Stadskasteel Oudaen

TROUWEN IN EEN KASTEEL
Voor een onvergetelijke bruiloft ben je bij Stadskasteel Oudaen op de juiste plek. Het is dé locatie voor de
mooiste dag van je leven. Alles kan geregeld worden op één locatie; de huwelijksvoltrekking, de receptie, het
diner en het feest. Door onze ervaring in het organiseren van bruiloften en de leveranciers die wij om ons heen
hebben verzameld, kunnen wij jullie huwelijksdag tot in de puntjes verzorgen. Bovendien helpen wij graag met
het vinden van een geschikt hotel voor jullie zelf en je gasten.
Stadskasteel Oudaen is een officiële trouwlocatie. De historische zalen bieden vele mogelijkheden; van de
ceremonie, een feestelijke high tea of exclusief diner tot een aangeklede borrel of huwelijksfeest. Onze locatie
is geschikt voor gezelschappen tot 200 personen. Houden jullie de bruiloft liever klein? Ook daarvoor bieden
wij voldoende gelegenheid in een intieme sfeer.

CEREMONIE EN RECEPTIE
Voorafgaand aan de huwelijksdag zijn er een aantal zaken die formeel geregeld moeten zijn.
Tenminste 2 weken voor de datum van het huwelijk dien je in ondertrouw te gaan. Dit gebeurt bij de afdeling
burgerzaken van de gemeente waar je woont. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt van de aangifte
een akte op: het bewijs van ondertrouw waarmee je daadwerkelijk kan trouwen.
De huwelijksvoltrekking is één van de hoogtepunten van de trouwdag. Deze ceremonie kan plaatsvinden in één
van onze zalen, bijvoorbeeld in de Theaterzaal; een bijzondere ruimte die zitplaats biedt aan 90 gasten. Wij
bieden hier letterlijk een podium om elkaar het “ja-woord” te geven. De ceremonie duurt ongeveer drie
kwartier.

Na de huwelijksceremonie staan wij klaar met feestelijke cava of champagne waarna jullie, samen met de
gasten, het glas heffen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een informele setting in één van onze sfeervolle zalen of
aan onze unieke bierbrouwerij. Bijzonder aan de brouwerij is het aangrenzende werfterras. Hier ervaren jullie,
door de beschutte ligging, de rust aan het water. Een ideale plek waar getoost kan worden op de toekomst.
De receptie is bij uitstek het moment om de bruidstaart aan te snijden. We adviseren je deze zelf bij een
erkende bakker (die conform de HACCP-norm werkt) uit te kiezen. Mocht je de bruidstaart liever als dessert
willen laten serveren als afsluiting van het diner, dan kan dat natuurlijk ook.
Bovenstaand voorstel is slechts een suggestie. Uiteraard kan dit anders ingevuld en/of uitgebreid worden met
bijvoorbeeld een receptie in een wat informele borrelsfeer. Wij hebben een breed assortiment aan hapjes; van
bittergarnituur tot canapés of een geheel verzorgd borrelhapjesbuffet. Wat je laat serveren zal ook afhangen
van het programma en het budget.
Muziek is een belangrijke sfeermaker. Als achtergrondmuziek bij de receptie/borrel kan je ervoor kiezen om
een eigen iPod/laptop/USB-stick mee te brengen, voor een ‘eigen’ geluid. De muziek bij het feest kunnen jullie
laten verzorgen door een DJ en/of band.

