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…de juiste sfeer, centraal gelegen, 
goed bereikbaar, gastvrij en goed verzorgd! 
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Voorwoord 
Meer dan 600 jaar een toplocatie 
om te inspireren, ontmoeten en 
genieten. 
 

In 1200 gaf Graaf Flor is V de opdracht om een vei l ig kasteel te 

bouwen als ontmoetingsplek waar de gasten perfect ontvangen 

konden worden,  waar men elkaar kon ontmoeten en inspireren en 

bovenal waar het leven gevierd kon worden.   

Deze rol  van Kasteel Woerden is in 2021 niet veranderd.  Laat je  

inspireren t i jdens een presentat ie of training,  overleg en ontmoet 

elkaar t i jdens een vergadering,   congres,  borrel  en/of feest met 

jouw collega’s en relat ies.  Kasteel Woerden is ZEER GOED 

BEREIKBAAR, heeft een UITSTEKENDE PARKEERVOORZIENING en 

is UNIEK, SFEERVOL en HISTORISCH met al le MODERNE 

FACILITEITEN. Zodra je aankomt bi j  het zeer goed bereikbare 

kasteel en over de slotbrug naar binnen loopt merk je direct dat je 

op een unieke locatie bent .  Vei l ig,  stat ig,  sfeervol ,  authentiek,  

maar ook met duidel i jke stoere,  industr iële en moderne elementen.   

Het kasteel is  GROOTS. Meer dan 600 gasten kunnen elkaar 

ontmoeten t i jdens een zakel i jk event.  Meer dan 10 verschi l len 

ruimtes,  waaronder een diverse vergaderzalen zoals de Ridderzaal ,  

Van Brunswijckzaal ,  de Van Beierenzaal en goede breakout ruimtes 

zoals onder meer de oude Gewelven,  een binnenplaats en de Van 

Ommerenzaal met een groot terras waar de zon tot ondergang 

schi jnt .   

Het kasteelteam staat voor u klaar ,  gastvr i j  en gastgericht ,  Het 

koksteam ontfermt zich over lekker en goed eten.  Van een ‘al l  t ime 

favourite’  zoals de bitterbal bi j  de borrel  of een goede sandwich 

bi j  de lunch tot en met hoogstaande cul inaire verrassingen. 

 
 

Namens het  gehele team  

Van harte welkom! 

         

Gert-Jan Stok 

Directeur  Kasteel  Woerden 
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DE LOCATIE 
 

Een  zake l i j ke  b i jeenkomst  op  een  cent raa l  ge legen en  insp i re rende 

locat ie .  Ideaa l  voor  een  vergader ing ,  congres ,  t ra in ing ,  p resenta t ie ,  

bedr i j f s feest  o f  recept ie .  Het  onders taande locat ieoverz icht  geef t  een  

eers te  indruk .  Met  onze  reserver ingstoo l  kunt  u  eenvoud ig  een  

vergaderzaa l  met  o f  zonder  lunch  en  andere  fac i l i te i ten  boeken .  

Be langr i j ke  o f  in teressante  deta i l s  b i j  de  organ isa t ie  van  een  congres  of  

bedr i j f sevent  z ie  je  pas  op  de  locat ie .  Het  te r ras  en  de  b innenplaats  z i j n  

b i j voorbeeld  eenvoud ig  te  overkappen met  een  ( s t re tch ) tent .  We 

ontvangen u  graag  voor  een  rondle id ing  en  gesprek  om uw b i jeenkomst  te  

bespreken .  

 

 

 

 

Capaci te i t   
Van 

Habsburg 
R idder  

zaal  
Van 

Montfoort  
Van 

Rhenen 
Van 

Brunswi jck  
Van 

Beieren 
Van 

Ommeren 
Gewelven  

                  
Oppervlakte 45m2 101m2 44m2 104m2 43m2 37m2 123m2 300m2 
  

        

Theater  25  120 -  80 25 -  80 90 
                  

Cabaret  -  50 20 30 18 -  30 -  
  

        

School  -  24  10 16 12  -  16  -  
                  
B lok  15    16  25 20 14  -  -  
  

        

U-vorm 16 28 10 25 18 -  12  -  
                  
Carré  20 34 12  30 20 -  15  -   

        
Kr ing 20 50 20 40 20 -  40 -  
                  
Recept ie  -  100 65 100 40 -  150 250 
  

        

Diner  ( rond)  -  60 24 42  24  -  78 -  
                  
D iner  ( lang)  -  75  30 60 30 14  90 90 
          

                
 

Het  hele kasteel  exclusief?  Grote bedr i j fsfeesten,  productpresentat ies ,  dealerdagen en 

branchebi jeenkomsten z i jn  voorbeelden van evenementen waarvoor onze locat ie exclusief  

afgehuurd kan worden.  Wi j  berekenen een vaste huurpr i js  van €  3750,00 excl .  BTW voor de 

exclusiv i te i t  van onze locat ie .  
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De Ridderzaal & Van Montfoortzaal  

Ridderzaal Floris V 
Deze zaal  is  pronkstuk van het  kasteel  en zeer geschikt  voor grote 

bedr i j fspresentat ies ,  congressen,  jaarvergader ingen,  feesten en als  plenaire 

ru imte.  Qua archi tectuur  is  het ,  zeker  voor die t i jd ,  een zeer  bi jzondere ruimte.  

Het  dak van de Ridderzaal  laat  z ich kenmerken door een unieke bouwst i j l  

vanui t  de 15e  eeuw en is  vervaardigd op basis  van een histor ische houten pen-

gat  construct ie zoals  werd toegepast  b i j  de bouw van zei lschepen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van Montfoortzaal 
De voorzaal  van de r idderzaal  is  de Van Montfoortzaal .  Door het  stat ige,  hoge 

plafond met zware balken,  de houten vloer  en de v ierkante vorm,  heeft  deze 

zaal  een indrukwekkende ui tstral ing.  De zaal  is  gesi tueerd boven de 

toegangspoort  en biedt  z icht  op de binnenplaats van het  kasteel .  De zaal  doet  

al  eeuwenlang dienst  als  ontvangstzaal  voor  de Flor is  V zaal .  Deze tradi t ie  

wordt  door ons en onze opdrachtgevers in  de 21e  eeuw voortgezet ,  a l leen al  

omdat deze zaal  de enige doorgang is  naar  de Flor is  V zaal .  
 
