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Welkom

WELKOM

Slot Doddendael is een middeleeuws kasteeltje, dat vlakbij Nijmegen (Gelderland)
in het mooie Land van Maas en Waal ligt. In het slot is een brasserie te vinden,
maar het is ook een locatie voor feesten en partijen. Omringd door een slotgracht
waaromheen lisdodden groeien, is het slot een sfeervolle en prachtige plek voor al
uw zakelijke evenementen of privépartijen; van brunch tot bruiloft, van feestavond
tot vergadering en van diner tot conferentie; van 2 tot 650 personen.
Slot Doddendael doet idyllisch aan met zijn slotgracht, boomgaard en tuinen. U waant
zich soms in vroegere tijden, maar het comfort en het serviceniveau zijn aangepast aan
de hoge eisen die de huidige tijd stelt. Het is nu een prachtige locatie met verschillende
ruimtes, geschikt voor allerlei doeleinden. Wij hebben inmiddels meer dan 45 jaar ervaring
in het organiseren van feesten en partijen. In 2012 hebben wij als volgende generatie het
bedrijf mogen voortzetten. Als trotste eigenaren van dit bijzondere familiebezit, zijn wij zeer
betrokken bij het beheer en de exploitatie en zorgen wij voor een persoonlijke benadering
bij alle evenementen op ons slot. Samen met onze drie kinderen wonen en werken wij op
het slot en doen wij ons uiterste best om van uw reservering een onvergetelijke gebeurtenis
te maken. In deze brochure vertellen wij u graag over de mogelijkheden en proberen wij
een impressie te geven van de diversiteit die wij te bieden hebben. Wij danken u voor de
interesse in Slot Doddendael en verwelkomen u graag als gast in ons huis!
Graag tot ziens op Slot Doddendael.
Hartelijke groet,
Jan Willem & Fabiënne ’t Hooft-Braam

Huwelijken

HUWELIJKEN

Zeven dagen per week is het mogelijk om te trouwen op Slot Doddendael. Voltrekking van
het wettelijk huwelijk in de stijlvolle Ridderzaal of bij mooi weer in de boomgaard, aansnijden
van de bruidstaart en receptie in het gezellige Arsenaal, of bij mooi weer buiten op het terras
onder de grote notenboom. Een geweldig diner of buffet, bereid door onze eigen koks en
geserveerd in de Slotkelder en ter afsluiting een spetterend avondfeest in ‘t Spijcker. Kortom:
het slot vormt als trouwlocatie de perfecte omlijsting van uw feest met uiteraard een
overnachting in één van onze 3 hotelkamers.
Zes ruimtes, een tuin, terrassen en boomgaarden zijn beschikbaar voor uw huwelijksfeest.
Alles is mogelijk op Slot Doddendael. Er is altijd een plek waar u zich helemaal thuis voelt.

Feesten en Partijen

Zakelijik

FEESTEN, PARTIJEN EN BIJEENKOMSTEN

ZAKELIJK

Voor iedere gelegenheid is Slot Doddendael de ideale locatie. Uw zilveren huwelijksfeest of een
bijzondere verjaardag vieren in een kasteel? Een familiereünie, babyborrel of kasteelconcert
organiseren? Ontvang uw gasten bij een knapperend haardvuur in het Arsenaal of buiten op
het terras met uitzicht over de gracht. Met aansluitend bijvoorbeeld een gezellige barbecue,
een heerlijke picknick aan een lange tafel in de boomgaard of juist een gastronomisch topdiner
in de Ridderzaal, bereid door onze koks. Wij helpen u graag het programma samen te stellen
dat het beste bij u past! Van intiem tot uitbundig en van stijlvol tot ongedwongen.

Het landgoed heeft meerdere historische en unieke ruimtes voor een uitstekend
georganiseerd (relatie)evenement, personeelsfeest, vergadering, congres, workshop of
seminar. Slot Doddendael biedt de zakelijke gast alle faciliteiten en ruimte, of het nu gaat om
een overlegmoment tijdens de lunch of om een vergadering. Doddendael is een ideale plek
om even uit de kantoorsfeer te zijn. Het is een inspirerende en rustgevende omgeving om
nieuwe en frisse ideeën op te doen. Door de goede bereikbaarheid en vele faciliteiten voor de
zakelijke gast – denk aan WiFi en voldoende gratis parkeergelegenheid – is Slot Doddendael
uitermate geschikt als inspirerende locatie voor vergaderingen en congressen, van 10 tot
225 personen. Ook productpresentaties, personeelsfeesten en recepties tot 650 personen zijn
goed mogelijk op het slot. Slot Doddendael is op slechts 5 autominuten van de Snelwegen
A73 en A50.

Informeer Slot Doddendael naar de mogelijkheden.
Website: www.doddendael.nl
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Website: www.doddendael.nl

Vorstelijk overnachten

Dodden-Deli

VORSTELIJK OVERNACHTEN

DODDEN-DELI

Slot Doddendael beschikt nu ook over twee unieke kasteelkamers èn een luxe suite om te
blijven overnachten na jullie huwelijksviering, feest of gewoon voor een heerlijk weekend
weg. Deze prachtige en ruime kamers met authentiek balkenplafond zijn van alle gemakken
voorzien. De romantische kasteelkamers kijken uit op de binnenplaats, de boomgaarden en
het landgoed. Deze zijn voorzien van een badkamer met inloopdouche, wastafel en toilet. De
bruidssuite heeft naast dit alles nog een heerlijk ligbad en een apart zitgedeelte. ’s Ochtends
serveren wij een heerlijk ontbijt op uw kamer. Een unieke ervaring om te slapen in een echt
kasteel! De prijzen zijn al vanaf €100,00 per nacht inclusief ontbijt. Deze kamers kunt u online
reserveren via onze website.

