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Sommige gelegenheden verdienen een onvergetelijk feest. Eentje waarvan niet iedereen meteen denkt 
‘Dat hebben we al zoveel keer gezien en meegemaakt’. Het vergt evenwel tijd, de nodige contacten 

en inspiratie om dergelijk huzarenstukje te realiseren. À Table biedt de gedroomde oplossing. 
Een huwelijk, babyborrel, verjaardag, jubileum of productvoorstelling op til? 

Ben Roggeman ‘creëert’ bij je thuis of op locatie het feest van je dromen!

HOE HET BEGON …
Ben Roggeman is a!omstig uit Brakel. Hij volg-
de opleidingen tot eventplanner, barista en trai-
teur. Ben stond ook aan de wieg van diverse pro-
jecten in het Gentse nachtleven. Zijn vrienden, 
familie en kennissen wisten zijn organisatieta-
lent toen al te smaken. Bens unieke, creatieve 
aanpak en een ongeëvenaard oog voor perfectie 
resulteren steevast in een geslaagd feest en de 
vraag om nieuwe opdrachten. Op die manier zag 
À Table spontaan het levenslicht.

JOUW DROOMFEEST, 
ZONDER STRESS OF TIJDSDRUK
Wie met À Table in zee gaat, kiest niet voor een 
voorgekauwd concept. Ben zit graag uitgebreid 
samen met de organisatoren om te peilen naar 
hun wensen en budget. Aan de hand van een 
moodboard worden de eerste grote lijnen en 
eventueel thematische invulling vastgelegd. “À 
Table is niet gebonden aan een vaste locatie”, 
legt Ben uit. “De Vlaamse Ardennen herbergt 
tal van interessante feestlocaties, die niet altijd 
even bekend zijn bij het grote publiek. Van een 

À TABLE
–  P U B L I R E P O R T A G E  –

We c rea t e ,  you  ce l eb ra t e

luxueuze zaal tot een ‘barn wedding’ in een 
charmante, opgeknapte schuur … Je kunt echt 
alle richtingen uit. Het is uiteraard ook mogelijk 
om het feest gewoon bij je thuis te organiseren. 
Van het plaatsen van een feesttent, over de keuze 
van de bloemen, tot de smaak van het dessert … 
Opnieuw nemen wij alle werk uit handen. Met 
sfeermeubilair en unieke accenten zorgen we 
voor een prachtig kader, waarin iedereen zor-
geloos kan genieten. De eigenaar van de woning 
kan overdag gewoon gaan werken. Wanneer hij 
’s avonds thuiskomt, zijn alle voorbereidingen al 
achter de rug. Handig, toch?!”

ORIGINALITEIT EN KWALITEIT 
TOT IN DE KLEINSTE DETAILS
Flexibiliteit en professionalisme zijn de sleu-
telwoorden in de aanpak van À Table. Aan elk 
detail wordt gedacht. Het lijstje referenties op 
www.a-table.be is zeer divers. Zo werd een ba-
byborrel volledig volgens het thema ‘High Tea’ 
aangekleed. Hartige en zoete hapjes werden er 
geserveerd in een stijlvol, Brits kader. Van de 
sfeervol gedekte tafel, over de theekopjes, tot de 

sandwiches, brownies, scones en zelfs cupcakes 
met aangepaste logo’s  … Het verhaal paste 
naadloos in elkaar. Ben verduidelijkt: “Het vol-
ledige plaatje moet kloppen. Ik werk daarom 
samen met enkele vaste partners, die mijn per-
fectionisme en gedrevenheid delen. Een jong en 
dynamisch team zorgt voor een hartelijke, ver-
zorgde bediening.”

OP JOUW MAAT
À Table verzorgt de totale invulling van je feest. Je 
kunt daarnaast ook à la carte kiezen uit een brede 
waaier van evenementdiensten. Wat je dromen 
ook mogen zijn, bij À Table schuif je zorgeloos de 
voeten onder tafel!

BENIEUWD?
Volg A Table Events op Facebook/ Instagram of 
bezoek de website www.a-table.be voor tal  
van referenties! Neem contact op met Ben op  
het nummer 0478 –22 20 24 of mail naar  
ben@a-table.be voor meer informatie.

Ben Roggeman verzorgt je droomfeest van A tot Z!


