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Heeft u iets te vieren?

Kasteel Oud-Poelgeest leent zich uitstekend voor feesten, familieweekenden, borrels, 
barbecues en bruiloften. Bij Kasteel Oud-Poelgeest kunt u intiem genieten in een 
sprookjesachtige omgeving. Het landgoed biedt een scala aan mogelijkheden om ieder 
evenement bijzonder en uniek te maken. Denkt u hierbij aan de grote verscheidenheid 
aan prachtige zalen en stijlkamers die het Kasteel en het Koetshuis bieden, de grote  
variatie aan culinaire mogelijkheden, de ruime parkeergelegenheid en persoonlijke  
aandacht. Daarbij biedt het landgoed zelf, met zijn prachtige vijver en eeuwenoude 
bomen, een prachtig decor voor ieder type feest.

Een stukje geschiedenis…

Landgoed Oud-Poelgeest

Het landgoed van Kasteel Oud-Poelgeest 
is 10 hectare groot en heeft een lang en rijk 
verleden. Volgens de overlevering bestaat 
de voorloper van het kasteel, ‘een villa 
genoemd’, al sinds 960. Toen bezat een 
Utrechtse bisschop op de plek van het 
landgoed een stuk grond, dat tussen vele 
moerassen en poelen lag. Vanaf het jaar 
1320 is de geschiedenis duidelijker over 
Kasteel Oud-Poelgeest. In dat jaar draagt 
Floris van Alkemade het landgoed met het 
kasteel over aan zijn halfbroer Hendrik 
van Poelgeest. In de eeuwen daarna wordt 
het landgoed nog meerdere malen als 
erfenis doorgegeven of verkocht.

Hermanus Boerhaave

Ìk heb een tuin gekocht... en een buitenhuis̀ . In 1724 koopt Hermanus Boerhaave, 
beroemd hoogleraar in de genees- en kruidkunde, het landgoed en gaat hij zelf in  
het kasteel wonen. In het park bij het landhuis kweekt hij exotische plantensoorten en 
zeldzame gewassen. Zijn kruidentuin is beroemd en het landgoed moet er in die dagen 
prachtig uitgezien hebben. Een andere beroemdheid die veel tijd doorbracht op het 
landgoed is schrijver en beeldhouwer Jan Wolkers. Hij komt in zijn jeugd vaak in de 
tuinen om er te spelen en te tekenen. Zijn herinneringen hieraan zijn in veel van zijn 
boeken terug te vinden.
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Landgoed Oud-Poelgeest als locatie

In het kasteel en het koetshuis bevinden 
zich een aantal unieke zalen en stijlkamers 
die bijzonder geschikt zijn voor een feest, 
bruiloft, borrel, barbecue of een andere 
feestelijke bijeenkomst. Onderstaand vindt 
u de bijbehorende capaciteiten en prijzen. 
Wilt u meerdere ruimtes tegelijk huren  
of heeft u specifieke wensen? Neem dan 
vrijblijvend contact met ons op om alle 
mogelijkheden door te spreken. Wij staan 
u graag te woord.

Het Kasteel

Kasteel Oud-Poelgeest heeft unieke zalen en stijlkamers geschikt voor elk event. 

Maximale capaciteit per zaal
Locatie Oppervlakte Receptie Diner Feest
Völker-Dieben 70 m² 60 gasten 50 gasten 60 gasten
Drakenzaal 65 m² 60 gasten 50 gasten 60 gasten
Bovenhal 65 m² 80 gasten 60 gasten 80 gasten
Kasteelbar 65 m² 80 gasten 40 gasten 80 gasten