 

 Theater  U-vorm Cabaret  Carre Diner  Recept ie Feest  
Ridderzaal  130 34 60 44 60 80 100 
Van Montfoortzaal  40 18 25 24 30 50 50 
Combinat ie -  -  -  -  90 130 150 
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Van Rhenenzaal en de Van Habsburgzaal 

Een zaal  met veel  dagl icht ,  u i tz icht  op de slotgracht ,  de St .  Bonaventurakerk 

en de binnenplaats .  De zaal  leent  z ich zeer  goed voor workshops,  

productpresentat ies ,  zakel i jke diners en act ieve personeelsfeesten.   

 

De Van Rhenenzaal  is  door middel  van een schuifbare wand te spl i tsen.  In  het  

achterste gedeelte van de zaal  bevindt  z ich een vaste bar  en koff iehoek.  De 

Van Rhenenzaal  leent  z i jn  naam aan Godfr ied van Rhenen,  een bisschop van 

Utrecht .    

 

Onder de nok van het  kasteel  bevindt  z ich,  op de bovenste verdieping,  de van 

Habsburgzaal .  De zaal  wordt  gekenmerkt  door het  unieke houten dak en de 

warme sfeer .  De zaal  is  u i termate geschikt  voor  een vergader ing of  als  

workshopruimte.  In  de zaal  staan 4 tafels  met daaraan max.  16 stoelen.  Deze 

zaal  is  per  t rap toegankel i jk .  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Theater  U-vorm Cabaret  Carre Diner  Recept ie Feest  Buffet  
Van Rhenenzaal  80 24 40 32 60 90 120 85 
Van Habsburgzaal  24 12 16 16 -  -  -  -  
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Van Beierenzaal en Van Brunswijckzaal  
 
De Van Beierenzaal  is  zeer  geschikt  voor uw direct ievergader ing of  besloten 

diner .  In  deze zaal  t reft  u een authent ieke houten kasteeltafel  waar  u met een 

gezelschap van 12 personen kunt  bi jeenkomen.  Jan van Beieren,  hertog van 

Brabant ,  was eigenaar  van di t  kasteel  van 1415 tot  1425.  In  de Van Beierenzaal  

k i jkt  u u i t  op de oude binnenstad.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Van Brunswijckzaal 
 

‘Een ui termate prett ige vergaderzaal ,  rust ig en comfortabel ’  a ldus een 

frequente opdrachtgever en bureau in presentat ietra in ing.  De zaal  is  voorz ien 

van een nis  aan de voorz i jde welke kan dienen als  z i thoek of  voor de plaats ing 

van een buffet  of  als  presentat iepodium voor een kle inere groep gasten.  De 

zaal  boven de poort  op de derde verdieping is  vernoemd naar  Hertog Er ik  van 

Brunswi jk .  Hi j  kreeg het  kasteel  van Fi l ips I I  van Spanje in  de tacht ig jar ige 

oorlog te leen.  Famil ie  van Brunswi jck woonde tot  1671 in  het  kasteel .   
 
 
 
 
 

 

  

 Theater  U-vorm Cabaret  Carre Diner  Recept ie Feest  
Van Beierenzaal  20 -  -  12 12 -  12 
Van Brunswi jckzaal  40 18 20 20 20 30 40 
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Van Ommerenzaal en het Kasteelcafé  

Het grootste vertrek in  het  kasteel  is  op te spl i tsen in dr ie ru imtes en is  

mult i funct ioneel .  De sfeer  is  een combinat ie van authent iek ,  stoer ,  st i j lvol  en 

modern.  De ruimtes z i jn  aangesloten op de entree en het  350 m2 grote terras .   

Onze opdrachtgevers k iezen deze ruimte voor hun ontvangst ,  lunch,  borrel  en 

diner ,  maar ook als  ru imte voor sub sessie ,  presentat ie of  feestzaal .   

 

De capaci te i t  van 180 gasten is  eenvoudig ui t  te breiden naar  400 gasten door 

een mobiele behuiz ing op het  terras gekoppeld aan de zaal  met meerdere 

dubbele deurdoorgangen en raampart i jen .  Deze ruimte kan verder vergroot  

worden tot  600 gasten door de binnenplaats te combineren.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Theater  U-vorm Carre Diner  Recept ie Feest  Buffet  
Kasteel  Café 20 12 -  20 40 -  20 
Van Ommerenzaal  60 24 -  100 150 180 90 
+  terras behuiz ing 200   180  200 200 
+  b innenplaats  300 12 -  180 40 300 220 
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De Gewelven en de Gouden Toren 
 

 

Onder in  het  kasteel  bevinden z ich de Gewelven.  Vroeger werd di t  de 

'Duysteren ommeganck'  genoemd.  De ruwe wanden van steen,  het  ronde 

plafond en grote druipkaarsen geven deze ruimte een typerend,  stoere 

kasteelui tstral ing.  In  de Gewelven bevinden z ich tevens de oude 

cel lenblokken.  De Gewelven z i jn  geschikt  voor  al ler le i  b i jeenkomsten,  van een 

chique diner  of  wi jnproever i j  tot  een verrassend themafeest .  Aan het  e inde 

van de ‘Duysteren ommeganck'   bevindt  z ich de Gouden Toren.  Di t  gewelf  is  

toegankel i jk  vanaf  het  b innenplein en bestaat  u i t  een gewelf  met een 

torenbunker .  Ideaal  voor  borrels ,  b ierproever i jen,  bourgondisch buffet  of  een 

geheim diner  voor 12 gasten in de torenkamer .  
 
 
 

 Theater  U-vorm Cabaret  Diner  Recept ie Feest  Buffet  
De Gewelven 60 -  -  120 150 250 100 
De Gouden Toren 40   40 60 60 40 
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Tenten en overkappingen  
 

De terrassen,  b innenplaats en/of parkeerplaatsen overdekken? Regelmat ig 

kr i jgen we aanvragen voor evenementen boven de 500 personen.  De 

mogel i jkheid bestaat  om de bestaande capaci te i t  u i t  te breiden met 

u i teenlopende overkappingen en tenten.  

