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Trouwen in een kasteel

Van harte gefeliciteerd met uw verloving! Een 
spannende tijd breekt nu voor u aan, met vele 
mogelijkheden. Eén ding weet u zeker: u wenst 
te trouwen met de liefde van uw leven en wilt 
dit op een bijzondere locatie vieren. Bent u 
op zoek naar een sprookjesachtige omgeving 
van een authentiek Kasteel, omgeven door een 
groen park? Dan is Kasteel Oud-Poelgeest dé 
locatie voor de mooiste dag van uw leven.   

Kasteel Oud-Poelgeest is een officiële trouw-
locatie in Oegstgeest. Dit biedt vele mogelijk-
heden. Zo kan de trouwplechtigheid zelf hier 
op locatie plaatsvinden, in één van de mooie 
historische zalen van het kasteel of zelfs bui-
ten op het prachtige landgoed. U kunt alles 
combineren zoals u dat wilt: met een hoffelijk 
ontvangst, een exclusief diner, een uitgebreide 
borrel of een spetterend feest. Kasteel Oud-
Poelgeest is geschikt voor gezelschappen tot 
200 gasten, maar zeker ook voor kleine, intie-
me bruiloften.

Zowel in de voorbereidingen naar uw bijzondere dag als op uw huwelijksdag zelf staat er een 
team van enthousiaste professionals voor u klaar om uw dag tot in de puntjes te verzorgen. 

Door middel van deze brochure geven wij u graag een eerste indruk van de vele mogelijkheden 
bij Kasteel Oud-Poelgeest. Wij begeleiden u graag bij het samenstellen van uw huwelijksdag. 

Wij spreken uw huwelijksdag graag persoonlijk met u door, en willen u graag de dag van uw 
dromen bezorgen! Houdt u wel rekening met een minimale omzetgarantie van € 8.500,00 
te besteden aan eten, drinken en zaalhuur. Mocht u een andere invulling van het budget in 
gedachten hebben, adviseren wij u uiteraard.

Zegt u binnenkort “Ja, ik wil” bij Kasteel Oud-Poelgeest?

Met gastvrije groet,

Chanine, Nawal en Floor
Kasteel Oud-Poelgeest

Neem eens een kijkje op www.kasteeloudpoelgeest.com Hier staat een prachtige 
film klaar ter inspiratie!
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Landgoed Oud-Poelgeest als trouwlocatie

Verscholen tussen de eeuwenoude bomen en toch midden in de Randstad bevindt zich Kasteel 
Oud-Poelgeest, waar een historische en serene sfeer aanwezig is. De exclusieve locatie combi-
neert rust, stijl en historie met moderne faciliteiten anno nu. Het landgoed beschikt over vijf 
monumenten: het Kasteel, het Koetshuis, de kapel, het boswachtershuis en de poort. Elk gebouw 
heeft zijn eigen geschiedenis en zijn eigen verhaal. 

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. 
In de tweede helft van de 19e eeuw krijgt Kasteel Oud-Poelgeest zijn romantische uitstraling 
door de twee torentjes die door familie Willink op het kasteel zijn gezet. Ook het koetshuis en 
het kapelletje zijn toen gebouwd. 

Kasteel Oud-Poelgeest

Kasteel Oud-Poelgeest heeft unieke zalen en stijlkamers geschikt voor elke bruiloft. Doordat het 
prachtige stoffering door de jaren heen deels intact is gebleven krijgt u op uw huwelijksdag echt 
het gevoel dat het kasteel speciaal voor u is gemaakt. Naast de eerdergenoemde huwelijksvol-
trekking is het kasteel ook geschikt voor het aansnijden van de bruidstaart, receptie, diner en 
uiteraard voor het maken van een prachtige bruidsreportage. 

Het Koetshuis

Op het bijzondere landgoed bevindt zich tevens het indrukwekkende koetshuis. Op de plek 
waar zich vroeger de adellijke rijtuigen en de paarden bevonden, is nu een sfeervol restaurant 
gevestigd. Het restaurant heeft een prachtig uitzicht op het kasteel, dat ’s avonds verlicht is. 
Tijdens uw huwelijksdag kunt u het koetshuis bijvoorbeeld gebruiken voor de receptie, diner en 
het feest. Tevens zijn er 45 hotelkamers gerealiseerd in de aanbouw met het koetshuis. 