Kasteel benedenverdieping

Bel etage, per dagdeel € 475,00
Bel etage, per dag € 975,00

Völker-Dieben, per dagdeel  € 495,00
Völker-Dieben, per dag € 695,00

Drakenzaal, per dagdeel  € 525,00
Drakenzaal, per dag € 785,00

Kasteel bovenverdieping

Bovenhal, per dagdeel / per dag € 975,00

Kasteel kelderverdieping

Kasteelbar, per dagdeel  € 280,00
Kasteelbar, per dag € 475,00

Kasteel exclusief  Op aanvraag
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Het Koetshuis

Op de plek waar zich vroeger de adellijke rijtuigen en de paarden bevonden, is nu een 
sfeervol restaurant gesitueerd. Het restaurant heeft een prachtig uitzicht op het kasteel, 
dat ’s avonds verlicht is. Tevens beschikt het restaurant over een eigen terras, geschikt 
voor borrels en diners. 

Maximale capaciteit per zaal
Locatie Oppervlakte receptie Diner Feest
Petit Restaurant 40 m²  40 gasten 30 gasten -
Restaurant 144 m² 200 gasten 130 gasten 200 gasten

Koetshuis
Petit Restaurant, per dagdeel   € 225,00
Petit Restaurant, per dag   € 390,00

Restaurant, per dagdeel   € 825,00
Restaurant, per dag    € 1.575,00

Koetshuis exclusief       Op aanvraag
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Culinaire mogelijkheden voor groepen

Luxe sandwichlunch

•	 Soep van de dag
•	 Drie luxe belegde broodjes 
•	 Vers fruit per persoon geportioneerd
•	 Melk, karnemelk en jus d’orange

Wij serveren een broodjeslunch dagelijks voor gezelschappen vanaf 15 personen. 
De prijs voor een broodjeslunch bedraagt € 22,50 per persoon. 

Lunchbuffet-dagelijks wisselend en seizoensgebonden

•	 Soep van de dag, aan tafel uitgeserveerd 

•	 Diverse biologische broden
•	 Diverse salades: bijvoorbeeld quinoa salade, bieten salade, groene salade
•	 Tomaat, komkommer en olijven
•	 Boter, olijventapenade, citrusdressing en balsamicodressing
•	 Gesneden jonge en oude kaas
•	 Diverse gesneden vleeswaren
•	 Gerookte zalm, gerookte makreel, roze garnalen 

•	 Stoofpotje kippendijen met zilveruitjes en paddenstoelen
•	 Diverse vissoorten uit de oven
•	 Ratatouille
•	 Kruidenrijst 

•	 Vers gesneden fruit
•	 Dessert longueurs
•	 Houten plank met diverse kaassoorten, vijgenbrood, noten en appelstroop

Wij serveren het lunchbuffet dagelijks voor gezelschappen vanaf 25 personen. 
De prijs voor het lunchbuffet bedraagt € 29,50 per persoon. 

Lunch

Tweegangen menu € 36,50
Driegangen menu  € 41,50
Exclusief eventuele supplementen. 
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High Tea

•	 Een glas Cava
•	 Onbeperkt thee drinken 

•	 Een assortiment aan zoetigheden zoals brownies, macarones,  
mini muffins, scones met verse room en lemoncurd.  

•	 Diverse luxe belegde sandwiches met o.a. gerookte zalm en Serrano ham. 

•	 Mini saucijsjes

Wij serveren de High Tea iedere zaterdag en zondag voor gezelschappen vanaf  
8 personen tussen 12.00 uur en 17.00 uur. De prijs voor de High Tea bedraagt  
€ 22,50 per persoon inclusief een glas Cava Perelada.      

Kindermenu

Tomatensoep
Kipfilet met patat frites, sla
Chocoladetaartje met vanille roomijs

De prijs voor een kindermenu bedraagt € 12,50 per persoon.  
Wij serveren het kindermenu voor kinderen van 4 tot 12 jaar. 
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Diner

Driegangen Menu de Chef   € 41,50
Viergangen menu    € 46,50
Vijfgangen menu    € 54,50
Exclusief eventuele supplementen. 