 

Iedere gelegenheid en budget kent  haar  e igen type tent .  Zo is  het  b i jvoorbeeld 

mogel i jk  een vol ledige tent  van aluminium te plaatsen met harde wanden of  

met wanden van zei l .  Deze tenten kunnen voorz ien worden van een 

transparant  dak voor extra l icht inval .   

 

Voor een informele en sfeervol le overkapping adviseren wi j  de stretchtent .  Di t  

z i jn  tenten vervaardigd ui t  elast isch opgespannen doek in diverse kleuren en 

maten verkr i jgbaar .  Deze overkapping geeft  uw evenement een bi jzonder 

feestel i jke t int .   

 

Voor een informele aangelegenheid,  streekmarkt  of  feestavond kunnen ook 

pagodetenten goed tot  hun recht  komen.  Deze z i jn  in  diverse kleuren 

verkr i jgbaar  en aan elkaar  te bevest igen.  In  geval  van mooi  weer kunnen zelfs  

de z i jkanten los worden gemaakt  zodat  een parasoleffect  gecreëerd wordt .   

 

Voor meer informat ie over  tenten en overkappingen voor uw evenement 

staat  ons salesteam u graag te woord 
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Locatie kosten en bepalingen  

 

Locatiekosten 

Bi j  het  boeken van één of  meerdere ru imtes in  het  600 jaar  oude r i jksmonument 

Kasteel  Woerden is  de zaalhuur ook opgebouwd ui t  de kosten van onder meer het  

opbouwen en afbouwen van de zaal .  de schoonmaakkosten,  de eventmanager ,  

parkeren,  het  tafel l innen,  de energiekosten en dergel i jke .  Bi j  de pr i js  van het  eten 

en dr inken z i t ten ook de kosten van de medewerkers bediening,  de koks,  de 

mast iek en de afwaskosten.  Afhankel i jk  van het  event  of  de bi jeenkomst en uw 

wensen kunnen we extra medewerkers ,  decorat ie of  bloemwerk inzetten.  Indien wi j  

h ier  extra kosten voor berekenen zul len we di t  offreren.    

 

Omzetgarantie en pr i jswi jz igingen 

 

Kasteel  Woerden maakt  het  voorbehoud op tussent i jdse pr i jswi jz ig ingen.  U bent  de 

pr i jzen verschuldigd die gelden op het  moment dat  de horecadiensten worden 

geboekt .  In  voorkomende geval len kan een bestedingsgarant ie worden gevraagd.  

Voor meer informat ie verwi jzen wi j  U door naar  de accountmanager .   

 

Openbaar vervoer en parkeren 

 

Kasteel  Woerden is  perfect  bereikbaar  met openbaar vervoer .  Het  t re instat ion is  op 

150 meter .  Met s lechts één ‘ t re inoverstap’  kunt  u al le grote stat ions in  Nederland 

bereiken.  Tot  na middernacht  gaan er  meerdere tre inen rechtstreeks naar  Utrecht ,  

Amsterdam, Den Haag,  Leiden,  Breda en Rotterdam. 

U kunt  tegen de kasteelmuur aan parkeren.  Rondom het  kasteel  z i jn  in  totaal  meer 

dan 600 parkeerplaatsen,  waarvan er  50 grat is  parkeerplaatsen op het  terrein van 

het  Kasteel  zelf  z i jn  en 300 binnen 150 meter .  

 

Op- en afbouwti jd van uw evenement  

 

Eén uur  voor  aanvang van het  evenement is  de locat ie beschikbaar  voor  eventuele 

opbouw.  Tevens is  een afbouwti jd van 1  uur  inbegrepen in de locat iekosten.   
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ETEN EN DRINKEN 
 
Ieder jaar wordt er een nieuw foodbook samengesteld.  Een foodbook is bi j  

Kasteel Woerden een handboek/brochure met een kaart  met kleine hapjes tot 

grote diners,  dranken en prakt ische informatie voor het organiseren van een 

bi jeenkomst.  Dit  boek wordt samengesteld op basis van de wensen van onze 

gasten,  onze ervaring,  nieuwe trends en invloeden vanuit  de regio.  Het is 

r icht inggevend en handig bi j  de cul inaire invull ing van uw bi jeenkomst.  

  

Ook vindt u in het foodbook drankenarrangementen en suggesties.  Aan de tap 

hebben we de biologische bieren van brouweri j  de Leckere,  de heerl i jke 

biologische koff ie is van Branderi j  Peeze,  de sappen komen uit  Breukelen,  al le 

wi jn is biologisch,  kortom veel uit  de streek en veel biologisch.  Voor iedere 

bi jeenkomst wordt er vers ingekocht en ambachtel i jk bereidt .  De lekkerste vlees- 

en visgerechten maar ook veel vegetar isch en veganist isch.  Waar heeft u zin in? 

 

Vanaf de volgende pagina beginnen we met vergaderfavorieten arrangementen 

en i tems die vaak door onze vergader- en trainingsgast gekozen worden.  Gezond, 

lekker en energie gevend.  

 

Benieuwd naar de mogeli jkheden? Wij  kunnen vr i jbl i jvend een offerte voor u 

opstel len.  Aansluitend (of er voor)  kunt u ook het kasteel bezoeken! Laat maar 

horen,  de deur staat open en we gaan graag direct voor u aan de slag!  Wilt  u zelf  

onl ine een evenement boeken? Dat kan ook.  We hebben een onl ine tool om op 

basis van standaardarrangementen te boeken.  Is deze tool of een arrangement 

niet hetgeen u helpt voor een de juiste reservering,  laten we dan telefonisch of in 

een afspraak uw wensen bespreken.   
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Vergaderfavorieten 
 
Vergaderarrangement  |  Gedurende de reserver ingst i jd van uw vergader ing 

onbeperkt  lekkere verse biologische koff ie ,  koff ie special i te i ten,  thee,  waters ,  

koekjes ,  zoveel  u wi l .  

