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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
trouwlocatie in Oegstgeest. Dit biedt vele
mogelijkheden. Zo kan de trouwplechtigheid zelf hier op locatie plaatsvinden, in
één van de mooie historische zalen van
het kasteel of zelfs buiten 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,
intieme 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?
Fleur & Elodie
Kasteel Oud Poelgeest
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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 combineert 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 huwelijksvoltrekking 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. Tevens zijn er 47 hotelkamers gerealiseerd in de aanbouw met het koetshuis.

Capaciteitsoverzicht
Stijl Kamer
Oppervlakte Huwelijks
		voltrekking
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Receptie

Diner

Feest

Bel etage

40 m2

Völker-Dieben

70 m2

75

60

50

60

Drakenzaal

65 m2

75

60

50

60

Bovenhal

65 m

2

75

80		

80 tot 120

Kasteelbar

65 m

2

n.v.t.

80

50

80

Koetshuis
Oppervlakte Huwelijks
		voltrekking

Receptie

Diner

Feest

Restaurant

Op aanvraag Op aanvraag

144 m2

n.v.t.

Op aanvraag

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 huwelijksvoltrekking 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 bijvoorbeeld www.trouwplechtigheid.nl.

Huwelijksvoltrekking in de Völker-Dieben of Drakenzaal van het kasteel
In de maanden april, mei, juni, september en oktober
In de overige maanden

€ 750,00
€ 640,00

Huwelijksvoltrekking in de Bovenhal van het kasteel
In de maanden april, mei, juni, september en oktober
In de overige maanden

€ 1.025,00
€ 920,00

Huwelijksvoltrekking op het Landgoed van het kasteel
Supplement op de bovengenoemde zaalhuren om op het landgoed te trouwen

€ 495,00

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 huwelijksvoltrekking 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 Conde de Crait Brut, per glas
Cava Conde de Crait Brut, per fles
Champagne Laurent Perrier, per fles
Non-alcoholische toost

€
€
€
€

7,50
39,50
80,50
4,60

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.
Per seizoen werken we met een omzetgarantie (tussen de €4.500 en €9.500)
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Tarieven in het Kasteel
Stijl Kamer

Oppervlakte

per dagdeel

per dag

Bel etage

40 m2

€ 490,00

€ 1.000,00

Völker-Dieben

70 m

Drakenzaal

€ 540,00

€

760,00

65 m

2

€ 560,00

€

830,00

Bovenhal

65 m

2

€ 975,00

€

975,00

Kasteelbar

65 m2

€ 375,00

€

475,00

2

Tarieven in het Koetshuis
Zaal

Oppervlakte

per dagdeel

per dag

Restaurant

144 m2

Op aanvraag

Op aanvraag

Dranken en frivolités
Binnenlands gedistilleerd assortiment, per glas
Huiswijn, glas		
Huiswijn, fles		
Bier, tap 		
Bier, fles
vanaf
Speciaal bier
vanaf
Frisdrank 		
Vruchtensappen 		
Koffie & thee
vanaf
Sherry, Port, Jenever
vanaf

€
€
€
€
€
€
€
€
€

4,80
27,50
3,50
3,75
5,25
3,00
3,00
2,90
4,00

Buitenlands gedistilleerd assortiment
Wodka, Rum, Gin, Whiskey, Campari
Cava Conde de Caralt Brut
Cava Conde de Caralt Brut
Champagne Laurent Perrier Brut
Non-alcoholische toost

per glas vanaf
per glas
per fles
per fles
per glas

€
€
€
€
€

5,10
7,50
39,50
80,50
4,60

vanaf

€

3,00

€
€
€
€

1,85
1,40
1,40
1,40

Broodje kroket 		 €
Mini broodje hamburger / cheeseburger		 €
Puntzak patat met mayonaise		 €

5,50
5,50
5,25

Luxe crostini’s en hapjes per stuk

Bittergarnituur, per stuk
Bitterballen van `Van Dobben` 		
Mini loempia		
Gehaktballetje		
Kipnuggets		
‘Midnight` snack, per stuk
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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 uitsluitend met
verse en seizoensgebonden ingrediënten en houden uiteraard rekening met dieetwensen 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.

