Trouwen

Jullie huwelijksdroom bij Koetshuis de Haar
Trouwen bij een echt kasteel? Hier heb je misschien als kind altijd al van
gedroomd. Een perfect georganiseerde dag voor jullie als bruidspaar, waarbij het ook
jullie gasten aan niets zal ontbreken. Een dag waar je jaren later nog steeds met een
grote glimlach op terug kijkt. Kasteel en Koetshuis de Haar bieden jullie de mogelijkheid tot een compleet
verzorgde sprookjesdag op een droomlocatie.
In deze brochure vinden jullie een selectie van de bijzondere mogelijkheden die Koetshuis de Haar biedt om jullie huwelijksdag compleet te verzorgen. Op de dag van jullie
dromen wil je dat alles vlekkeloos verloopt. Daarom staan wij voor gastvrij, royaal,

Stalplein en haar historie
Het carrévormige Stalplein is eind 19e eeuw gebouwd door de beroemde architect
Cuypers. Hier stonden woningen voor het personeel, paardenstallen en er was plaats
voor de rijtuigen en auto’s. Op het Stalplein vind je het Koetshuis en de Grote Laverie.
Dit zijn prachtige locaties voor een receptie, toost, high tea, diner of feest.
De Heerenkamer ligt naast het Koetshuis. Een ideale ruimte om tijdens jullie
huwelijksdag je even terug te trekken en je spullen te bewaren.

De Grote Laverie en het Koetshuis
De Grote Laverie en het Koetshuis zijn met elkaar verbonden door een ruime gang.
Voor grotere gezelschappen openen we de deuren aan weerszijden en is er ruimte
voor
maximaal 300 personen bij een staande ontvangst. Of gebruik de ruimtes na elkaar.
Wanneer beide ruimtes gehuurd worden zal de grote Laverie op de dag ingezet worden
en zal de feestavond plaatsvinden in het Koetshuis.
Huurtarief Koetshuis of de Grote Laverie
Mei t/m september
Maandag t/m donderdag
€ 700,00
Vrijdag, zaterdag en zondag
€ 1.300,00
Oktober t/m april
Maandag t/m donderdag
Vrijdag, zaterdag en zondag

€ 500,00
€ 700,00

Huurtarief Koetshuis en de Grote Laverie gecombineerd
Mei t/m september
Maandag t/m donderdag
€ 1.100,00
Vrijdag, zaterdag en zondag
€ 1.850,00
Oktober t/m april
Maandag t/m donderdag
Vrijdag, zaterdag en zondag

€ 750,00
€ 1350,00

Capaciteit Koetshuis
Staande receptie
150
Feest			125

personen
personen

Capaciteit Grote Laverie
Staande receptie
150
Borrel			150
Sit down dinner		
64
Walking dinner		
125
Buffet			64
Festival food zittend
64
Festival food staand
125

personen
personen
personen
personen
personen
personen
personen

Capaciteit Koetshuis & Grote Laverie
Staande receptie
300
personen
Feest			125
personen

Alle prijzen in deze brochure zijn onder voorbehoud
van prijswijzigingen en inclusief BTW.

Zoetigheden
Jullie mooiste dag begint met..... een goede ontvangst! Naast een lekker kopje kofﬁe
en/of thee hoort bij een goede ontvangst een lekkernij, om uw gasten de dag met een
energieboost te laten beginnen.
Zoetigheden gecombineerd
Matcha cakeje met mousse van gember en limoengras
Verse appelkoek met chocolade en granola
Luikse mini wafel met witte chocolade en marshmallow
€ 3,45 één hapje per persoon
Verse fruitkoeken
Appelkoek met chocolade en granola
Sinaasappelkoek met chocolade en caramel
Ananaskoek met chocolade en kokos
€ 3,45 één hapje per persoon

Borrelhapjes
Bruchetta’s
Bospaddestoelen, roomkaas, walnoot en landcress
Carpaccio, pecorino en pijnboompitten
Geraspte manchego, mandarijn vinaigrette, olijfolie en zwarte peper
Gerookte zalm en bieslook roomkaas
Serranoham, mosterdcrème en bosui
€ 9,95 drie hapjes per persoon
Snack bites koud
Mousse van paarse wortel met Spaanse fuet
Tataki van tonijn met wasabi doperwtencrème en sesam
Tartaar van kalf met basilicum en geroosterde hazelnoten
Zalf van makreel met komkommer en chioggia biet
Crispy duck met jonge prei en radijs
€ 9,50 drie hapjes per persoon
Fingerfood bites
Bimi groenten met raz el hanout en shirasa yoghurt
Zalm op een American pancake met avocado en rode ui
Geitenkaas met gegrilde zoete aardappel en krokante spek
Flatbread met pompoen, feta, geroosterde courgette en rucola olie
€ 13,00 drie hapjes per persoon

