli
calamares met tartaardip
sushirolletjes met wasabi sorbet
shot Calvados coffee

PRIJS: 1.350,00 Euro / tafel van 8 personen

* De samenstelling van het menu kan wijzigen.
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PROHIBITION

BUBBLY BRUNCH

VRIJDAG 12 NOVEMBER 16u-18u
ZONDAG 14 NOVEMBER 16u-18u

ZATERDAG 13 NOVEMBER 10u30-13u
ZONDAG 14 NOVEMBER 10u30-13u

Bij aankomst krijgt u een aperitief aangeboden, waarna u rustig plaats kan nemen aan uw tafel.
In dit pakket ligt de focus op het proeven van uitzonderlijke cocktails (ook niet-alcoholisch),
on the spot gemixt door onze creatieve bartender. Deze gaan vergezeld van ‘fine fingerfood’ om
duimen en vingers bij af te likken. Onze ravissante pianiste zorgt dan weer voor de nodige
sfeervolle achtergrondmuziek.

Bij aankomst krijgt u een aperitief aangeboden, waarna u rustig plaats kan nemen aan uw tafel.
Onder het genot van sfeervolle pianomuziek kan u genieten van een verzorgde champagnebrunch.
Op het menu staat een uitgebreide selectie van heerlijke gerechtjes. Onze bartender mixt doorlopend de passende cocktails (ook niet-alcoholisch).
Na het bezoek aan The Mad Hatter kan u de Gentleman’s Fair ontdekken.
Op het menu*:

Op het menu*:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brotzeitteller (variatie aan kaas en fijne charcuterie met crackers en tapenade)
tartiflette
bacon cheeseburger
chorizokroketje met andalousedip
gevulde wrap
bagel van zalm
rundstartaar met strooifrietjes
cordonbleu met grillworst en Comté kaas
Bruschetta met gemarineerde courgette, acacia en amandel
shot Irish coffee

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

roereitjes + gebakken bacon
artisanale broden/tafelbroodjes
aanbod Franse en Belgische kazen
yoghurt
vers fruit
live gebakken flensjes of wafeltjes met toppings
assortiment beleg: boter, confituren, chocoladepasta, ontbijtkaas en fijne vleeswaren
toast gerookte zalm
‘English breakfast’
graved lax appelnoot
Oostends garnalensoepje
spirelli tuna

PRIJS: 1.450,00 Euro / tafel van 8 personen

PRIJS: 1.550,00 Euro / tafel van 8 personen

* De samenstelling van het menu kan wijzigen.

* De samenstelling van het menu kan wijzigen.
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LOBSTERS GALORE

MEAT DISTRICT

VRIJDAG 12 NOVEMBER 13u-16u
ZONDAG 14 NOVEMBER 13u-16u

DONDERDAG 11 NOVEMBER 13u-16u / 18u-21u
VRIJDAG 12 NOVEMBER 18u-21u
ZATERDAG 13 NOVEMBER 13u-16u / 18u-21u

Bij aankomst krijgt u een aperitief aangeboden, waarna u rustig plaats kan nemen aan uw tafel.

Bij aankomst krijgt u een aperitief aangeboden, waarna u rustig plaats kan nemen aan uw tafel.

We starten met een ‘oyster tasting trip around the world’, vakkundig gepresenteerd door

We starten met een ‘meat tasting trip around the world’. Daarna kan u, onder het genot van

een gerenommeerd oesterman. Daarna kan u, onder het genot van sfeervolle pianomuziek,

sfeervolle pianomuziek, genieten van een uitgebreide lunch met de focus op vlees. De gerechten

genieten van een uitgebreide lunch met de focus op ‘sea food’. De gerechten worden in

worden in verschillende gangen geserveerd aan tafel en zijn inclusief bijpassende wijnen.

verschillende gangen geserveerd aan tafel en zijn inclusief bijpassende wijnen.

Onze bartender mixt doorlopend passende cocktails (ook niet-alcoholisch).

Onze bartender mixt doorlopend passende cocktails (ook niet-alcoholisch).
Op het menu*:
Op het menu*:
• ‘meat tasting trip around the world’
• ‘oyster tasting trip around the world’ (8 stuks)

• carpaccio van rund met Parmezaan

• kreeftenvlees op Thaise wijze

• Chateaubriand met Provençaals groententaartje

• roggevleugel met blanke botersaus, sluimererwten en wilde rijst

• tiramisu van bruine Havana met amandelkrokant

• koffiecocktail met Navan likeur

PRIJS: 1.750,00 Euro / tafel van 8 personen

PRIJS: 1.750,00 Euro / tafel van 8 personen

* De samenstelling van het menu kan wijzigen.

* De samenstelling van het menu kan wijzigen.
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11 / 12 / 13 / 14 november 2021
Waregem Expo
Zuiderlaan 26 - 8790 Waregem
WWW. GENTLEMANSFAIR. BE

Gentleman’s Fair & The Mad Hatter zijn een organisatie van M.A.D. bvba
p/a The Mad House, Brugsesteenweg 196 - 8740 Egem/Pittem

Alle prijzen vermeld in deze brochure zijn exclusief BTW.
M.A.D. bvba stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze brochure correct is.
Alle informatie in deze catalogus is vrijblijvend en vervangt alle voorgaande gedrukte informatie.
Deze gegevens kunnen niet worden gebruikt tegen M.A.D. bvba, die zich het recht voorbehoudt
om alle producten op elk moment te wijzigen, zonder enige kennisgeving.

+32 51 46 45 00 / contact@themad.group

www.themad.group

INSCHRIJVINGSFORMULIER
Volledig ingevuld terug te bezorgen via post aan:
M.A.D. bvba, t.a.v. Aaike De Jonghe
p/a The Mad House - Brugsesteenweg 196, 8740 Pittem / België
of via mail aan: aaike@gentlemansfair.be

FACTURATIEGEGEVENS
dhr./mevr.
firmanaam
BTW-nummer
straat / nr.
postcode

plaats

telefoon

e-mail

WENST IN TE SCHRIJVEN VOOR
Bada Bing!

donderdag 11/11 16u-18u

aantal tafels

€

1.350,00 Euro/tafel

zaterdag 13/11

16u-18u

aantal tafels

€

Prohibition

vrijdag 12/11

16u-18u

aantal tafels

€

1.450,00 Euro/tafel

zondag 14/11

16u-18u

aantal tafels

€

Bubbly Brunch

zaterdag 13/11

10u30-13u

aantal tafels

€

1.550,00 Euro/tafel

zondag 14/11

10u30-13u

aantal tafels

€

Lobsters Galore

vrijdag 12/11

13u-16u

aantal tafels

€

1.750,00 Euro/tafel

zondag 14/11

13u-16u

aantal tafels

€

Meat District

donderdag 11/11 13u-16u

aantal tafels

1.750,00 Euro/tafel

€

donderdag 11/11 18u-21u

aantal tafels

€

vrijdag 12/11

18u-21u

aantal tafels

€

zaterdag 13/11

13u-16u

aantal tafels

€

zaterdag 13/11

18u-21u

aantal tafels

€

Totaal excl. BTW

€

naam

datum

functie

handtekening

THE MAD GROUP • P / A THE MAD HOUSE • BRUGSESTEENWEG 196, 8740 PITTEM • BELGIUM
+32 51 45 45 00 • INFO@GENTLEMANSFAIR.BE • WWW.GENTLEMANSFAIR.BE

