
 TROUWEN
OP LOEVESTEIN



Een dag die je je leven lang niet meer vergeet, op een 
romantische locatie die zijn weerga niet kent. Dat is trouwen op 
Loevestein. Het middeleeuws kasteel, de 17e -eeuwse vesting 
en de prachtige natuur eromheen bieden de perfecte sfeer voor 
jullie bijzondere dag. 
 

"JA, IK WIL!''
Wat dacht je van een huwelijk in de buitenlucht met een prachtig uitzicht 
op het kasteel? Idyllischer kan bijna niet. Of geef het ja-woord in het 
Arsenaal, een suthentieke ruimte vol sfeer, aangekleed met prachtige 
bloemen en veel kaarsen. 

JULLIE MOOISTE DAG
Naast de ceremonie is Loevestein dé aangewezen locatie voor een 
stijlvol diner en een sprankelend feest. Het diner en het feest kunnen 
plaatsvinden in het Arsenaal, authentiek en een tikkeltje modern, of in het 
Brouwhuis, stoer met grote raampartijen. Hebben jullie een uitgeserveerd 
diner in gedachten of kiezen jullie toch liever voor een buffet of barbecue? 
Er is zo veel mogelijk. Jullie bepalen zelf hoe jullie mooiste dag eruit komt 
te zien.

CAPACITEIT
Loevestein biedt ruimte aan voor maximaal 64 gasten tijdens de 
ceremonie en tijdens de feestavond kunnen tot 150 gasten meedansen.

 WELKOM OP LOEVESTEIN



NET DAT BEETJE EXTRA

BRUIDSTAART
Het aansnijden van de bruidstaart is een bijzonder moment van jullie dag. 
We maken dit nog iets specialer door jullie de taart aan te laten snijden 
met een zwaard. De taart kun je zelf bestellen bij de door jullie gekozen 
banketbakker. 

SERVICE EN AANDACHT
Persoonlijke service staat bij ons voorop. We leren jullie graag kennen, 
luisteren naar jullie wensen en zorgen ervoor dat het jullie op jullie 
trouwdag aan niets ontbreekt. Jullie maken vooraf kennis met de party 
manager die de dag zal coordineren, hij of zij zal een vast aanspreekpunt 
voor jullie zijn. 

TROUWFOTO'S
Bij een bruiloft op Loevestein horen natuurlijk trouwfoto's! De mooise 
foto's maak je binnen in het kasteel en buiten op de vesting. Het zijn 
exclusieve foto's, want alleen in combinatie met een bruiloft op Loevestein 
kunnen hier trouwfoto's gemaakt worden. 

TIP: Maak ook foto’s in het Munnikenland, het robuuste natuurgebied 
rondom Loevestein. Pas wel op dat jullie de wilde grazers niet storen.  



CULINAIRE VERRASSINGEN
De culinaire aankleding van de bruiloft. 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    € 29,50 (fles) | € 6,00 (glas)
Moet & Chandon    € 77,50 (fles) | 
Koude bites    v.a. € 4,75 p.p
Borrelplank    v.a. € 4,50 p.p

LUNCH
High Tea    v.a.   € 28,50 p.p
Lunch Buffet    v.a. € 20,50 p.p
Koffie / thee    v.a.  € 2,95

DINER
Amuse     v.a.  € 4,75 p.p 
Sit Down Dinner   v.a.  € 43,50 p.p
Walking Dinner   v.a.   € 57,50 p.p
Shared Dining    v.a.  € 45,00 p.p
Buffet      v.a.  € 35,00 p.p
Kindermenu    v.a. € 14,50 p.p 

FEEST
Warme bites    v.a.  € 4,25 p.p
Late Night Snack   v.a. € 3,25 p.p
Huiswijn     € 23,50 (fles) | € 5,00 (glas)
Bieren     v.a.  € 3,00
Frisdranken    v.a.   € 2,95



MEER INFORMATIE

Willen jullie meer informatie over de mogelijkheden? Mail ons op 
reserveringen@slotloevestein.nl

AFSPRAAK MAKEN
We verwelkomen jullie graag op Loevestein voor een persoonlijk gesprek. 
We maken kennis met jullie, laten jullie de mogelijkheden zien en op basis 
van jullie wensen maken we een passend voorstel. 