 

Vergaderlunch 

De lunch wordt  gestart  met een verse vegetar ische soep.  Aanslui tend serveren we 

een assort iment afgebakken broodjes (2  p .p . )  met een var iat ie luxe beleg zoals  

gerookte zalm,  (Serrano)  ham,  rosbief ,  e iersalade,  toni jnsalade,  kazen 

gecombineerd met pesto,  crèmekaas of  een groentesalsa en verse sla ,  komkommer 

of  tomaat .  Bi j  de Kasteel lunch serveren we handfrui t ,  melk ,  sappen en 

mineraalwater  

 

Vergaderlunch uitbreiden? 

U kunt  de vergaderlunch ui tbreiden met :  Onbeperkt  koff ie en thee t i jdens de lunch 

|  Boerenyoghurt  met Granola  |  Kaasbroodje  |  sauci jzenbroodje |  broodje kroket  |  

Frui tsalade |  Kle ine groene salade |  1/3 wrap met roomkaas en gerookte zalm |  1/3 

wrap met gei tenkaas en honing 

 

Extra’s  gedurende de vergaderdag 

Huisgebakken appeltaart  |  Brownie |  Smoothie |  Kaasbroodje  |  Sauci jzenbroodje 

Broodje kroket  |  Frui tsalade |  1/3 wrap met roomkaas en gerookte zalm |  1/3 wrap 

met gei tenkaas en honing  

 

Bites & Borrel tijdens of na de meeting  

 

Nachos’s  |  met guacamole  

Bruschetta |  met Hol landse tomaat en basi l icum     

Caprese Spies   |  met Woerdense mozzarel la  en basi l icum en tomaat  

Gemengd bittergarnituur |  Kaasmedai l lons,  vegetar ische mini  loempia ’s ,  

kalfsvleesbit terbal len en gefr i tuurde gamba's   

Bitterballen  |  Van Dobben kalfsvleesbit terbal len met grove en f i jne mosterd  

Bijzondere bitterballen |  met oesterzwam of  biet  |  Don’ t  underest imate them! 

Sauci jzenbroodje |  Een hele of  twee mini ’s  

Kaasbroodje |  Een hele of  twee mini ’s  

Crudités met fr isse dip  |  Heerl i jke rauwkost  met komkommer |  papr ika |wortel  in  

glas met een fr isse yoghurtdip met tu inkruiden 

Tafelgarnituur  |  Kaasstengels ,  notenmelange,  wasabi  bol len en hotkrokant jes   

Oli jven en peppadews  |  Lekker pr ikken in Gr iekse ol i jven en peppadews 

Spicey Chicken Wings |  heerl i jke gekruide k ipklui f jes  
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Zakje chips  |  Veelal  voor  de k ids ,  maar de oudjes kunnen er  ook niet  van 

afbl i jven GoPure biologische aardappel  chips met papr ika of  naturel  smaak.  

Groentechips z i jn  ook heerl i jk  

 

Hollandse Helden |  De onvervalste  Hollandse borrelplank met diverse soorten 

droge worst  (Fuet ,  Serranoham, kosterworst ,  twee soorten kaas (Ouwe 

Reypenaer en een Bast iaanse blauwschimmel kaas)  en crudités van rauwkost  

met een fr isse yoghurtdip met tu inkruiden.                           

Kasteelschild  |  een ui tgebreide borrelgarni tuur  met  3  warme hapjes ui t  het  

assort iment van kaasmedai l l ions ,  vegetar ische mini  loempia 's ,  

kalfsvleesbit terbal len en gefr i tuurde gamba’s ,  d iverse soorten droge worst  

(Fuet ,  Serranoham) ,  twee soorten kaas (Ouwe Reypenaer en een Bast iaanse 

blauwschimmel kaas)  en crudités van rauwkost  met een fr isse yoghurtdip met 

tu inkruiden.                           

Lunch Brunch & Diner 
 
Als men voor je  kookt  is  a l t i jd  leuk,  cul inai r  verrast  worden of  bourgondisch 

genieten.  Ui tgeserveerd,  op etagère of  van buffet .  Een walk ing dinner met kle ine 

gerecht jes ,  waarbi j  je  ook st i l  mag staan of  z i t ten of  l iever  met z ’n al len aan één 

tafel  genieten van een shared dinner .  Eén gerecht  of  zes gangen met amuses? 

Voor een korte kasteel lunch voor de dag gasten van een bedr i j fspresentat ie  of  een 

ui tgebreid 6 gangen diner  ter  gelegenheid van het  75 jar ig jubi leum.  Lekker eten 

staat  voorop.  

 

Kasteel brunchbuffet 
 

Een heerl i jke brunch met een var iat ie  aan koude en warme gerechten,  

gepresenteerd vanaf  op buffet .  

o  Soep van de chef 

o  Diverse luxe harde en zachte broodsoorten met roomboter  en kruidenboter  

o  Croissant jes 

o  Luxe beleg waaronder gerookte zalm,  (parma)ham, rosbief ,  d iverse kazen en 

br ie en saladebeleg 

o  Aardappelsalade met augurk,  bosui  en spekjes 

o  Bietensalade 

o  Vegetar ische quiche 

o  Roerei  en gekookte ei  

o  Flammküchen met pesto,  tomaat en rucola 

o  Dessert  van de chef   
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Diner | Amuses 
 
Eetlust  opwekkende hapjes om de smaakpapi l len alvast  op gang te brengen.  Je 

kunt  ze vlak voor het  diner  serveren,  maar het  is  ook leuk om di t  a l  t i jdens de 

borrel  te doen!  
 

o  Carpaccio met truffelmayonaise,  Parmezaanse kaas en pi jnboompit jes  

o  Blini  zalm met roomkaas,  zalmeit jes en di l le  

o  Blini  geitenkaas met rode biet ,  honing en walnoot  

o  Blini  rauwe ham met en v i jgen en platte petersel ie  

o  Zalmkroket met zalmmousse  

o  Seizoenssoepje shooter  van de chef   

o  Kalfsrosbief ,  f r isse appel  en Parmezaanse kaas  

o  Coquil le  met zeekraal  en pancetta  

o  Rauwe oester  met c i t roen of  een salsa van rode ui  en wi jnazi jn   

 
Diner | Chefsmenu 
 
Wij  serveren u een voortreffel i jk  3-gangen menu.  Het  is  een wisselend menu op 

basis  van het  seizoen en vers geleverde ingrediënten.  De exacte invul l ing ervan 

bl i j f t  een verrass ing tot  op het  moment dat  u daadwerkel i jk  aanschuif t .  Het  menu is  

voor  al le aanwezigen hetzelfde.  Ui teraard serveren we indien gewenst  vegetar isch.  

