JJ HOUSE

JJ WHO?
ABOUT
JJ HOUSE
JJ

House - Jacob Jordaens huis is een event en meeting hub in het
hart van Antwerpen. Het prachtige
historische pand is het ouderlijk huis
van barokkunstschilder Jacob Jordaans, dateert uit de 16de eeuw en
is in een volledig nieuw jasje gestoken.

De prachtige authentieke elementen zijn bewaard geweest maar er
is ook plaats gemaakt voor een
trendy interieur. Een ideale combo voor een breed publiek. Ambitie, kunst, creativiteit en diversiteit
hangt hier nog voelbaar in de lucht.

Discover our unique venue and services!
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JJ
SPACES

De trendy JJ Bar en cosy JJ Loungezijn twee aparte
ruimtes die één geheel vormen. In beide ruimtes kan
je een bohemian, eclectisch interieur terugvinden
met hoge houten plafonds, grote ramen en kleurrijke
zetels en poefs. Sfeer op en top!

CAPACITY
Meeting space
Informeel zittend
Theateropstelling

35 p
70 p

Event Space
Receptie
Informeel zittend

100 p
60 p

JJ BAR
& JJ LOUNGE
140 M2
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Op dit authentiek plein, omkaderd door prachtige
architectuur, heerst een unieke sfeer en kalmte
die je elders niet snel vindt. Deze ruimte kan in
combinatie met de JJ bar & JJ Lounge en/of met het
JJ Coach House gehuurd worden, beide ruimtes
beschikken over een volledig uitgeruste bar.
In de winter is de JJ Courtyard overdekt door
een prachtige organic tent aangekleed met
sfeerlampjes, kaarsen en schapenvelletjes. Talk
about COZINESS!
Ook in de zomer is er de mogelijkheid om de
organic tent te laten plaatsen bij slecht weer.

JJ
COURTYARD

CAPACITY
Event space
Receptie
Informeel zittend

200 p
100 p

330 M2

P6

Een Intieme ruimte met een pop of colour!
De authentieke elementen van dit prachtige
koetshuis zijn duidelijk terug te vinden in de
uitgeruste bar, cosy zithoek en houten wanden.
De grote glazen deuren zijn aansluitend aan de
mooie binnenkoer wat de ruimte laat ademen.

CAPACITY
Meeting space
Formeel zittend
Informeel zittend
Theateropstelling

14 p
20 p
30 p

Event Space
Receptie
Informeel zittend

40 p
25 p

JJ
COACH HOUSE
80 M2
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Een unieke onergrondse oppervlakte verdeeld
in een kelder ruimte en een aansluitende gang.
Het stenen gewelf, de natuurstenen vloer en de
moderne accenten zorgen voor een extra touch!
Deze ruimte beschikt niet over een vast interieur
en kan dus volledig ingericht worden naar wens.

CAPACITY

JJ
BASEMENT
160 M2

Event Space
Receptie
Informeel zittend
Theateropstelling
Party

100 p
90 p
150 p
200 p
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Dit prachtig appartement bestaat uit twee
break-out rooms en heeft slechts één ingang
waardoor je je volledig kan laten afzonderen van
de buitenwereld. Er is een vergaderruimte en een
loungeruimte met leuke zetels en poefs, verder is er
ook sanitair en de optie om te blijven overnachten.
De huiselijke sfeer geeft meteen een warm gevoel!

JJ
APARTMENT
150 M2

CAPACITY
Meeting Space
Receptie
Informeel zittend
Theateropstelling
Overnachting

10 p
20 p
40 p
2p
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WannaCatch
& WannaWork offices

FIRST FLOOR
JJ Co-working
JJ Courtyard

JJ Apartment

JJ Lounge

GROUND FLOOR

JJ Bar

JJ Co-working
JJ Courtyard

Inkom
Reyndersstraat 6

JJ Coach House

BASEMENT
JJ Basement

BLUEPRINTS
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SERVICES
Meetings & Events
Catering: food & drinks experiences
Personeelsbezetting
Technische benodigdheden
Entertainment
Op- & afbouw
Setting op maat
Huur extra meubilair

STRENGTHS
All-in service voor elk event
Unieke locatie met een verhaal
Centrale ligging in hartje Antwerpen
Gemakkelijk bereikbaar
Catering met internationale flair
Aandacht voor unieke interieurs

SERVICES
& STRENGTHS
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SPACES

PRICE
1/2 DAY

PRICE
DAY

JJ BAR & JJ LOUNGE

€ 500

€ 750

JJ COACH HOUSE

€ 300

€ 500

JJ APARTMENT

€ 300

€ 500

JJ COURTYARD

€ 250

€ 500

JJ BASEMENT

€ 1500

ALL SPACES FIRST FLOOR

€ 1500

ALL SPACES FIRST FLOOR & JJ BASEMENT

€ 2000

CATERING Meetings
BREAKFAST

PRICE
PERSON
€8

Basis

€ 16

Uitgebreid
LUNCH
Formule 1

€ 12

Formule 2

€ 15

Formule 3

Assortiment van ciabattas
ciabatt as + pastasalade van de
dag (vlees/vis/veggie)

€ 15

Formule 4

€ 18

A ssortiment van verschillende open & gesloten
baguettes met divers beleg (vlees/vis/veggie)
Assortiment van bagels & wraps + maaltijdsalade
maaltijdsalad e
van de dag (vlees/vis/veggie)

D eluxe assortiment van verschillende broodjes +
maaltijdsalade & pastasalade van de dag (vlees/vis/veggie)

Formule 5

salade, carpacio,...

Funky
Fu
nky asian lunch: bahn-mi broodjes, noodle

+ optie voor verse soep

€ 18
€4

SWEETS
Assortiment van zoetigheden

PRICELIST

€8
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CATERING Events
Wij stellen graag een menu op maat voor jou op.
Dit kan vanaf volgende richtprijzen.

PRICE
PERSON

APERO
Borrelhapjes

gemarineerde olijven, groentenchips, wasabi nootjes,...

€2

Assortiment hapjes Ta
Tapenades
penades & hummus dips met grisini,
manchego & serano ham, f ried summer rolls,...

vanaf € 9

Uitgebreid assortiment van hapjes Menu op maat

vanaf € 15

gemaakt vanaf 3 hapjes per persoon

DINNER
Buffet menu
men u

€ 45

3 koude gerechten - 3 warme gerechten - 2 desserten

Sharing dishes aan tafel

€ 45
45

Assortiment van verschillende seizoensgebonden gerechten

Walking dinner menu met bediening

€ 52

3 voorgerechtjes - 4 hoofdgerechtjes - 2 dessertjes

Zittend
Zitt
end diner met 3-gangen menu

€ 55

Voorgerecht - hoofdgerecht - dessert

Street food, tapas, food standjes,... is ook mogelijk!
voedselintoleranties,
voed
selintoleranties, allergieën, vegetarisch,... kan steeds rekening mee gehoude
worden mits vooraf gemeldt.

DRINKS
A La carte

Af rekening per consumptie - uitgebreid assortiment van

verschillende dranken - vraag naar onze drankkaart

PRICELIST
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PRACTICAL
INFO

ADRES
Reynderstraat 6
2000 Antwerpen
België

CONTACT
info@ jjhouse.be
www.jjhouse.be
FB & IG @ jjhousebe

ANY MORE QUESTIONS?
info@ jjhouse.be

Thank you!
We would love to meet you!

PARKING
Parking Brabo
Parking Indigo Groenplaats
Parking Zuiderterras
LAAD & LOSZONE
Hoogstraat 43
2000 Antwerpen
Tussen 9u - 11u
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