Seizoensgebonden menu’s
Wij denken met u mee over de culinaire invulling van uw bijeenkomt. Vraag gerust naar onze mogelijkheden.
3-gangen		
€ 43,50 per persoon
4-gangen		
€ 49,00 per persoon
5-gangen		
€ 55,00 per persoon

Kasteel Barbecue 					

€ 55,00 per persoon

Middels een buffet kunt u gebruik maken van; diverse Bourgondische broden met boter, kruidenboter, tapenades en aioli, luxe salades zoals salade Nicoise en een griekse salade. Daarnaast
vindt u een charcuterie plank (diverse gesneden luxe 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.
Tevens grillen wij, op de Green Egg, Ossenhaas (in geheel bereid met jus van gerookte knoflook),
halve kreeft met dragonboter, zalmfilet, kipspiesjes, gemarineerde gamba´s en roosteren wij
Roseval aardappeltjes, zeete- en truffel aardappeltjes met knoflook en rozemarijn.
Het dessert is vers gesneden fruit, verschillende taartjes en een luxe kaasplank met diverse
kazen, geselecteerd door Fromagerie Bon uit Leiden, met vijgenbrood, noten en appelstroop.
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Landgoed Barbecue					

€ 45,00 per persoon

Middels een buffet kunt u gebruik maken van; diverse Bourgondische broden met boter, kruidenboter, tapenades en aioli, verschillende salades zoals salade Nicoise en een groene salade met
diverse toppings zoals tomaat, komkommer, olijven en dressing. Daarnaast vindt u een charcuterie plank (diverse gesneden luxe hammen, en worsten) en carpaccio met rucola, Parmezaanse
kaas en truffelmayonaise. Ook vindt u een uitgebreid assortiment aan vis met o.a. gerookte zalm,
makreel en roze garnalen.
Tevens grillen wij, op de Green Egg, runderentrecote (in geheel bereid met rode wijn saus), zalmfilet, kippendij spiezen, gemarineerde gamba´s, diverse gemarineerde groeten en frites.
Het dessert is vers gesneden fruit, verschillende taartjes en een luxe kaasplank met diverse
kazen, geselecteerd door Fromagerie Bon uit Leiden, met vijgenbrood, noten en appelstroop.

Kasteel dinerbuffet

				

€ 43,50 per persoon

Wij serveren u eerst een dagvers seizoensgebonden soep. Hierna maakt u gebruik van het buffet bestaande uit; diverse broodsoorten met boter, kruidenboter, tapenades en aioli, luxe salades
(zoals salade Nicoise en een griekse salade). Daarnaast vindt u een charcuterie plank (diverse
gesneden luxe 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.
Tevens serveren wij gebraden runderentrecote met gebakken paddestoelen en rode wijn saus,
dagverse vis uit de oven met kreeftensaus, mix van groeten en Roseval aardappeltjes uit de oven
met knoflook en tijm. Het dessert is vers gesneden fruit, verschillende taartjes en een luxe kaasplank met diverse kazen, geselecteerd door Fromagerie Bon uit Leiden, met vijgenbrood, noten en
appelstroop.

Landgoed dinerbuffet

				

€ 41,00 per persoon

Wij serveren eerst een dagvers seizoensgebonden soep. Hierna maakt u gebruik van het buffet
bestaande uit; diverse broodsoorten met boter, kruidenboter, tapenades en aioli, verschillende
salades zoals salade Nicoise en Caprese salade. Daarnaast vindt u een charcuterie plank (diverse
gesneden luxe hammen, en worsten) en carpaccio met rucola, Parmezaanse kaas en truffelmayonaise. Ook vindt u een uitgebreid assortiment aan vis met o.a. gerookte zalm, makreel en roze
garnalen.
Wij serveren gebraden runderentrecote met gebakken paddestoelen en rode wijnsaus, dagverse
vis uit de oven met kreeftensaus, mix van groenten en Roseval aardappeltjes uit de oven met
knoflook en tijm. Het dessert is vers gesneden fruit, verschillende taartjes en een luxe kaasplank
met diverse kazen, geselecteerd door Fromagerie Bon uit Leiden, met vijgenbrood, noten en appelstroop.
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Luxe broodjeslunch

				

€ 25,50 per persoon

Wij serveren u eerst een dagverse soep. Hierna serveren wij 3 luxe belegde broodjes per persoon op etagères met luxe belegsoorten zoals: gerookte zalm, rosbief met truffelmayonaise en
Kasteelkaas. Verschillende vruchtensappen, melk en karnemelk zijn inclusief. Nadat u allen de
broodjes heeft genuttigd kunt u genieten van een verse fruitsalade en een kopje koffie of thee.

Prinsessen en ridder menu				

€ 17,00 per persoon

Tomatensoep, verse vis óf kipfilet met frietjes en verse groenten, 3 bolletjes ijs.

Seizoensgebonden lunchbuffet

			

€ 31,50 per persoon

Wij serveren eerst een dagverse seizoensgebonden soep. Hierna maakt u gebruik van het buffet
bestaande uit; diverse luxe broodsoorten met boter, kruidenboter, tappendes en aioli, een selectie van seizoensgebonden verse salades, slasoorten, toppings en dressing. Daarnaast vindt u
een charcuterie plank (diverse gesneden luxe vleeswaren, hammen en worsten). Ook vindt u een
assortiment aan vis met o.a. gerookte zalm, gerookte markreel, gerookte forel en roze garnalen.
Tevens serveren wij warme vis, vlees- en vegetarische gerechten met bijbehorend garnituur, saus
en verse seizoens groenten. Het dessert is vers gesneden fruit, verschillende taartjes en een houten plank met diverse kazen, geselecteerd door Fromagerie Bon uit Leiden, met vijgenbrood, noten
en landgoed appelstroop.

