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WELCOME
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Om te voldoen aan de groeiende vraag, werd in 2019 onze Legendz gecreëerd in het Experience Factory-complex 
zelf. Ondanks de nog recente start hebben we bijna 20 jaar ervaring!
Het doel is eenvoudig: de gelegenheid bieden om te eten en te drinken in een moderne en mooie omgeving 
waar je jezelf direct op je gemak voelt.
Dus of je nu met een bedrijf, een groep vrienden of een familie komt, jullie zullen een leuke tijd hebben samen.

„Het is nooit makkelijk om een plek te vinden die zoveel mensen kan ontvangen. We waren dus erg blij 
toen we ontdekten dat dit in Legendz kon“  Yuksel Hasirci, Aken 

Naast de Legendz zelf, kan je ook eten in één van onze twee zalen: de Moodz en de Mezzanine. Beide ruimtes 
hebben hun eigen bijzonderheden. Verderop in deze brochure krijg je meer informatie hierover.

Wat de maaltijd betreft, worden er verschillende mogelijkheden voorgesteld om aan uw verwachtingen te 
beantwoorden. Of het nu gaat om streetfood, een typisch Belgische maaltijd of zelfs een steengrill, je vindt altijd 
de pack die bij jou en je groep past! 

Bovendien is onze kaart voorzien van een ruime keuze aan streekbieren. We hebben dus alles in huis zodat je  
samen een aangename tijd kan doorbrengen.

„Na onze kartsessie werd de namiddag afgesloten met een steengrill waar we onze ervaringen op het 
circuit konden uitwisselen“  Fred Vin, National IT Support Coordinator, Belgian Defense 

Aarzel dus niet om ons team te contacteren, of het nu over professionele of privé-evenementen gaat. Voor of 
op de dag van het evenement houden wij contact om ervoor te zorgen dat jou evenement zo goed verloopt als 
je verdient!
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Om je keuze te vergemakkelijken, bieden wij je de volgende interessante packs aan. Je zal zeker 
degene vinden die het beste bij je past. 
Bovendien is een offerte op maat altijd mogelijk. Ons team zorgt ervoor dat je zo snel mogelijk een 
antwoord krijgt op al je vragen.
Al onze pakketten zijn beschikbaar vanaf 15 personen.
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STREET FOOD BREAK

9 EUR/P
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Wil je je honger stillen in het midden van de namiddag? Een late avond snack? Of om een klein hapje 
te eten dat iedereen zal bevallen? 

En dat alles in een eenvoudige, ontspannen sfeer zonder al te veel poespas? Dan is de Street Food 
Break iets voor jou!

Op de agenda staan onze heerlijke Nachos en hun legendarische kaassaus, overgoten met Jalapenos. 
Tegelijkertijd zullen er, om bij de street food bij uitstek te blijven, verschillende trendy hotdogs worden 
aangeboden waar iedereen van kan genieten.

Met dit pakket, ben je zeker van een leuke en ontspannen sfeer



BELGIAN CLASSICS

25 EUR/P
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Dit is België, toch? Waarom het ingewikkeld maken als het simpel kan... maar zo lekker!

Om de maaltijd te beginnen, bieden wij aperitieftorentjes aan met allerlei gefrituurde hapjes: 
frikandellen, bitterballen, wedges, chick finger,... Rechtstreeks uit de goede Belgische frietkraam.

En voor het hoofdgerecht? We zijn in de provincie Luik... en wie Luik zegt, zegt Boulet Liegeois. Met 
lekkere gehaktballen rechtstreeks van onze slager en onze huisgemaakte Luikse saus, vind je geen beter 
lokaal eten! Voeg er sla, mayonaise en frieten aan toe en je hebt het toppunt van Luiks smaakgenot 
bereikt!

Zoek je een alternatief? Je groep kan ook kiezen voor een heerlijke konninginnenhapje. En… Laten 
we eerlijk zijn, het is niet Belgisch maar zeker een even grote klassieker.

Je sluit deze rondreis door België af met een variatie van chocolade pralines.



MEETING LUNCH

19 EUR/P
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Bent je van plan om een dag op locatie door te brengen voor een vergadering of teambuilding? Wil 
je de dag breken met een lichte lunch?

Dan hebben wij precies wat je zoekt: Muffins, fruit en zoetigheden,... geserveerd als 
tussendoortje voor de ochtendpauze of voor de middagpauze. 