 

Diner | Keuzemenu met 3, 4, 5 of 6 gangen  
 
Zin om te k iezen? Ieder seizoen hebben we een combinat ie van gerechten 

samengesteld .  U k iest  het  aantal  gerechten en communiceren de keuze naar  jul l ie  

gasten.  Uw gasten geven vervolgens voor iedere gang het  gerecht  van hun keuze 

aan u door .  Graag ontvangen wi j  twee weken voorafgaand aan het  diner  de 

menukeuzes en de eventuele dieetwensen van de gasten.  Zelf  de gerechten 

namens de gasten k iezen en enkel  vegetar isch en maalt i jdui tzonder ingen 

doorgeven is  h ierbi j  u i teraard ook een opt ie .  
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Keuzenmenu december tot en met maart  

 
Voorgerechten 

 
o  Tartaar  van zalm met crème fra iche,  veldsla ,  l imoen,  d i l le ,  kappert jes en 

rode peper 
o  Langzaam gegaarde kalfsmuis met bospaddenstoelen,  f r isee,  gekonf i j te 

groene 

asperge,  geroosterde walnoten,  Parmezaan f lakes en v inaigrette 
o  Bieten tartaar  met grove mosterd mayonaise,  rucola ,  gegr i lde groene 

asperges,  crèmefraiche en chips van radi js  

 
 

Tussengerechten 

 

o  Soep van de chef ,  seizoensgebonden vegetar isch 

o  Spoom met prosecco en sorbet i js  (meerpr i js )  

 

Hoofdgerechten  

 

o  Gebakken zeebaars met moussel ine van aardappel  en kruiden,  kool  van het  

land en een saus van gepofte papr ika  
o  Runder bavette met roseval  aardappelt jes u i t  de oven,  kool  van het  land en 

saus van rode wi jn  
o  Risotto met bospaddenstoelen,  grof  gehakte walnoten,  Parmezaanse kaas en 

rucola 
 

Combineer het  hoofdgerecht  eventueel  f r i tes (boeren aardappel  of  zoete 
aardappel )  met mayonaise of  f r isse salade.  
 

Kaas 

 

o  Een combinat ie van 3 kazen ui t  het  Groene Hart  met appelstroop en  

v i jgenchutney 

 

Desserts 
 

o  Mascarpone mousse met karamel  zeezout  
o  Tr i f f le met brownie en chocoladesaus 
o  Crème brûlée 
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Keuzenmenu april tot en met augustus 
 

Voorgerechten 

 
o  Gegr i lde dorade met parelgort  ene ant iboise 

o  Sousvide gegaarde lams ham, asperge,  salade van couscous,  humus en 

har issa dressing 
o  Quinoa-salade met avocado,  granaatappel  p i t jes ,  feta blokjes ,  red meat 

radi js  en c i t rus dressing 

 
Tussengerechten 

 

o  Soep van de chef ,  seizoensgebonden vegetar isch 

o  Spoom met prosecco en sorbet i js  (meerpr i js )  

 

Hoofdgerechten  

 

o  Gegr i lde zalm met c i t roen,  t i jm geserveerd met kr iel t jes ,  courgette en 

groene asperge 
o  Gegr i lde bavette en chimmi churr i  geserveerd met kr iel t jes ,  courgette en 

groene asperge  
o  Geroosterde aubergine met Parmezaanse kaas,  tomaat ,  mozzarel la ,  

tomatensaus en 

basi l icum ol ie 
 
Combineer het  hoofdgerecht  eventueel  f r i tes (boeren aardappel  of  zoete 
aardappel )  met mayonaise of  f r isse salade.  
 

Desserts 

 

o  Panna cotta met seizoensfrui t  en coul is  
o  Yoghurt  bavarois  met lemoncurd 
o  Tiramisu 

 
 

Keuzemenu september tot en met november 
 
Voorgerechten 

 

o  Garnalencocktai l  met l i t t le  gem, f r isse fr isée,  kruiden kr iel ,  bosui  en romige 

cocktai lsaus 

o  Gerookte eendenborst  met een mousse van eend,  preiselbeeren compote,  

veldsla ,  crunch van gerookte amandel  en mosterd cress 
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o  Carpaccio van gegr i lde aubergine met Bett ine zachte gei tenkaas,  f r isse 

salade,  

geroosterde pi t tenmix en balsamico stroop 

 

Tussengerecht  

 

o  Spoom met prosecco en sorbet i js  (meerpr i js )  

o  Soep van de chef ,  seizoensgebonden vegetar isch 

 

Hoofdgerecht 

 

o  Zeebaars met bospaddenstoelen en gekruide aardappel  crème 
o  Hertenbiefstuk met gekaramel iseerde sprui ten,  kruiden moussel ine en 

portsaus 

o  Gemarineerde tofu met gepofte t rostomaat ,  geroosterde courgette ,  

basi l icum ol ie 

 
Combineer het  hoofdgerecht  eventueel  f r i tes (boeren aardappel  of  zoete 
aardappel )  met mayonaise of  rode kool  met appelt jes 
 

Kaas 

 

o  Een combinat ie van 3 kazen ui t  het  Groene Hart  met appelstroop,  

v i jgenchutney en druiven 

 
Desserts 

 

o  Tarte tart in  met vani l le- i js  

o  Tr i f le met stoofpeer en stroopwafel  

o  Moelleaux met aardbeiensorbet  

 

 
Walking Dinner  

 
Een walk ing dinner is  geschikt  voor  een diner  met een informeel  karakter .  De 

gerecht jes worden geserveerd in kle ine glaasjes ,  bordjes en schaalt jes .  De 

gerecht jes z i jn  met zorg samengesteld met streek- en seizoensgebonden 

producten.   Di t  d iner  is  te boeken vanaf  25 personen.  Eventuele dieetwensen en de 

keuze van uw gerecht jes ontvangen wi j  graag ui ter l i jk  twee weken van tevoren.  

 

U kunt  het  walk ing dinner samenstel len ui t  de onderstaande mogel i jkheden.  