Erik’s seizoensgebonden Walking dinner
Vijf gangen		
Zes gangen		
Zeven gangen		
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€ 45,00 per persoon
€ 50,00 per persoon
€ 55,00 per persoon

Arrangementen
Ontvangst
Wij ontvangen u en uw gasten graag hoffelijk met een van de volgende arrangementen.

Ontvangst Brons					

€ 6,00 per persoon

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

Ontvangst Zilver					

€ 7,50 per persoon

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

Ontvangst Goud					

€ 12,50 per persoon

Wij ontvangen u en uw gasten graag met een sprankelend glas Cava Conde de Caralt Brut. 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					

€ 32,50 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					

€ 42,50 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 Conde de Caralt Brut. 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 twee stuks gemengd warm bittergarnituur per persoon en twee stuks luxe crostini’s per persoon.
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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					

€ 54,00 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 Conde de Caralt Brut. 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 bittergarnituur per persoon.

Feest Goud					

€ 64,00 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.

Overnachtingen
Hotelovernachting vanaf € 99,00 per kamer per nacht o.b.v. 2 personen exclusief ontbijt.
Bovenstaande tarieven zijn exclusief toeristenbelasting. Deze bedraagt € 2,50 per persoon per
nacht. In het koetshuis beschikken wij over 47 comfortabele hotelkamers. Op de dag van aankomst zijn de hotelkamers beschikbaar vanaf 15.00 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.
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Pakketten voor huwelijken
Een gehele huwelijksdag op een vrijdag of zaterdag
14.15 uur

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

15.00 uur

Geheel verzorgde ceremonie in de Völker-Diebenzaal of in de Drakenzaal.

15.45 uur

In de Kasteelbar vindt de receptie plaats. Wij serveren u en uw gasten een sprankelend glas Cava Conde de Caralt Brut om te proosten op uw huwelijk. Daarna zullen wij u en uw gasten 2 uur lang een assortiment van Hollandse dranken serveren,
plaatsen wij borrelplateaus en serveren wij drie bittergarnituur per persoon.

18.00 uur

Bruidsdiner in de Völker-Diebenzaal of in de Drakenzaal. Wij serveren u en uw gasten een drie gangen diner van de chef. De overige drankjes tijdens het diner zijn op
nacalculatie.

20.30 uur

Om de dag af te sluiten zal er een feest plaatsvinden in de Bovenhal van het Kasteel.
Wij verwelkomen u en uw gasten feestelijk met een bruisend glas Cava Conde de
Caralt Brut. 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
bittergarnituur per persoon. Zo sluit u swingend deze feestelijke dag af onder begeleiding van een DJ met saxofoon.

00.30 uur

Einde.
Bovenstaand programma is gebaseerd op 40 daggasten en 100 avondgasten en
bedraagt € 11.480,00. Aantallen zijn inclusief bruidspaar, exclusief hotelovernachting.
Het tarief voor een extra daggast (ontvangst tot en met diner) is € 90,00 en het
tarief voor een extra avondgast (feest) is vanaf € 54,00 .
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Een huwelijksdag met afsluitend een diner
14.15 uur

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

15.00 uur

Geheel verzorgde ceremonie in de Völker-Diebenzaal of in de Drakenzaal.

15.45 uur

In de Kasteelbar vindt de receptie plaats. Wij serveren u en uw gasten een sprankelend glas Cava Conde de Caralt Brut om te proosten op uw huwelijk. Daarna zullen wij u en uw gasten 2 uur lang een assortiment van Hollandse dranken serveren,
plaatsen wij borrelplateaus en serveren wij drie bittergarnituur per persoon.

18.00 uur

Bruidsdiner in de Völker-Diebenzaal of in de Drakenzaal. Wij serveren u en uw gasten een drie gangen diner van de chef. De overige drankjes tijdens het diner zijn op
nacalculatie.

22.30 uur

Einde
Bovenstaand programma is gebaseerd op 40 daggasten en bedraagt € 5.700,00.
Aantallen zijn inclusief bruidspaar, exclusief hotelovernachting.
Het tarief voor een extra daggast (ontvangst tot en met diner) is € 90,00 per persoon.

kasteeloudpoelgeest.com | reserveringen@oudpoelgeest.nl | Poelgeesterweg 1 | 2341 NM Oegstgeest | 071 5174224