Wij vragen u vriendelijk om voor het gehele gezelschap één menu samen te stellen en 
deze tezamen met eventuele dieetwensen uiterlijk één werkweek voorafgaand aan uw 
reservering door te geven. 

Dinerbuffet - Seizoensgebonden    

•	 Diverse broodsoorten
•	 Diverse salades zoals couscous salade, aardappelsalade of pastasalade
•	 Tomaat, komkommer en olijven
•	 Boter, kruidenboter, olijventapenade, Citrus dressing en balsamicodressing
•	 Charcuterie; diverse gesneden hammen en worsten
•	 Gerookte zalm en roze garnalen in cocktailsaus
•	 Carpaccio met rucola, Parmezaanse kaas en truffelmayonaise 

•	 Lasagne met tomaten, groenten en gehakt
•	 Gebakken dagverse vis met beurre blanc
•	 Gemarineerde groenten mix
•	 Krielaardappels met knoflook en peterselie 

•	 Vers gesneden fruit
•	 Diverse taartjes
•	 Houten plank met kazen, vijgenbrood, noten en appelstroop

Wij serveren het dinerbuffet dagelijks voor gezelschappen vanaf 20 personen. 
De prijs voor het dinerbuffet bedraagt € 34,50 per persoon. 



Kasteel-Oud Poelgeest Kasteel Oud-PoelgeestPagina | 8

Luxe Dinerbuffet - Seizoensgebonden   

•	 Diverse broodsoorten
•	 Diverse salades zoals Caesar salade, salade nicoise, gegrilde groentesalade, 

groene salade
•	 Tomaat, komkommer en olijven
•	 Boter, kruidenboter, olijventapenade, citrus dressing en balsamicodressing
•	 Olijventapenade en tomatentapenade
•	 Charcuterie; diverse gesneden hammen en worsten
•	 Diverse koude vissoorten; gerookte zalm, makreel, heilbot en roze garnalen 

in cocktailsaus
•	 Carpaccio met rucola, Parmezaanse kaas en truffelmayonaise 

•	 Vitello tonato; dungesneden kalfsmuis met tonijnmayonaise en kappertjes
•	 Gesneden runderentrecote met gebakken paddenstoelen en rode wijnsaus
•	 Gebakken dagverse vis met kreeftensaus
•	 Groene groenten met gepofte tomaatjes
•	 Roseval aardappels uit de oven met knoflook en tijm 

•	 Vers gesneden fruit
•	 Variëteit aan desserts zoals taartjes, panacotta, brownies en chocolademousse
•	 Houten plank met kazen, vijgenbrood, noten en appelstroop

Wij serveren het dinerbuffet dagelijks voor gezelschappen vanaf 20 personen. 
De prijs voor het dinerbuffet bedraagt € 40,50 per persoon.  
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Dranken en frivolités  

Binnenlands gedistilleerd assortiment, per glas

Huiswijn  € 4,10
Bier, tap  € 2,75
Bier, fles  € 2,90
Speciaal bier, vanaf  € 3,65
Frisdrank  € 2,50
Vruchtensappen  € 2,50
Koffie & thee, vanaf € 2,50
Sherry, Port, Jenever, vanaf € 3,00

Buitenlands gedistilleerd assortiment, per glas

Wodka, Rum, Gin, Whiskey, Campari, vanaf € 3,00
Cava Perelada € 5,50

Uitkoop Hollands dranken assortiment, per persoon, vanaf 20 personen

2 uur € 17,50
4 uur € 33,00
6 uur € 45,00

Luxe crostini’s en hapjes, per stuk

Spiesje van mini-mozzarella, pomodori met basilicummayonaise € 2,75
Crostini met gravad lax en mierikswortelmayonaise  € 2,75
Crostini carpaccio met Parmezaanse kaas en pijnboompitjes € 2,75

Bittergarnituur, per stuk

Bitterballen `Van Dobbè   € 1,75
Gehaktballetje € 1,25
Mini loempia € 1,25
Kipnuggets € 1,25