Capaciteitsoverzicht

Stijl Kamer Oppervlakte Huwelijks Receptie Diner Feest

  voltrekking 

Bel etage 40 m²         
Völker-Dieben 70 m² 75 60 50 60
Drakenzaal 65 m² 75 60 50 60
Bovenhal 65 m² 90 80 50 80
Kasteelbar 65 m² n.v.t. 80 50 80   

 
Koetshuis Oppervlakte  Receptie Diner Feest

Petit Restaurant 40 m²   n.v.t. 40 30 40
Restaurant 144 m²  n.v.t. 200 130 200

 



Kasteel-Oud Poelgeest Kasteel Oud-PoelgeestPagina | 4

Uw huwelijksdag op maat

Voor een sprookjesachtige bruiloft in stijl bent u bij Kasteel Oud-Poelgeest aan het juiste adres. 
Alles kunt u gemakkelijk regelen op één locatie; plechtigheid, receptie, diner en feest. Samen 
met het Sales team van Kasteel Oud-Poelgeest bespreekt u de wensen voor uw huwelijksdag. Om 
u een goede indruk te geven van de verscheidene mogelijkheden, in deze brochure vind je losse 
onderdelen tot all-in arrangementen: 

‘Ja, ik wil’

Misschien wel de drie mooiste woorden uit uw leven. Wanneer u trouwt bij Kasteel Oud-
Poelgeest krijgt u een trouwambtenaar van de Gemeente Oegstgeest voor de huwelijksvoltrek-
king aangewezen. Echter, is het tegenwoordig ook mogelijk om uw huwelijk door een, door u 
gekozen, zelfstandig trouwambtenaar te laten voltrekken. Kijk voor meer informatie op bijvoor-
beeld www.trouwplechtigheid.nl. 

Huwelijksvoltrekking in de Völker-Dieben of Drakenzaal van het kasteel

In de maanden april, mei, juni, september en oktober € 695,00
In de overige maanden € 595,00

Huwelijksvoltrekking in de Bovenhal van het kasteel

In de maanden april, mei, juni, september en oktober € 975,00
In de overige maanden € 875,00

Huwelijksvoltrekking op het Landgoed van het kasteel

Supplement op de bovengenoemde zaalhuren om op het landgoed te trouwen € 450,00

De prijzen zijn exclusief de gemeente leges. Bruidsparen die niet hun volledige huwelijksdag bij 
Kasteel Oud-Poelgeest vieren, verwelkomen wij graag tot 12:00 uur. De prijs voor enkel de huwe-
lijksvoltrekking op onze locatie is enkel op aanvraag.

Toost en Bruidstaart moment

Na de huwelijksvoltrekking is er de mogelijkheid om een feestelijke toost uit te brengen op uw 
huwelijk. Graag bieden wij u hiervoor de volgende mogelijkheden: 

Cava Perelada, per glas €   5,50
Cava Perelada, per fles  € 28,50
Champagne José Michel Brut, per fles € 48,50
Non-alcoholische toost, per glas €   4,25

Een van de hoogtepunten van uw trouwdag is uiteraard het aansnijden van de bruidstaart! De 
smaak en de stijl van de bruidstaart is volledig te bespreken met een van onze partners.
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Tarieven in het Kasteel

Stijl Kamer Oppervlakte per dagdeel per dag

Bel etage 40 m²  € 475,00 € 975,00
Völker-Dieben 70 m² € 495,00 € 695,00
Drakenzaal 65 m² € 525,00 € 785,00
Bovenhal 65 m² € 975,00 € 975,00
Kasteelbar 65 m² € 280,00 € 475,00

       
Tarieven in het Koetshuis

Zaal  Oppervlakte per dagdeel per dag

Petit Restaurant 40 m²  € 225,00 € 390,00
Restaurant 144 m² € 825,00 € 1.575,00

 
Dranken en frivolités 

Binnenlands gedistilleerd assortiment, per glas

Huiswijn, glas € 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

Luxe crostini’s en hapjes, per stuk zoals

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

`Midnight` snack, per stuk

Broodje kroket  € 4,50
Mini broodje hamburger / cheeseburger € 4,50
Puntzak patat met mayonaise € 3,75
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Culinaire invulling 

Kasteel Oud-Poelgeest biedt u veel culinaire mogelijkheden. Zo serveren wij prachtige drie, 
vier- of vijfgangen menu’s, smakelijke buffetten en informele walking diners. Wij werken uit-
sluitend met verse en seizoensgebonden ingrediënten en houden uiteraard rekening met dieet-
wensen en allergieën. Onze Chef-kok Erik van der Hulst neemt graag de tijd om samen met u 
de culinaire samenstelling van het diner vast te stellen. Of begin uw huwelijksdag al vroeg bij 
Kasteel Oud-Poelgeest met een lunch.

Luxe sandwich lunch € 22,50 per persoon

Wij serveren u eerst een dagverse soep. Hierna serveren wij 3 luxe belegde broodjes per persoon 
op etagères. Verschillende vruchtensappen, melk en karnemelk zijn inclusief. Nadat u allen de 
broodjes heeft genuttigd kunt u kiezen tussen een verse fruitsalade of een heerlijk kopje koffie 
of thee.