Sharing plates
De sharing plates zijn heerlijke borrelitems, gepresenteerd vanaf een
authentieke houten plank lekker om te delen!
Méditeranée
Camembert broodje met rozemarijn en zeezout ﬂakes
Pittige chorizo
Gedroogde fuet
Zuurdesem cracker met frisse paprikachutney
Manchego kaas
€ 6,40 per persoon
Guilty Pleasure
Draadjesvlees bitterbal met mosterd
Mini bloemkool pizza met tomaat en mozzarella
Pittige mini chorizo
Belegen Beemster blokjes
Gemarineerde olijven
Noten melange
€ 7,90 per persoon

Buffetten
Italiaans bistro buffet
Aardappel salade met bieslook en crème fraîche
Romeinse salade met ansjovis, zacht eitje en gepofte tomaat
Pasta salade met gerookte spek, romige dressing en gegrilde paprika
Tomatensalade met gele tomaat, mozzarella en verse pesto
Vloerbrood met tapenade en gezouten boter
Varkenshaas met geroosterde pompoen en bosui
Kip stoofpotje met prei, knolselderij en bospeen
Risotto van parelgort met spinazie en waterkers
Geroosterde Charlotte aardappel met zeezout en knoﬂook
€ 49,50 per persoon, vanaf 20 personen
€ 41,95 per persoon, vanaf 50 personen

Barbecues
Tasty backyard barbecue
Griekse salade met komkommer, tomaat, rode ui en Kalamata olijven
Aardappel salade met kwark, bieslook en rode ui
Kool salade met bospeentjes en romige dressing
Pasta salade met gegrilde paprika
Rustique brood met gezouten boter en Italiaanse dippers
Sashlick van varkenshaas met paprika, rode ui en tomaat
Gelakte saucijs met sweet en spicy barbecue saus
Spicy chicken spies met limoen, gember en sate
Black angus burger met relish
Zalm met jonge prei en dille
€ 49,50 per persoon, vanaf 20 personen
€ 43,50 per persoon, vanaf 50 personen

Smoker
Onze smoker is een 21-inch grote rookbarbecue, waar onze pitmasters live de gerechten bereiden. Onze pitmasters zijn echte profs die alles weten van een perfect vuurtje
tot de heerlijke stukken vlees die geschikt zijn voor onze smoker. Met hun excellente
temperatuurbeheersing krijgen de gerechten precies de juiste garing. Het heerlijke
vlees gaat al vroeg in de middag op de smoker, want niets is lekkerder dan wanneer de
gerechten de tijd krijgen om rustig te garen en de smaak van het eiken- en appelhout
tot zich te nemen. Met deze low en slow techniek creëren wij unieke gerechten die
zeker het proeven waard zijn.
Te reserveren vanaf 50 personen. Onder de 50 personen is ook mogelijk maar daar
geldt een andere prijs voor.
Texas smoker
Romaine salade met rode ui, tomaat en ciabatta croutons
American cole salade
Roasted potato salade
Desembrood met roomboter en knoﬂookboter
“Franky’s” spare ribs low en slow met Texas BBQ saus
Smoked chorizo saucijs met sweet BBQ saus
Pulled chicken met BBQ raspberry saus
Moink balls met geroosterd spek en sweet BBQ saus
€ 57,50 per persoon

Bistro diner
Genieten in een echte Bistro, wie herkent dat gevoel nu niet? Goede sfeer, gezellige
mensen en lekker eten!
Bistro menu 1
Geroosterde feta met gemarineerde pruimtomaten, basilicum en rucola
BBQ chicken leg met geroosterde bospeen en venkel
Franse citroen meringue met lemoncurd
€ 49,50 per persoon, vanaf 20 personen
€ 43,50 per persoon, vanaf 50 personen
Bistro menu 3
Charcutterie van serrano, spinata romana, manchego, olijven en landbrood
Gnocchi met basilicum pesto en paddestoelen
Tarte tatin van appel met boeren vanille ijs
€ 51,50 per persoon, vanaf 20 personen
€ 45,00 per persoon, vanaf 50 personen

High end diner
Alle gerechten worden vers door onze koks bereid en gemaakt van verse ingrediënten.
Wij hebben een drie- en zesgangendiner beschreven. Uiteraard zijn er ook andere
mogelijkheden.
Driegangendiner
Gegratineerde geitenkaas met krokante parmaham en saus van doperwten
Gesplitste sukade met paarse wortel, potato patties en rode wijn jus
Bavarois van kokos met een mango chutney en pistache crumble
€ 54,00 per persoon
Zesgangendiner
Mousse van oude kaas met jam, chioggia biet, radijs, tomaat en komkommer
Gele paprika soep met mascarpone, lente ui en oesterzwammen
Groente tuintje met rucola mousse, kwartel eitje, komkommer, asperge en biet
Tompouce met schimmelkaas crème, bospaddestoelen, pompoen en courgette
Gesplitste sukade met paarse wortel, potato patties en rode wijn jus
Bavarois van kokos met mango chutney en pistache crumble
€ 89,50 per persoon

