PARNASSUS
De ideale locatie voor
jouw evenement

PARNASSUS
Een sociaal tewerkstellingsproject
van vzw Ateljee

Je kan de kerk ook huren voor evenementen.
Er is ruimte voor 340 zitplaatsen in theaterstijl.
We deden de nodige investeringen voor een
goede akoestiek.

vzw Ateljee stelt mensen tewerk die moeilijk
aan een job geraken omdat ze bijvoorbeeld
kortgeschoold zijn, langdurig werkloos …
Ze kunnen terecht in de vele projecten
zoals Parnassus, De Kringwinkels, de sociale
restaurants, het mobiliteitsproject trans-fair …
Bovendien is Ateljee actief op het domein
van hulpverlening: wie het financieel moeilijk
heeft, geniet sociale tarieven in de restaurants
en krijgt korting in De Kringwinkels.
Door een bezoek te brengen aan Parnassus
steun je de werking van Ateljee!

De kerk is geschikt voor klassieke concerten,
jazzconcerten, dansvoorstellingen, tentoonstellingen, seminaries, bedrijfspresentaties,
theatervoorstellingen …

CONTACT

09 223 23 41
www.parnassus.be
info@parnassus.be

Meer info? www.ateljeevzw.be

PARNASSUS

Oude Houtlei 122, 9000 Gent
09 223 23 41
info@parnassus.be
www.parnassus.be
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PARNASSUS
Een uniek kader

PARNASSUS
Lekker lunchen

PARNASSUS
Unieke buffetformule

Parnassus is gelegen in hartje Gent.
Deze kerk bevindt zich in een voormalig
Franciskanenklooster in de Oude Houtlei.
Op weekdagen kan je er ‘s middags
terecht voor een lekkere lunch.
Ontdek onze unieke buffetformule!

Elke weekdag kan je in Parnassus terecht
voor een verzorgde en lekkere lunch.
Je kan kiezen uit een klassieke dagschotel
of een vegetarisch gerecht.

Je kan ook zelf je lunch samenstellen.
Start met een basis salade of pasta
en kies supplementen uit een brede keuze
aan vitaminen, koolhydraten en eiwitten:
een gezonde en evenwichtige maaltijd.

De ruimte leent zich ook uitstekend voor
culturele evenementen, tentoonstellingen,
bedrijfspresentaties …

Het menu vind je op www.parnassus.be.
Kleine honger?
Dan kies je voor de dagverse soep
met brood. Geniet ook eens van onze
heerlijke nagerechten.

Naast de kerk (600m2) is er een sacristie
(40m2) die kan gehuurd worden voor kleinere
vergaderingen of kan gebruikt worden als
repetitielokaal, lokaal voor kamermuziek …

basis

OPENINGSUREN
RESTAURANT
Maandag – vrijdag
12u tot 14u

vitaminen

koolhydraten

OPENINGSUREN
RESTAURANT
Maandag – vrijdag
12u tot 14u

eiwitten