’t Seizoensgebonden Koetshuis Lunchbuffet  € 29,50 per persoon

Wij serveren u eerst een dagverse soep. Hierna maakt u gebruik van het buffet bestaande uit; 
diverse biologische broodsoorten, salades, tomaat, komkommer, olijventapenade, boter, krui-
denboter, tapenade, citrus dressing, balsamicodressing. Daarnaast vindt u diverse gesneden 
kazen en vleeswaren. Ook vindt u een assortiment aan vis met o.a. gerookte zalm, gerookte 
markreel en roze garnalen in cocktailsaus. Tevens serveren wij een warm vlees- en visgerecht 
met bijbehorend garnituur met gepofte tomaatjes. Het dessert is vers gesneden fruit, verschil-
lende taartjes en een assortiment kazen met vijgenbrood, noten en landgoed appelstroop.

High Tea € 22,50 per persoon

Wij ontvangen de gasten met een sprankelend glas Cava en bieden een uitgebreide selectie van 
Bradley’s Tea en verse munt thee. Wij serveren op etagères een assortiment aan zoetigheden 
waaronder brownies, macarones, mini muffins, scones met verse room en lemoncurd. 
Tevens serveren wij luxe belegde sandwiches met o.a. gerookte zalm, Serrano ham etc. Ook 
serveren wij een warme hartigheid. Denk hierbij aan een mini quiche.

Verschillende seizoensgebonden menu’s voor lunches en diners

Tweegangenmenu € 36,50 per persoon
Driegangenmenu € 41,50 per persoon
Viergangenmenu € 46,50 per persoon
Vijfgangenmenu € 54,50 per persoon

Prinsessen en ridder menu met een kasteelsurprise € 15,50 per persoon

Tomatensoep, kipfilet met patat frites, sla en chocoladetaartje met vanille roomijs
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’t Seizoensgebonden Landgoed Buffet  € 37,50 per persoon

Wij serveren u eerst een dagverse soep. Hierna maakt u gebruik van het buffet bestaande uit; 
diverse broodsoorten, salades, tomaat, komkommer, olijventapenade, boter, kruidenboter, tape-
nade, citrus dressing, balsamicodressing. Daarnaast vindt u een charcuterie (diverse gesneden 
hammen, en worsten) en carpaccio met rucola, Parmezaanse kaas en truffelmayonaise. Ook 
vindt u een assortiment aan vis met o.a. gerookte zalm en roze garnalen in cocktailsaus. Tevens 
serveren wij een warm vlees- en visgerecht met bijbehorend garnituur met gepofte tomaatjes. 
Het dessert is vers gesneden fruit, verschillende taartjes en een assortiment kazen met vijgen-
brood, noten en landgoed appelstroop.

’t Seizoensgebonden Kasteel Buffet € 40,50 per persoon

Wij serveren u eerst een dagverse soep. Hierna maakt u gebruik van het buffet bestaande uit; 
diverse broodsoorten, luxe salades (zoals Caesar salade, salade nicoise), tomaat, komkommer, 
olijventapenade, boter, kruidenboter, tapenade, citrus dressing, balsamicodressing. Daarnaast 
vindt u een charcuterie (diverse gesneden hammen, en worsten), carpaccio met rucola, 
Parmezaanse kaas en truffelmayonaise en een Vitello tonato. Ook vindt u een uitgebreid assor-
timent aan vis met o.a. gerookte zalm, makreel, heilbot en roze garnalen in cocktailsaus. Tevens 
serveren wij een warm rundvlees- en visgerecht met bijbehorend garnituur met gepofte toma-
tjes. Het dessert is vers gesneden fruit, panacotta, brownies, chocolademousse, verschillende 
taartjes en een assortiment kazen van Fromagerie Abraham Kef met vijgenbrood, noten en 
landgoed appelstroop.

Landgoed Barbecue  € 38,50 per persoon

Middels een buffet kunt u gebruik maken van; diverse Bourgondische broden, luxe salades 
(zoals aardappelsalade, pastasalade en een groene salade), tomaat, komkommer, olijven, boter, 
kruidenboter, tapenade, citrus dressing, balsamicodressing. Daarnaast vindt u een charcuterie 
(diverse gesneden hammen, en worsten) en carpaccio met rucola, Parmezaanse kaas en truffel-
mayonaise. Ook vindt u een uitgebreid assortiment aan vis met o.a. gerookte zalm en roze gar-
nalen in cocktailsaus. Diverse sauzen zoals pindasaus, knoflooksaus, mayonaise en chilisaus. 
Tevens grillen wij voor u Runderentrecote (in zijn geheel bereid in rode wijnsaus), vispakketjes 
met dagverse vis, kipspiesjes, gemarineerde gambá s en groentes. 