Selecteer  twee voorgerecht jes ,  twee hoofdgerecht jes en twee desserts .  
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Op de tafels  plaatsen wi j  oerbrood met roomboter ,  grof  zeezout ,  ol i j fol ie  en 

tapenade.  

 

Voorgerechtjes  

 

o  Carpaccio van gegr i lde aubergine met Bett ine zachte gei tenkaas,  f r isse 

salade,  geroosterde pi t tenmix en balsamico stroop 

o  Bieten tartaar  met grove mosterd mayonaise,  rucola ,  gegr i lde groene 

asperges,  crème fra iche en chips van radi js  

o  Mesclun salade met gefr i tuurde tofu,  gepofte cherrytomaat ,  geroosterde 

kastanjes en cashewnoten 

o  Quinoa salade met avocado,  granaatappel  p i t jes ,  feta blokjes ,  red meat 

radi js  en c i t rus dressing 

o  Bietencarpaccio met rucola ,brunoise van appel ,  zwarte a iol i ,  geroosterde 

pi jnboompitten 

o  Tartaar  van zalm met crème fra iche,  veldsla ,  l imoen,  d i l le ,  kappert je en rode 

peper 

o  Gegr i lde toni jn  met zwarte en wit te sesam, salade mix ,  wasabi  mayonaise,  

krokant je van zeewier  

o  Garnalencocktai l  met l i t t le  gem, f r isse fr isée,  kruiden kr iel ,  bosui  en romige 

cocktai lsaus 

o  Gerookte eendenborst  met een mousse van eend,  preiselbeeren compote,  

veldsla ,  crunch van gerookte amandel  en mosterd cress 

o  Rosbief  van het  kalf  met bospaddenstoelen,  f r isée,  gekonf i j te groene 

asperge,  geroosterde walnoten,  Parmezaanse f lakes,  en v inaigrette 

o  Sousvide gegaarde lams ham met een salade van couscous,  hummus,  

dressing van har issa 

o  Gegr i lde buikspek met babyleafs ,  wit lof ,  rode uien compote,  geroosterde 

hazelnoten en rock chives cress 

 

Hoofdgerechtjes 

 

o  Geroosterde aubergine met Parmezaanse kaas,  tomaat ,  mozzarel la ,  

tomatensaus en basi l icum ol ie 

o  Risotto met bospaddenstoelen,  rode papr ika ,  petersel ie ,  blauw Bast iaan    

o  Raviol i  van spinazie met r icotta ,  saus van grana padano en zongedroogde 

tomaat  

o  Gemarineerde tofu met gepofte cherry t rostomaat ,  geroosterde courgette en 

basi l icum ol ie .  

o  Op de huid gebakken zalm met couscous en een saus van sereh  

o  Gegr i lde dorade met parelgort ,  ant i  bois   

o  Zwarte tagl iatel le met gamba’s ,  gremolata en gepofte t rostomaat  
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o  Gebakken zeebaars met kruiden moussel ine met een saus van gepofte 

papr ika 

o  Gegr i lde Bavette met een crème van bataat  en chimmi churr i   

o  Hertenbiefstuk met gekaramel iseerde sprui ten,  kruiden moussel ine en 

portsaus (sept ./ jan. )  

o  Gekonf i j te eendenbout met s inaasappel ,  aardappel  grat in en v i j fkruiden 

saus  

 

Desserts 

o  Crème brûlée tradi t ioneel   

o  Tarte tart in  met vani l le- i js   

o  Panna cotta met seizoensfrui t  

o  Mascarpone mousse met karamel  zeezout  

o  Yoghurt  bavarois  met lemoncurd  

o  Tr i f f le met stoofpeer en stroopwafel  

o  Tr i f f le met brownie en chocoladesaus  

o  Moelleux met aardbeiensorbet  

o  Tiramisu  

 

6 – gangen Walking Dinner Street Food Style  

 

o  Pastrami  met veldsla en appelstroop  

o  Soepje van de Chef  

o  Gamba spies met couscous en har issa  

o  Kipspies Yakator i  met een crunch van cashewnoten  

o  Black Angus burger  van de BBQ met uien compote chi l imayo bacon en kaas  

o  Panna cotta van vani l le met seizoensfrui t  
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Shared dinner 
 

Een shared dinner  is  de perfecte mix tussen Oer-Hol landse gezel l igheid en 

I ta l iaans tafelen met de company!  Met z ’n al len aan één tafel  en een deel  of  al le 

gerechten geserveerd op grote schalen,  etagères en houten planken.  Veelal  z ien 

we dat  onze gasten k iezen voor voorrecht ,  tussengerecht  en dessert  shared en het  

hoofdgerecht  per  persoon op bord ui tgeserveerd.  We houden een verdel ing aan 

van 50% vlees,  30% v is ,  20% vegetar isch.  Het  shared diner  is  te boeken vanaf  25 

personen.  U kunt  ook extra bi jgerechten bi j  het  hoofdgerecht  bi jboeken.  

 

Voorgerecht (op etagères)  

 

o  Luxe v issoorten zoals ,  gerookte zalm,  gerookte makreel ,  garnaalt jes met 

cocktai lsaus 

o  Vleessoorten zoals  pastrami ,  serranoham en rosé gebraden dungesneden 

rundermuis met een fr isse salade 

o  Oerbrood met ,  roomboter ,  grof  zeezout ,  ol i j fol ie  en tapenade 

o  Een vegetar isch soepje van de chef 

o  Bietentartaar ,  grove mosterd mayonaise,  rucola ,  gegr i lde groene asperges,  

crème fra iche en chips van radi js  

o  Caprese spies je 

 

Hoofdgerecht uitgeserveerd of  op bord 

 

o  Langzaam gegaarde runder bavette met een mar inade van knoflook en 

kruiden en rode wi jnsaus 

o  Victor iabaars met diverse tu inkruiden en di l lesaus 

o  Risotto van bospaddenstoelen 

o  Geroosterde aubergine met Parmezaanse kaas,  tomaat ,  mozzarel la ,  

tomatensaus,  basi l icum ol ie  

 

Deze gerechten worden geserveerd met Roseval  aardappelt jes en ratatoui l le  van 
seizoen groente.  
 