Wie het landgoed oprijdt en zijn auto parkeert,
wordt omringd door de grote hoeveelheid appel‐,
peren‐ en walnotenbomen. Verder heeft het landgoed
nog kersen‐, pruimen‐ en kweeperenbomen. Deze
fruitsoorten vormen een uitstekende basis voor
een eigen lijn met confituren. Deze Dodden-Deli
producten zijn te koop in onze brasserie. We kunnen
ook naar wens leuke landgoedpakketten verzorgen,
als bijvoorbeeld een relatiegeschenk of kerstpakket.
Tevens hebben wij een appelcider van eigen landgoed
- POM! Is dat niet origineel om mee te toosten?

Website: www.doddendael.nl

Slotkelder

SLOTKELDER

Ons a la carte restaurant “Brasserie Baronne” is gevestigd in de Slotkelder. Deze unieke
ruimte met zijn gewelven is een uitstekende ruimte voor een high tea, brunch of diner. De
Slotkelder is ook te reserveren uitsluitend voor een select gezelschap. Aanliggend aan de
Slotkelder ligt een terras waar u heerlijk kunt genieten van een prachtig uitzicht over het
landgoed.

Brasserie Baronne
Bij Brasserie Baronne, gevestigd in Slot Doddendael, kunt u zelf uw
favoriete stuk rundvlees van het Black Angus rund uitkiezen volgens
het ‘meat market’ concept. Hierbij kunt u zelf de bereidingswijze
aangeven. De prijs van het vlees wordt per gram in rekening gebracht.
Al het vlees wordt ter plekke geportioneerd en gewogen. Hiernaast
staan er op de kaart heerlijke andere klassiekers!
Ook kan er op zondag gebruik worden gemaakt van een brunch of high
tea of worden aangeschoven bij de Sunday roast. Voor de kinderen
serveren wij heerlijke kindermenu’s!

Openingstijden

(Onze keuken is geopend tot 21.30 uur)

Donderdag t/m zaterdag: 17.00 - 23.00 uur
Zondag:
12.00 - 23.00 uur
Binnenweg 2 | 6644 KD | Ewijk | 0487 521862 | www.doddendael.nl

De Brasserie heeft een mooie geschiedenis, de slotkelder is namelijk een eeuw lang een
schuilkerk geweest. De familie van Stepraedt wierp zich in die tijd op als beschermer van de
rooms-katholieken in het Land van Maas en Waal, en zij stelde, toen de katholieke eredienst
verboden werd, de Slotkelder ter beschikking als schuilkerk. Bij de eerste wijnnis in de
Slotkelder, waar vroeger een trap was, hangt nog het wijwaterbakje en op de plafonds zijn
nog de resten te zien van een beschildering met sterretjes.

Stijlvol, feestelijk en altijd een succes!

Wedding

Boomgaard Slot Doddendael

Tentvision Stretchtenten
flexibele waterdichte stretchdoeken die op diverse manieren zijn op te bouwen.
Gesloten ter beschutting tegen zon en regen of juist open en transparant voor
eenwording met de natuur. Wij weten iedere keer weer een bijzondere sfeervolle
setting te creëren, daarbij rekening houdende met de omgeving en het weer.
Graag verbinden wij onze kennis met uw wensen!
Sandra Coppoolse - 06-10309269 - www.tentvision.nl

specialist in bruidsbloemen

Heb je een beeld in je hoofd van je bruidsbloemen, maar kun je er
geen foto van vinden? Ben je op zoek naar een buitengewoon
bruidsboeket?
Dan is Meesterlijk Groen de bruidsbloemist voor jou!

Neem contact op voor een vrijblijvend offertegesprek via
+31 653 869 620
of
info@meesterlijkgroen.nl

Informeer naar de verschillende mogelijkheden:

www.meesterlijkgroen.nl

Beleef de smaak van
pure (h)eerlijke thee

Puritea heeft haar roots in Sri Lanka liggen
en importeert de mooiste theesoorten uit het
voormalige Ceylon van het merk Ceylon Tea Bush.
Een deel van haar omzet schenkt Puritea aan de
projecten van Stichting Carelanka voor de meest
kwetsbaren in de Sri Lankaanse samenleving. Op
deze manier geeft Puritea iets terug aan het land waar
de thee vandaan komt.
Voor meer informatie: www.puritea.nl

Voor het leveren, bedrukken en boduren van alle soorten textiel!
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Genieten van uw feest, diner, zakelijk ontvangst of
receptie in uw eigen omgeving? Slot Doddendael
regelt het voor u! Op deze manier kunt u alle
aandacht schenken aan uw gasten met dezelfde
service, kwaliteit en gastvrijheid zoals u dat
gewend bent van Slot Doddendael.

ntr

A73

Catering Exclusief

CATERING DODDENDAEL EXCLUSIEF
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Slot Doddendael
Binnenweg 2
6644 KD Ewijk
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Het kantoor is open van maandag tot en met vrijdag van
9:00 tot 17:00. Na sluitingstijd van het kantoor zijn we in
verband met partijen telefonisch lastiger bereikbaar. Mocht
u vragen hebben of informatie willen ontvangen dan maken
wij graag met u een persoonlijke afspraak om uw wensen
en mogelijkheden door te spreken.

Arnhem/Ut

Contact en offertes

CONTACT EN OFFERTES
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