Voor de lunch worden er heerlijke broodjes met verschillende broodsoorten en verschillende 
smaken aangeboden. Je kunt niet anders dan van ze houden! 



COZY EXCLUSIVE

52 EUR/P
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Hou je ervan om dingen goed te doen en je nergens zorgen over te maken? Dan is er geen twijfel 
over dat dit pakket je zal bekoren.

Vanaf het begin van de maaltijd profiteer je van een drankenforfait. In dit pakket worden water, 
frisdranken, Jupiler, huiswijn, koffie en thee aangeboden gedurende een periode van 2 uur.
Tegelijkertijd serveren wij kaas, salami en diverse zoutkoekjes. De ideale manier om de avond te 
beginnen!

Voor het dinner stellen we een steengrill voor die garant staat voor een warm en gezellig moment. 
De 250gr vlees (rund, kip en merguez) komen van onze slager en zijn van onberispelijke kwaliteit. 
Zitten er grote eters aan uw tafel? voor 5€ extra, kun je de 350gr optie nemen (keuze voor de hele 
tafel). Voeg frietjes, brood, salades, koude sauzen en niet te vergeten de Bearnaisesaus toe, en je 
hebt de perfecte steengrill.

En tot slot zullen de nagerechten die onze ambachtelijke bakker in Lontzen heeft bereid je niet 
onverschillig laten: Tiramisu, Tiramisu met rood fruit, chocolademousse,...



BREAKFAST

5 EUR/P
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Je had gepland om de dag in ons complex te beginnen, maar het was te vroeg of er was geen tijd om 
te ontbijten?

Geen zorgen, wij stellen je 2 croissants/chocoladebroodjes per persoon voor... voor een perfect 
begin van uw dag.



ALLE MOGELIJKHEDEN
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STARTERS (PRIJS PER PERSOON)

Nachos      3.50
Toren met gefrituurde hapjes  5.00
The classics      5.00

(kaas, salami en diverse zoutkoekjes)     

MAIN COURSE

Hot Dog     5.50
Sandwiches     14.00
Boulet Liegeois    16.00
Vol-au-vent     16.00
Steengrill     24.00

DESSERT

Variatie van pralines    4.00
Ambachtelijk dessert    8.00

OTHERS

Meeting Break    5.00
Breakfast     5.00    

DRINKS

A la Carte

Cuba Libre     8.00       
Gin Tonic     10.00
Moscow Mule     10.00

Arrangement 2H Mineral  10.00 (+1 uur 4.00)
(Water, Soft, Koffie, Thee)      

    
Arrangement 2H Classic   15.00 (+1 uur 5.00)
(Water, Soft, Koffie, Thee, Jupiler Bier, Huiswijn)          
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DE MOODZ
Onze Moodz zaal zal je verleiden met zijn Lounge sfeer. Uitgerust met een buitenterras, een zithoek, een uitzicht 
op het circuit, een keuken en een bar, is hij bijzonder geschikt voor showcooking, privé etentjes of professionele 
vergaderingen in een gezellige sfeer.

Parlament Klasse U Banquet Theater Kantine Cocktail

Moodz - - - 40 40 60 90
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Parlament Klasse U Banquet Theater Kantine Cocktail

Mezzanine 60 50 42 88 120 120 110

DE MEZZANINE
De Mezzanine, gelegen boven onze Lobby, is de grootste zaal in het hele gebouw en heeft een eigen balkon! 
Vanuit deze ruimte heb je een prachtig uitzicht over het hele circuit, de Lobby en de  prachtige groene omgeving 
daarachter! Vanuit technisch oogpunt beschikt deze zaal over airconditioning, een projector, een draadloze 
microfoon en Wifi; perfect voor presentaties! 
De mezzanine heeft een eigen keuken en bar, waardoor het de ideale ruimte is voor al uw festiviteiten.
 
 



WWW.EXPERIENCE-FACTORY.BE

CREATING UNIQUE MEMORIES

EXPERIENCE FACTORY EUPEN SRL
Industriestrasse 37
B-4700 Eupen
BE 0546.811.269

Ons team is 7/7 dagen beschikbaar van 10 tot 22 uur
events@experience-factory.be
Tel.:   +32(0) 87 31 32 33 
WhatsApp:  +32(0)477 31 32 33