Dessert  op etagères  (Je kunt  k iezen ui t  2  soorten,  wi j  serveren gemiddeld 2 p .p . )  

 

o  Huisgebakken appeltaart  

o  Bol let je vani l le i js   

o  Panna cotta met seizoens fru i t  

o  Chocolademousse 

o  Crème brûlée 
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Bijgerechten op tafel  
Fr i tes met mayonaise |  Zoete aardappelfr iet  |  Fr isse salade met garni turen |  Extra 

brood met tapenade |  Roseval  aardappelen ui t  de oven  

 

Buffet 
 
Een buffet  is  en bl i j f t  een handige en gezel l ige manier  om samen te tafelen.  

Informeel  en de gasten hoeven niet  te k iezen.  We hebben meerdere 

mogel i jkheden.  Een buffet  is  te boeken vanaf  25 personen.  

 

Hollands Winterstamppottenbuffet   (van oktbober tot  en met maart )  
o  Hutspot  

o  Zuurkool  stamppot 

o  Boerenkool  stamppot 

o  Oudhol landse gehaktbal let jes met jus  

o  Gelderse rookworst  

o  Spekjes 

o  Mosterd,  z i lverui t jes en piccal i l ly  

 

Soldatenmaal  buffet  

o  Diverse broden met boter ,  en kruidenboter  

o  Carpaccio met klass iek garni tuur  

o  Rundvleessalade met garni tuur  

o  Aardappelsalade met bosui  

o  Fr isse rauwkostsalade met bosui  

o  Mesclun salade 

o  Kippendi jen saté met taugé 

o  Varkenslende met mosterdsaus 

o  Vegetar ische lasagne 

o  Ratatoui l le 

o  Gele r i jst  

o  Gekruide aardappel  wedges ui t  de oven 

 

  



  

 

 

 

 

 

 28 

  



  

 

 

 

 

 

 29 

BBQ buffet  

 

Op informele wi jze dineren op ons zonovergoten terras met u i tz icht  op het  centrum 

van Woerden.  Een divers i te i t  van verschi l lende salades en gerechten van de gr i l l .  

Naast  al le lekkerni jen is  er  d i rect  een stukje enterta inment in  de vorm van ' l ive 

cooking' !  Het  BBQ-buffet  past  goed bi j  een bedr i j fsfeest  of  b i j  een informele 

afslu i t ing van een bi jeenkomst .   

 

o  Oerbrood met roomboter .  grof  zeezout ,  ol i j fol ie ,  en tapende 

o  Salade van wit te kool  met roz i jnen en wortel  

o  Aardappelsalade met bosui  

o  Fr isse salade met garni turen 

o  Gepofte aardappels met crème fra iche 

o  Maiskolven met roomboter  en zeezout 

o  Ratatoui l le  van groenten 

o  Hamburgers 

o  Pit t ige k ippendi j t jes 

o  Gemarineerde bavette 

o  Kipsaté met pindasaus 

o  Pakket je van Noorse zalm met kruidenboter  

o  Dessert  van de chef 

 

B i j  s lecht  weer  worden de gerechten in  de keuken bere id  en v ia  een buffet  aan de gasten 

gepresenteerd .  L iever  een luxe gr i l lbuffet  met  meerdere v is-  en v leessoorten ,  schaap-  en 

schelpdieren zoals  kreef t?   Laat  het  weten,  dan gaan we aan tafel  om de wensen te  

bespreken .  
 

Bourgondisch buffet   

 

Passend bi j  de st i j l  van het  kasteel  verzorgen wi j  een smaakvol  en cul inai r  buffet .  

Uw  gasten k iezen wat ze lekker  v inden en kunnen op die manier  al les proeven.  Het  

Bourgondisch buffet  bestaat  u i t :  

o  Oerbrood met roomboter ,  grof  zeetzout ,  ol i j fol ie  en tapenade 
o  Diverse vleessoorten zoals  pastrami ,  serranoham, rosé gebraden runder 

muis ,  carpaccio van ossenhaas met Parmezaanse kaas,  kappert jes ,  p i t tenmix 

en pestodressing 
o  Diverse v issoorten zoals  gerookte zalm,  gerookte makreel  en garnaalt jes 
o  Groene Hart  koolsla met roz i jn  en wortel  |  Mesclun salade 
o  Langzaam gegaarde bavette met een mar inade van knoflook en kruiden en 

ratatoui l le  van gegr i lde groente 
o  Zeebaars met tu inbonen 
o  Vegetar ische groentelasagne |  Geroosterde groenten 
o  Roseval  aardappelt jes met t i jm en rozemari jn 
o  Risotto van bospaddenstoelen 
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o  Dessert  van het  seizoen ~ naar  invul l ing van de Chef  
 

 

Vorstel i jk  dinerbuffet  

 

Passend bi j  de st i j l  van het  kasteel  verzorgen wi j  een smaakvol ,  luxe en cul inai r  
buffet .  Uw gasten k iezen wat ze lekker  v inden en kunnen op die manier  al les  
proeven.  Het  Vorstel i jk  d inerbuffet  bestaat  u i t :  
 

 

o  Oerbrood met roomboter ,  grof  zeezout ,  ol i j fol ie  en tapenade 
o  Diverse vleessoorten zoals  pastrami ,  serranoham, spinata romana,  carpaccio 

met rucola ,  p i t tenmix en pestodressing 
o  Diverse v issoorten zo als  r iv ierkreeftstaart jes ,  gerookte zalm,  gerookte 

makreel ,  garnaalt jes en forel  
o  Rauwkostsalade en v inaigrette 
o  Groene salade met cherrytomaat jes en verse kruiden 
o  Pastasalade met ol i jven en papr ika 
o  Groentequiche 
o  Roseval  aardappel  met t i jm en rozemari jn  u i t  de oven 
o  Zeebaars met tu inbonen en saus van gepofte papr ika 
o  Gegr i lde Rib-eye met t ruffelsaus 
o  Procureur met ratatoui l le en een saus van aceto balsamico 
o  Panna cotta 
o  Brownie 
o  Crème brûlée 

o  Frui tsalade 
o  Yoghurt  met rode vruchten compote 
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Dranken 
 
Drankenarrangement bi j  borrel  receptie diner  en feest  

 

Een Hol lands drankenarrangement wordt  geserveerd bi j  recept ies ,  feesten,  borrels ,  

lunch en diner .  Di t  arrangement bestaat  u i t  koff ie  en thee,  sappen,  f r isdrank,  

a lcoholvr i j  b ier ,  de Leckere pi ls  en witbier ,  rode en wit te kasteelwi jn ,  Hol lands 

gedist i l leerd zoals  jenevers ,  berenburg v ieux .  De pr i js  van het  arrangement wordt  

per  half  uur  berekend.  