LUNCH, BRUNCH EN/OF DINER
Uiteraard willen jullie tijdens de bruiloft genieten van de heerlijkste gerechten. Onze ervaren koks denken
graag mee en staan klaar om van de bruiloft een culinaire aangelegenheid te maken. Een traditioneel
bruiloftsdiner en -feest is hierbij niet noodzakelijk. Steeds vaker kiezen bruidsparen voor alternatieven. Het is
minstens zo leuk om alles gewoon overdag te vieren; ‘s ochtends trouwen en ‘s middags lekker lunchen,
brunchen of samen gebruik maken van een high tea.
Denk vast eens na over hoe je de dag wilt invullen. Wat vinden jullie belangrijk, wat past er bij je: een klassieke
bruiloft of mag het allemaal wat losser? We vinden het leuk om maatwerk te leveren en met jullie mee te
denken.
Kies je voor een lopend buffet, dan kies je voor een informele setting en sfeer. Dit geeft wat meer reuring dan
een uitgeserveerd diner. Hou er wel rekening mee dat een buffet verhoudingsgewijs veel tijd vergt. Als het een
avondvullend dinerbuffet is, dan kan het dus een goede keuze zijn.
Een uitgeserveerd diner is vaak het rustpunt op een hectische dag wanneer je met een select gezelschap even
op verhaal kunt komen onder het genot van een feestmaal. Het biedt ook de mogelijkheid eventuele speeches
in te passen, zonder dat je gehaast naar het volgende onderdeel moet. Een driegangenmenu is in de praktijk
het prettigst en duurt ongeveer 2 ½ uur. Onze creatieve keukenbrigade vindt het leuk om een mooi menu te
serveren. Dieethouders en vegetariërs kunnen rekenen op extra aandacht van de chef.
Het is handig om op de uitnodiging te vragen of de aanwezigen eventuele (di)eetwensen kenbaar maken. Zo
kunnen wij hier vroegtijdig op inspelen. Wij helpen vervolgens graag bij het maken van een keuze voor de
wijnen die het beste passen bij de verschillende gerechten.
Kort samengevat: wat je ook voor ogen hebt; bij Stadskasteel Oudaen is zo goed als alles mogelijk en komen wij
altijd samen tot een passend voorstel voor de mooiste dag van je leven!

FEEST
Het feest vormt natuurlijk de ultieme afsluiting van jullie trouwdag! Een feest met livemuziek en DJ is alleen
mogelijk op de bovenste etage. De brouwerij, al eerder genoemd is onder het kopje ‘receptie’, leent zich
uitstekend voor de receptie/borrel met achtergrondmuziek, maar kan in verband met mogelijke geluidsoverlast
niet worden gebruikt voor feesten.
De bovenste etage van het kasteel is zeer geschikt voor het trouwfeest tot 200 personen. De drie verschillende
zalen kunnen met elkaar in verbinding worden gesteld, maar je kunt er ook voor kiezen om slechts twee zalen
te gebruiken. Deze hele etage wordt voor jullie genodigden gereserveerd. Live muziek (band en/of DJ) is
mogelijk tot 01.00 uur. In overleg kunnen wij van tevoren uiteraard een latere eindtijd afspreken.
Op www.swinging.nl vind je verschillende suggesties voor een band. Er is krachtstroom aanwezig en er zijn
aparte stroomgroepen ten behoeve van de band.
Als je een DJ wilt, dan kunnen wij DJ Balthazar aanbevelen (www.balthazar.nl). Wij krijgen erg positieve
reacties op de feesten die zij bij ons hebben verzorgd. Band of DJ: zorg dat ze extra (sfeer-) verlichting
verzorgen. Dit is echt van toegevoegde feestwaarde!
Juist omdat de muziek zo bepalend is voor je feest, raden we aan om altijd van tevoren te gaan kijken bij een
ander optreden van de DJ/band om zo goed de sfeer te kunnen proeven.
Hapjes en drankjes: ook op dat gebied is er veel mogelijk. We bespreken graag samen jullie wensen. Willen
jullie alle dranken aanbieden of enkel fris, huiswijn en bier? Ontvangst met een huisgebrouwen biertje? Zal de
bedieningsbrigade rond gaan met bitterballen, luxe hapjes en/of een midnight-snack? Allemaal punten om over
na te denken; wij helpen graag mee en adviseren over wat het beste past bij jullie feest.