Walking Dinner
Kleine amuse gerechten, welke ter plekke voor uw gasten bereid worden. Deze amuses worden uitgeserveerd door onze medewerkers. Wij hebben een vier- en zesgangendiner beschreven. Uiteraard zijn er ook andere mogelijkheden.
Viergangendiner
Tartaar van forel met een brood krokantje, mini groenten, room en wasabi
Komkommersoep met krabsalade, yoghurt mousse, croutons en chilli pepers
Gesplitste sukade met paarse wortel, potato patties en rode wijn jus
Bramencrème met mousse van witte chocolade en meringue
€ 66,50 per persoon
Zesgangendiner
Tartaar van forel met een brood krokantje, mini groenten, room en wasabi
Komkommersoep met krabsalade, yoghurt mousse, croutons en chilli pepers
Geitenkaastaartje met een bodem van polenta, wortel, radijs en een taco
Coquilles met asperge, kofﬁe crumble, sisho purple en sinaasappel bearnaise
Runderhaas met gekonﬁjte aardappel, eekhoorntjes brood en jus van knoﬂook
Cheesecake van kokos limoen en roodfruit
€ 89.50 per persoon

Festival food
Ons festival food wordt geserveerd vanaf aangeklede buffetten met duidelijke
signings. De gerechten worden gepresenteerd op disposable servies. Wij serveren 3
gerechten, de gasten kunnen hiervan 2 gerechten kiezen. Deze zijn samen
maaltijdvullend.
Onderstaand is slechtseen greep uit ons assortiment.
€ 47,25 per persoon
Burger your own
Burger van rund op een broodje met cheddar kaas, augurk, tomaat, bacon en relish
Nacho macho “hot or not”
Nacho plate met guacamole, pulled pork, gebakken chorizo saucijs, jalapeño pepertjes, cheddar kaas, tomaat en crème fraîche
Jamaican spice
Jerk chicken met rijst, bonen en een chutney van mango, limoen en rode ui
Jimmie churrie
Beef chimmichurri met geroosterde aardappels en knapperige salade
Flammkuche Hubert
Flammkuche met frisse yoghurt, uitgebakken spek, groene asperge en
Gruyère kaas

Dessert
Sharing dessert
Wij serveren 2 mini desserts per persoon
Watermeloen gemarineerd in mint, siroop, balsamico met limoen mousse, meringue
en kletskoppen
Cheesecake van witte chocolade met blauwe bessen en mousse van yoghurt
Mousse van pure chocolade met caramel fudge
€ 8,90 per persoon
Italiaanse ijscoman
De aanwezige kok verplaatst zich door de ruimte met een op maat gemaakte Ibiza
style ijskar. Vanaf hier schept hij vers gedraaid ijs voor uw gasten.
Aardbeien sorbet
Citroen sorbet
Mango sorbet
Vanille roomijs
€ 7,30 per persoon

Feestarrangement
Wij schenken 4 uur lang onbeperkt frisdranken, sappen, bier, huiswijnen, kofﬁe en
thee. Daarbij serveren wij 3 warme en koude hapjes en een sharing plate. Het
feestarrangement is aan te passen of uit te breiden, de kosten kunnen hierdoor wel
wijzigen.
Snack bites koud
Spaanse fuet met een mousse van paarse wortel
Tonijn tataki met wasabi doperwten crème en sesam
Tartaar van kalf met basilicum en geroosterde hazelnoten
Zalf van makreel met frisse komkommer en Chioggia biet
Crispy duck met jonge prei en frisse radijs
Snack bites warm
Bitterballen met mosterd
Kaastengels met chili saus
Garnalenkroketjes met citroen mayonaise
Sharing plate Méditeranée
Camembert broodje met rozemarijn en zeezout ﬂakes
Pittige chorizo
Gedroogde fuet
Zuurdesem cracker met frisse paprika chutney
Manchego kaas
€ 37,50 per persoon

Late night snack
Flammkuchen met groene asperge en Pecorino

€ 3,90

Bapao gevuld met pulled pork

€ 4,00

Pretzeldog met een merguez worstje en Andalousesaus

€ 4,00

Naanbroodje met hummus van tomaat, geitenkaas en rucola

€ 4,30

Quesedilla met biet, avocado en spinazie

€ 4,30

Zoete aardappelburger op een tomatenbroodje met geitenkaas en kool

€ 4,60

Pretzelbroodje met geroosterde groenten en feta

€ 4,30

Authentieke piepers met romige mayonaise

€ 3,70

Meer weten?

Neem contact op met onze collega’s van het sales- en reserveringsteam. Zij helpen jullie
graag bij de invulling van jullie wensen!
Telefoon: 030 - 262 73 74
E-mail: trouwen@koetshuisdehaar.nl

Kasteellaan 1
3455 RR Haarzuilens

Bezoek voor uitgebreide informatie, sfeerimpressies en brochures onze
website: www.koetshuisdehaar.nl
Huwelijksceremonie bij Kasteel de Haar
Voor de huwelijksceremonie op het kasteel kunnen jullie contact opnemen met het
salesteam van Kasteel de Haar via trouwen@kasteeldehaar.nl of bel 030 - 677 85 15