 

Het  Hol lands drankenarrangement kan ui tgebreid worden met Buitenlands 

gedest i l leerd.  Per  glas wordt  di t  op basis  van nacalculat ie doorgerekend 

beginnend bi j  een pr i js  vanaf  €4,50 per  glas .  
 

Speciaal  

 

Bent  u wi jnl iefhebber ,  ga je voor  de speciaal  b ieren,  whiskey of  ju ist  een heerl i jke 

Gin-Tonic .  Moet wi jn de ju iste v in i f icat ie en drui f  hebben of  mag het  ook heet  met 

sterani js  of  vol  met f ru i t?   We kunnen ook een Gin-Tonic bar  plaatsen of  vaten met 

daarop verschi l lende wi jnen,  speciaal  b ieren,  whiskeys .  

 

o  Gin-Tonicvat  -  Oud presentat ievat  met daarop met 3 verschi l lende Gins ,  3  

verschi l lende tonics ,  komkommerzestes ,  c i t roen en s inaasappelschi j f jes ,  

peper ,  gedroogde kor iander ,  i js ,  glazen,  servetten st i rstaaf jes en r iet jes in  

st i j l  

o  Whiskeyvat  – Oud presentat ievat  met daarop 3 verschi l lende whiskeys 

waaronder 2 S ingle malt  whiskeys en een American Blend,  glazen op voet  en 

tumblers ,  i js ,  en servetten 

o  Wijnvat  -  Oud presentat ievat  met daarop met 4 verschi l lende biologische 

wi jnen (2  wit ,  1  rosé op i js  en een rode wi jn) .  Glaswerk en wi jnen worden 

bi jgevuld gedurende het  Hol lands Assort iment  

o  Biervat  -  Oud presentat ievat  met daarop 6 verschi l lende speciaal  b ieren in 

i js  met glazen erbi j  

 

L iever  een bar  met en bartender? De vaten kunnen ui teraard verrui ld worden voor 

een aparte bar  met bartender .  Combineren kan dan ook of  maak er  d i rect  een 

cocktai lbar  van met 3 verschi l lende cocktai ls  in  thema.  Denk eens aan ‘a  touch of  

red’ .  B i j  de winterdag is  het  ook gaaf  om ontvangen te worden met een heerl i jke 

glühwein ui t  de pan die hangt boven het  haardvuur .  Zomers is  het  ju ist  d ie heerl i jke 

fr isse en fru i t ige Sangr ia met rode wi jn ,  brandy,  t r iple sect  en vermouth en 

natuurl i jk  heel  veel  zomers fru i t .  Geserveerd vaneen vat  of  een buffet .  
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Wi jnen,  wi jnarrangement en bubbels 

 

Dineren met een 3-  of  4-gangen wi jnarrangement  

 

Voor de perfecte wi jn-spi jsbeleving selecteren wi j  b i j  e lke gang van jul l ie  diner  een 

passende wi jn ,  h ierdoor komen de gerechten nog beter  tot  hun recht .  Op tafel  

plaatsen wi j  mineraalwater .  

 

De kasteelselectie  

 

We hebben als  kasteelwi jn bi j  een Hol lands Assort iment of  per  glas een aantal  

b iologische wi jnen geselecteerd die wi j  standaard serveren.   

 

o  Prosecco Perlage 

o  Droge kasteelwi jn wit  |  100%  Sauvigon blanc van het  huis  domain Aur ial  –  

f r is ,  met t inten van geel  f ru i t  en peer .  Makkel i jk  te dr inken (soepel )  

o  Droge kasteelwi jn wit  |  100% Chardonnay van Montmi jah Jean Vialade – 

t ropisch fru i t ,  ietwat  kruidig en vol  

o  Zoete kasteelwi jn wit  |  R iesl ing Feinherb Halbtrocken – zacht  zoet  en fru i t ig  

o  Rode kasteelwi jn |  Merlot  syrah en car ignan van het  huis  Domain Aur ial  –  

Complexe neus met t inten van zwart  f ru i t  en zoete peper ,  n iet  veel  tannine.  

o  Rode kasteelwi jn |  100% Merlot  van het  huis  Montmi jah Jean Vialade – vol ,  

rond,  rood fru i t  

 

Bubbelen en bruisen op hoger niveau 

Een bi jzondere bubbel  in  ons assort iment z i jn  de bruisende wi jnen van Bruisend 

Wi jnhuis  Domein Holset .  Deze bubbel  concurreert  met goede champagnes en heeft  

de hoogste waarder ing in Nederland verkregen voor hun méthode tradi t ionel le!  Het  

wi jnhuis  produceert  ongeveer 25 .000 f lessen pr i jswinnende mousserende wi jnen.   
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BESTE-L -LOCATIE

UTRECHTBESTE-L -LOCATIE

UTRECHT

CONTACT INFORMATIE EN INSPIRATIE 
 
 
Op zoek naar meer inspiratie?  
 
Plan een locat iebezoek of  bezoek ons op 
www.kasteelwoerden.nl  of  volg ons op social  
media 
 
 

Meer informatie of reserveren? 
 
Bel  ons op 0348-436000 of  stuur  een mai l  naar  
info@kasteelwoerden.nl   
 
Kasteel  Woerden 
Kasteel  3  
3441 BZ Woerden 
 
3  Minuten van de A12 
Centraal  in  de Randstad 
150 meter  van het  Centraal  Stat ion 
Parkeren op eigen parkeerplaats 
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Uw zakelijke bijeenkomst in Kasteel Woerden, de 

juiste sfeer, centraal gelegen, goed bereikbaar, 
gastvrij, goed verzorgd en goed geregeld  