AANKLEDING
Het eeuwenoude Stadskasteel Oudaen heeft sfeervolle zalen, maar misschien wil je nog meer decoratie dan
dat wij verzorgen. De dinertafels zijn feestelijk opgedekt met wit linnen en ook statafels en kaarsen brengen
extra sfeer. Als je aanvullend ballonnen, slingers e.d. wilt ophangen, dan kan dit in overleg (i.v.m. o.a. de
brandveiligheid). Houd er wel rekening mee dat de zalen een stuk groter zijn dan de gemiddelde huiskamer,
dus dat je flink moet uitpakken als je met feestversiering aan de slag gaat.
Entertainment, anders dan een live band of DJ, is mogelijk mits deze niet luider is dan achtergrondmuziek.
Mochten jullie hier ideeën over hebben, laat het ons weten zodat wij ook hierin kunnen adviseren.

CEREMONIEMEESTER
De functie van ceremoniemeester vervullen is een hele eer en kan heel leuk zijn. Echter, het is een zeer
belangrijke en soms omvangrijke taak. Hij of zij begint al ver voor de bruiloft met het organiseren en regelen
van verschillende zaken. Uiteraard bepaalt het bruidspaar wat er uitbesteed wordt aan de
ceremoniemeester(s). Doorgaans zijn de ceremoniemeesters het aanspreekpunt voor de genodigden, werken
zij het gedetailleerde draaiboek uit, inventariseren dieetwensen en instrueren de getuigen en bruidskinderen.
Op de grote dag zelf zijn er ook de nodige taken voor hen weggelegd. Het is immers jullie trouwdag; de
ceremoniemeesters zorgen ervoor dat je nergens aan hoeft te denken en volop kunt genieten.
De ceremoniemeesters zijn het eerste aanspreekpunt voor gasten en leveranciers, houden het programma tot
in de puntjes bij en begeleiden iedereen naar de juiste plaats. Daarnaast zullen er enveloppen en cadeaus
worden ontvangen waar natuurlijk een oogje op moet worden gehouden. Ook dit wordt aan de
ceremoniemeester overgelaten. Goed om te weten dat deze persoonlijke en waardevolle eigendommen op
een veilige plek binnen Stadskasteel Oudaen kunnen worden opgeborgen en eventueel een dag later kunnen
worden opgehaald.
Al met al is het van belang dat de ceremoniemeesters weten waar jullie gaan trouwen en vooraf eens langs
komen, zodat zij precies weten wat er al dan niet mogelijk is. Wij maken graag een afspraak met hen om het
een en ander te bespreken.

RONDLEIDING BIERBROUWERIJ EN RONDVAART
Deze bijzondere dag willen jullie natuurlijk laten vastleggen. Om jullie de mogelijkheid te geven om in alle rust
romantische bruidsfoto’s te maken, verzorgen wij voor de genodigden graag een rondleiding door onze
bierbrouwerij. Een leuke break, waarbij zij de mogelijkheid hebben om elkaar in een ontspannen sfeer beter te
leren kennen.
Als alternatief kunnen zij eventueel via Rederij Schuttevaer gebruik maken van een rondvaart door de
Utrechtse gracht. Reserveringen lopen echter niet via Stadskasteel Oudaen. Deze kunnen gemaakt worden via
www.schuttevaer.com.

WAT IS DAAR OP JULLIE ANTWOORD?
De informatie zoals in deze brochure beschreven zal niet alle vragen beantwoorden. Daarbij komt: geen
huwelijk is hetzelfde! Wij spelen graag zo goed als mogelijk in op persoonlijke wensen. Wij nodigen jullie dan
ook van harte uit om sfeer te proeven en een indruk te krijgen van de mogelijkheden binnen Stadskasteel
Oudaen. Wij denken graag mee om, binnen het budget, van jullie huwelijk een heel bijzondere dag te maken. In
het gehele voortraject wordt alles besproken met één ervaren contactpersoon. Ontvangen jullie liever eerst
een kostenindicatie? Wij brengen graag een geheel vrijblijvende offerte uit. Neem voor een afspraak of offerte
contact met ons op via onderstaande gegevens.
Graag tot ziens in Stadskasteel Oudaen!

Stadskasteel Oudaen
Oudegracht 99
3811 AE Utrecht
030 – 231 18 64
info@oudaen.nl
www.oudaen.nl
@oudaeninfo
www.facebook.nl/oudaen
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