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Beste eventorganisator,

De Napoleon-site is de thuisbasis van J&M Catering en was tot 5 jaar 
geleden bekend als fabriek van de beroemde Bonbon Napoleon. 
De site is ideaal gelegen op de A12 tussen Brussel en Antwerpen  
en beschikt over 270 parkeerplaatsen.

J&M renoveerde een gedeelte van het pand tot drie prachtige 
eventzalen waar we volop gaan voor de volledig uitgewerkte 
exclusieve Catering Experience.

De eventzalen hebben een breed zicht op de open keuken, wat voor 
een zeer innemende culinaire beleving zorgt. Laat u verrassen door de 
verschillende concepten die enkel in de Napoleonzaal mogelijk zijn. 

Een avond bij J&M Catering blijft u voor altijd bij. 

Met culinaire groeten,
Het team van J&M Catering

info@jmcatering.be | www.jmcatering.be | 03 877 88 10

Napoleon,
exclusive catering experience

mailto:info%40jmcatering.be?subject=Napoleon%20-%20info
http://www.jmcatering.be
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De Napoleon-site werd 5 jaar geleden gerenoveerd met respect voor 
de industriële geschiedenis. U ervaart het karakter aan de robuuste 
betonstructuren en bakstenen muren, de zwarte stalen ramen geven het 
geheel verfijning. Houten elementen zoals de lichte parketvloer zorgen voor 
warmere accenten.

De site is het kloppende hart van J&M Catering. Naast de drie eventruimtes 
vindt u er de keukens en kantoren waarin de productie van elk event start.

Voor elk event ondergaat Napoleon een metamorfose zodat de locatie 
helemaal matcht met de uitstraling die u voor uw event voor ogen heeft.

Over de site
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8,5m

25m

Wanneer de glazen deuren van het onthaal openzwaaien, 
komt u in de Foyer. Deze open ruimte is ideaal voor een grote 
receptie, maar leent zich ook perfect voor een seminarie, 
congres of personeelsfeest. Op de mezzanine ziet u de 
stijlvolle burelen van J&M.

De tweede grote ruimte is de Napoleonzaal. Deze ruimte meet  
650 m2, maar  kan stijlvol verkleind worden voor uw event.  
U wilt een optreden na het diner? Projectie langs weerszijden? 
De mogelijkheden zijn eindeloos.

In de Lounge komt u helemaal tot rust. Geniet er van een koffie 
na uw diner én van de warme inrichting.

De ruimtes worden elk event opnieuw aangekleed met 
zorgvuldig geslecteerd meubilair, unieke decoratie en verse 
bloemen en planten.

De eventruimtes



De Foyer



De Napoleonzaal



De Lounge



Elke ruimte biedt zicht op de grote en moderne keuken van J&M 
Catering, het culinaire hart van het bedrijf. Zo kunnen u en uw 
gasten zien hoe elk gerecht tot stand komt, alvorens te proeven. 

Ervaar de actie in de warme keuken en zie hoe uw voorgerecht 
gedresseerd wordt in de koude keuken. Al hebben we 
misschien nog wat verrassingen in petto … 

De keuken
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J&M Catering ontwikkelt concepten die enkel 
mogelijk zijn in Napoleon. Smaak primeert, maar 
de ervaring zit in meer dan het proeven alleen. In 
Napoleon wordt elk zintuig verwend en dat start 
bij de aankomst.

Start met het aperitief, aangereikt uit de 
champagnekoker. Proef de heerlijkste amuses die 
neerdalen uit de ‘Hangende Tuin’ of ontdek de 
hartige macarons op het ‘hoofd van Medusa’.

The J&M 
Experience



De beleving stop niet na het aperitief. Uw gasten vragen zich 
vast af waar de tafels zijn, tot die op spectaculaire wijze de 
ruimte worden binnengedragen. Kies voor voor ‘Living Plates’, 
en ervaar dineren met een extra dimensie. Of u uw diner nu 
afsluit met een dame blanche ‘Napoleon Style’ of tarte tatin 
‘New Style’, één ding staat vast: over deze ervaring praten uw 
genodigden nog lang na.

U ontdekt hier een paar van onze concepten, en er zijn er 
nog meer. We maken graag tijd om te kijken hoe we onze 
creatieve formules op uw event kunnen afstemmen.







Getuigenissen

- Transmeat nv

“Het 25-jarig jubileum van onze firma 

was super geslaagd dankzij toplocatie 

“Napoleon”. Op alle vlakken lag de 

kwaliteit erg hoog. Het concept “Les 

Tables” was subliem: een sensationeel 

diner en een totaalbeleving van A tot Z.



Getuigenissen

- Lorenz Lievens, Venue Manager

“Vernieuwende foodconcepten, unieke 

decoratie, en zorgvuldig geselecteerd 

meubilair in een karaktervol pand: 

Napoleon is meer dan een event venue. 

Het is een experience venue.

www.jmcatering.be

http://www.jmcatering.be


www.jmcatering.be

http://www.jmcatering.be


Techniek
De hele locatie is voorzien van voldoende stroom, airco en 
verwarming. Statisch zaallicht is ook overal aanwezig. Voor 
meer technische ondersteuning zoals projectie en audio 
verwijzen we graag naar onze partner Blue Moon. Zij zullen u 
met veel plezier een voorstel formuleren. 

Contactpersoon: 
Eline Verbouw
+32 3 454 33 35 
info@bluemoon.be

Het is ook mogelijk om met uw eigen partner te werken.

mailto:info%40bluemoon.be%20?subject=Napoleon%20-%20Info%20techniek


Extra mogelijkheden
Extra diensten

TOILETTEN
Gebruik van het sanitair wordt gratis aangeboden aan u en 
uw gasten. Een toiletdame wordt u ten zeerste aangeraden 
bij evenementen vanaf 150 personen.

VESTIAIRE
Napoleon beschikt over een volledig uitgeruste vestiaire 
voor 1000 personen, en vestiairepersoneel kan voorzien 
worden indien gewenst.

HOSTESSEN
Wenst u graag hostessen in te schakelen om het onthaal te 
verzorgen? We helpen u graag.

PARKING
Het gebruik van de parking voor 270 wagens is inbegrepen 
in de huurprijs van de zaal. J&M Catering voorziet het juiste 
aantal parking boys in functie van het aantal genodigden.

Fotografie

J&M Catering werkt samen met enkele professionele 
fotografen die gekend zijn in de sector voor hun uitmuntend 
werk. Deze toppers in hun vak weten perfect hoe ze de sfeer 
van uw evenement kunnen vastleggen, zodat u en uw gasten 
nog lang kunnen nagenieten.

Contactgegevens:
Niccola Van den Heuvel - www.niccola.be
Philippe Wuyts - www.philippewuyts.be

http://www.niccola.be
http://www.philippewuyts.be


Voor ieder evenement maken we graag een 
offerte op maat van uw wensen.

J&M Catering
Boomsesteenweg 28
2627 Schelle
03 877 88 10 

info@jmcatering.be

www.jmcatering.be

Contact

mailto:info%40jmcatering.be?subject=Offerte%20aanvraag
http://www.jmcatering.be


Grondplan
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Capaciteit Foyer

Receptie: 500 personen

Zittend diner: 200 personen

Capaciteit Napoleonzaal

Receptie: 700 personen

Zittend diner: 500 personen

Capaciteit Lounge

Receptie: 60 personen

Zittend diner: 30 personen