Het dessert is vers gesneden fruit, verschillende taartjes en een assortiment kazen met vijgen-
brood, noten en landgoed appelstroop.
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Kasteel Barbecue  € 44,50 per persoon

Middels een buffet kunt u gebruik maken van; diverse Bourgondische broden, luxe salades (zoals 
Caesar salade, Griekse salade of tonijnsalade), tomaat, komkommer, olijventapenade, tomaten-
tapenade, boter, kruidenboter, tapenade, citrus dressing, balsamicodressing. Daarnaast vindt 
u een charcuterie (diverse gesneden hammen, en worsten), carpaccio met rucola, Parmezaanse 
kaas en truffelmayonaise en een Vitello tonato. Ook vindt u een uitgebreid assortiment aan vis 
met o.a. gerookte zalm, makreel, heilbot en roze garnalen in cocktailsaus. Diverse sauzen zoals 
pindasaus, knoflooksaus, mayonaise en chilisaus. 

Tevens grillen wij voor u Ossenhaas (in geheel bereid met jus van gerookte knoflook), halve 
kreeft met dragonboter, vispakketjes met dagverse vis, kipspiesjes, gemarineerde gambá s en 
groentes. Hierbij serveren wij patates frites.

Het dessert is vers gesneden fruit, verschillende taartjes en een assortiment kazen van 
Fromagerie Abraham Kef met vijgenbrood, noten en landgoed appelstroop.
Wij serveren de buffetten voor gezelschappen vanaf 20 personen

Erik’s seizoensgebonden Walking dinner

Vijfgangenmenu € 34,50 per persoon
Zesgangenmenu € 39,50 per persoon
Zevengangenmenu € 44,50 per persoon

Dit zijn enkele voorbeelden van gerechten waar uit gekozen kan worden; Gegrilde Albacore 
tonijn met quinoa salade, lamsoren, komkommer en citroenmayonaise - Gerookte kalfsentre-
cote met buffelmozarella, crème van gepofte paprika, basilicum – Kreeftensoep met rouleau van 
kreeft, crème fraiche - Op de huidgebakken Corvina filet met wortelrisotto, trostomaatje, kreef-
tensaus - Gebraden eendenborst met bietjes, mousseline, gevogeltejus met zoethout - Gegrilde 
kalfsentrecote met roseval aardappel, sjalottenjus -  Taartje van groene appel met appelcompote, 
appelbloesem, groene appel sorbet
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Arrangementen

Ontvangst
Wij ontvangen u en uw gasten graag hoffelijk met een van de volgende arrangementen.
 
Ontvangst Brons € 5,50 per persoon

Wij ontvangen u en uw gasten graag met een kopje koffie, thee of frisdrank. 

Ontvangst Zilver € 6,75 per persoon

Wij ontvangen u en uw gasten graag met een kopje koffie, thee of frisdrank. Hierbij serveren wij 
een kleine zoetigheid.

Ontvangst Goud € 11,75 per persoon

Wij ontvangen u en uw gasten graag met een sprankelend glas Cava Perelada. Hierbij serveren 
wij een kleine zoetigheid. Na het glas Cava hebben uw gasten de mogelijkheid om een kopje 
koffie, thee of frisdrank te bestellen.

Bovenstaande arrangementen zijn exclusief zaalhuur. 

Receptie
Kasteel Oud-Poelgeest beschikt over verschillende sfeervolle zalen geschikt voor een receptie. 

Receptie 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, mineraalwater, 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.

Receptie 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 ser-
veren wij twee uur lang onbeperkt dranken zowel binnen als buitenlands gedistilleerd. Bij ont-
vangst staan er borrelplateaus met olijven, diverse noten, peppadews en kaaskoekjes voor u op 
de tafels. Gedurende de receptie serveren wij u en uw gasten twee stuks gemengd warm bitter-
garnituur per persoon en twee stuks luxe crostini’s per persoon.
 



Feest
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: 

Feest Zilver € 47,50 per persoon

Indien u kiest voor het feestarrangement Zilver maakt u exclusief gebruik van de gekozen ruim-
te. Wij verwelkomen u en uw gasten feestelijk met een bruisend glas Cava Perelada. Bij ont-
vangst 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 bittergarnituur per persoon.

Feest Goud € 57,50 per persoon

Indien u kiest voor het feestarrangement Goud maakt u exclusief gebruik van de gekozen ruim-
te. U en uw gasten worden feestelijk ontvangen met een sprankelend glas Champagne. Bij ont-
vangst 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 binnen-
lands 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.

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!
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