Midnight snack, per stuk

Broodje kroket  € 4,75
Mini broodje hamburger / cheeseburger € 4,75
Puntzak patat met mayonaise € 3,75
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Arrangementen

Receptie

Kasteel Oud-Poelgeest beschikt over verschillende sfeervolle zalen geschikt voor een 
receptie. Wij bieden u graag de volgende receptiearrangementen aan:

Receptiearrangement Zilver  € 29,50 per persoon
Indien u kiest voor het receptiearrangement Zilver maakt u exclusief gebruik van de 
door u gekozen ruimte. Wij serveren twee uur lang onbeperkt binnenlands gedistilleerd 
dranken, denkt u hierbij aan tapbier, huiswijnen, frisdranken, jus d’orange, mineraal-
water, koffie en thee. Bij ontvangst staan er borrelplateaus met olijven, diverse noten, 
peppadews en kaaskoekjes voor u op de tafels. Gedurende de receptie serveren wij u en 
uw gasten drie stuks gemengd warm bittergarnituur per persoon.

Receptiearrangement Goud  € 39,50 per persoon
Indien u kiest voor het receptiearrangement Goud maakt u exclusief gebruik van de 
gekozen ruimte. Wij verwelkomen u en uw gasten feestelijk met een glas Cava Perelada. 
Vervolgens serveren wij twee uur lang onbeperkt dranken zowel binnen als buitenlands 
gedistilleerd. Bij ontvangst staan er borrelplateaus met olijven, diverse noten, peppadews 
en kaaskoekjes voor u op de tafels. Gedurende de receptie serveren wij u en uw gasten 
een twee stuks gemengd warm bittergarnituur per persoon en twee stuks luxe crostini’s 
per persoon.

Feestavond

Zowel de authentieke Kasteelbar als het sfeervolle restaurant in het Koetshuis zijn  
uitermate geschikt voor een spetterend feest met een live band, artiest of een DJ.  
Wij bieden u graag de volgende feestarrangementen aan:

Feestarrangement Zilver  € 47,50 per persoon
Indien u kiest voor het feestarrangement Zilver maakt u exclusief gebruik van de  
gekozen ruimte. Wij verwelkomen u en uw gasten feestelijk met een bruisend glas  
Cava Perelada. Bij ontvangst staan er tevens borrelplateaus met olijven, diverse noten, 
peppadews en kaaskoekjes voor u op de tafels. Tijdens het feest serveren wij vier uur 
lang onbeperkt binnenlands gedistilleerd dranken en vijf  stuks gemengd warm bitter-
garnituur per persoon.

Feestarrangement Goud € 57,50 per persoon
Indien u kiest voor het feestarrangement Goud maakt u exclusief gebruik van de  
gekozen ruimte. U en uw gasten worden feestelijk ontvangen met een sprankelend  
glas Champagne. Bij ontvangst staan er tevens borrelplateaus met olijven, diverse noten, 
peppadews en kaaskoekjes voor u op de tafels. Na het ontvangst serveren wij vier uur 
lang onbeperkt dranken, zowel binnenlands als buitenlands gedistilleerd. Gedurende 
het feest serveren wij uw gasten drie stuks luxe crostini’s en drie stuks gemengd warm 
bittergarnituur per persoon. Afsluitend serveren wij u en uw gasten een midnight snack.



Kasteel-Oud Poelgeest Kasteel Oud-Poelgeest Pagina | 11

Overnachtingen

In het Koetshuis beschikken wij over 45 comfortabele hotelkamers. Op de dag van  
aankomst zijn de hotelkamers beschikbaar vanaf 14.00 uur. Van maandag t/m vrijdag is 
de hotelkamer tot 10.00 uur tot uw beschikking en op zaterdag en zondag tot 11.00 uur. 

Kasteel Oud-Poelgeest geeft uw evenement kleur!


