
 IETS TE VIEREN? 



Iets te vieren met vrienden en familie? Of organiseer je een 
personeelsfeest, jubileum of eindejaarsfeest? Loevestein is de 
perfecte locatie voor een onvergetelijke middag, avond of hele 
dag. We organiseren graag een stijlvol diner of waanzinnig feest, 
geheel aangekleed en ingericht naar jouw smaak.

DE OMGEVING
Het feest begint al bij de tocht door het prachtige Munnikenland. De 
natuur gaat zijn gang, je ziet de rivier, de reigers, de vogels; de kans dat je 
oog in oog komt te staan met een kudde Konikpaarden of Rode Geuzen is 
groot. Het kasteel ligt midden in het groen en ademt rust, ruimte en 
historie.

DE PERFECTE PLEK VOOR JOUW FEEST
Toost op een verjaardag, geniet van een stijlvol 3-gangen diner of kies 
voor een informelere setting tijdens een walking dinner of een uitgebreid 
buffet. In de zomermaanden steekt onze chef graag de barbecue aan voor 
een heerlijke avond uit op onze vesting. In de koudere maanden kun je 
kiezen voor een echt winters buffet. Na het diner is het tijd voor feest. De 
schemer valt en het kasteel wordt prachtig uitgelicht, de muziek zet aan 
en een sfeervolle, feestelijke avond lonkt! 

 WELKOM OP LOEVESTEIN



DE LOCATIES
HET ARSENAAL
Als je het doet, doe het dan met stijl! Het Arsenaal is een prachtige 
locatie, vol met historische details maar voorzien van een moderne 
inrichting. De grote kandelaars, de oude ramen en hoge deuren geven 
deze ruimte een bijzondere sfeer. In het Arsenaal kan een stijlvol diner, 
een receptie met hapjes of een spetterend feest georganiseerd worden. 

HET BROUWHUIS
Het brouwhuis is een stoere locatie op de voorburcht, met uitzicht op het 
kasteel. Deze locatie is ingericht met het militaire verleden van Loevestein 
in gedachten. Denk aan legertafels en kasten van steigerhout, in neutrale 
kleuren gecombineerd met donkergroen. De locatie is van alle comfort en 
moderne faciliteiten voorzien. Een ideale plek voor een walking dinner, 
een receptie of feest met het uitgelichte kasteel als decor. 

HET TUIGHUIS
Deze locatie bevindt zich eveneens op de voorburcht en heeft hetzelfde 
stoere karakter als het Brouwhuis. Deze locatie is vooral geschikt voor een 
borrel, een kop goede koffie of een plek om samen te komen tijdens een 
teambuilding. De inrichting is strak, eenvoudig en van goede kwaliteit. 

SERVICE EN AANDACHT
Persoonlijke service staat bij ons voorop. We leren je graag kennen, 
luisteren naar je wensen en zorgen ervoor dat het jouw gezelschap aan 
niets ontbreekt. Je maakt vooraf kennis met de party manager die de dag 
zal coördineren, hij of zij zal een vast aanspreekpunt zijn tijdens het 
evenement. 

Wij helpen je graag het feest te organiseren perfect passend bij jouw 
wensen. Je bent van harte welkom op Loevestein! We laten je graag onze 
unieke locatie zien en bespreken je wensen voor een passende en 
persoonlijke offerte.



CULINAIRE VERRASSINGEN
De culinaire aankleding. Een uitgebreide receptie, een stijlvol diner, een 
walking dinner of juist een gezellig buffet, alles is mogelijk! Onderstaand 
een selectie van deze mogelijkheden. 

RECEPTIE
Kasteel Bubbels € 26,50 (fles) | € 6,00 (glas)
Moet & Chandon € 72,50 (fles) | € 12,50 (glas)
Koude bites  v.a. € 5,75 p.p
Borrelplank v.a. €4,75 p.p

LUNCH
High Tea v.a. € 24,50 p.p
Lunch Buffet v.a. € 18,25 p.p
Koffie / thee v.a. € 2,75

DINER
Amuse v.a.  € 4,75 p.p
Sit Down Dinner v.a. € 42,50 p.p
Walking Dinner v.a. € 57,50 p.p
Shared Dining  v.a. € 40,00 p.p
Buffet   v.a. € 32,50 p.p
Kindermenu v.a. € 12,50 p.p

FEEST
Warme bites  v.a. € 4,25 p.p
Late Night Snack v.a. € 3,25 p.p
Huiswijn € 19,50 (fles) | € 4,50 (glas)
Bieren v.a.  € 2,75
Frisdranken  v.a. € 2,85



MEER INFORMATIE

Willen jullie meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan contact 
met ons op via reserveringen@slotloevestein.nl.




