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Bruidsparen die in het voorname decor één van de mooiste dagen van hun leven willen beleven, zullen door
de bijzondere entourage van Kasteel Engelenburg verrast worden. De stijlvolle inrichting van
de Spieghelzaal is afgestemd op het plechtige karakter van de huwelijksvoltrekking.
Kies je liever voor een zomers “buiten” huwelijk dan is onze Serre de mooiste salon voor dit belangrijke moment.
Met de geopende tuindeuren heeft u een prachtig uitzicht op de gracht en het landgoed.
Je kunt met mooi weer ook buiten trouwen in de rozentuin aan de slotgracht bij het Kaapse Huis. De tuinen,
de gracht met de waterlelies en het uitzicht op het bruggetje maken deze plek heel romantisch.
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Je snijdt de bruidstaart aan met het sabel en jullie gasten brengen een toost uit op het pas getrouwde paar
met een feestelijke glas Zuid Afrikaanse Vonkelwijn.
Voor de toost drink je uit speciale bruidsglazen net als Koning Willem Alexander en
Koningin Máxima in 2002 dat deden. In overleg met de patissier bepaal je de smaak en de opmaak van de taart.
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Ons kasteel beschikt over diverse salons en een diversiteit aan mogelijkheden om met uw bruidsgezelschap
in een besloten omgeving culinair te genieten. In de salons plaatsen wij ovale of ronde tafels,
gedekt met blinkend damast. In overleg met het bruidspaar wordt de bloemdecoratie gekozen
maar ook de speciale menukaarten en de naamkaartjes voor de juiste tafelindeling.
Onze chef-kok en het restaurant- en keukenteam verrassen jullie graag met zowel klassiek als moderne
en spannende culinaire creaties. Onze wijnkaart met oa uit Zuid Afrika geselecteerde wijnen
staat garant voor een unieke smaakbelevenis.
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Om jullie huwelijk uitbundig te vieren met familie en vrienden is ons kasteel ook uitermate geschikt voor
een swingend avondfeest. Voor een klein gezelschap is onze Van Braam Lounge het meest geschikt en als je
meer gasten wilt uitnodigen biedt de Sociëteitszaal, met het verwarmde terras, de juiste ambiance.
Deze salon is in 1850 gebouwd door de vorige bewoners om bijzondere gebeurtenissen met familie
en vrienden te vieren. Vandaag voor jullie de ideale ambiance voor een mooi feest.
Wij verwennen uw gasten met heerlijke drankjes en hapjes. Voor een passende muziek hebben wij
diverse suggesties maar je bent ook vrij om je eigen orkest of DJ te engageren.
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Nog heerlijk een glas Vonkelwijn om samen na te genieten van jullie huwelijksdag.
Wakker worden en nog even verder dromen. Door het open raam hoor je de vogels.
Over de slotgracht kijk je het kasteelpark in.
Je zakt terug in de weelderige kussens en geniet van een kopje thee en een warme croissant.
Dit is de huwelijksnacht! De suites en hotelkamers zijn gelegen in de Koetshuizen en Orangerie.
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Een intiem huwelijk met diner en overnachting
met uw beste vrienden en familie
14.00 uur Wij ontvangen ca. 20 personen op ons Landgoed met een
kopje koffie of thee in één van onze sfeervolle ontvangstruimtes en
zullen de gasten naar de hotelkamer begeleiden waar de kleding
voor de avond uitgehangen kan worden.
14.30 uur In één van onze prachtige zalen kan uw wettelijk huwelijk
voltrokken worden. Onze stijlvolle Spieghelzaal of de Serre met
uitzicht over de slotgracht en het landgoed. De salon wordt feestelijk
aangekleed met strikjes aan de stoelen en rozenblaadjes op de
antieke trouwtafel. De ambtenaar van de burgerlijke stand dient door
uzelf met de gemeente Brummen besproken te worden.
15.00 uur U snijdt de bruidstaart aan met het sabel en wij serveren
een feestelijk glas Zuid- Afrikaanse vonkelwijn (méthode
champenoise), opdat er een toost uitgebracht kan worden op het
bruidspaar. In overleg met de patissier bepaalt u de opmaak en de
smaak van de taart. Tevens bestaat er de gelegenheid om foto’s te
maken op het Landgoed. Bijvoorbeeld een mooie foto van het
bruidsgezelschap op het bordes.
17.00 uur De gasten kunnen zich opfrissen voor het diner of u kunt
nog een leuke activiteit organiseren. Wat dacht u van een
wijnproeverij in onze middeleeuwse wijnkelder of bijvoorbeeld een
roofvogelshow op het kasteelplein.
19.00 uur In onze Engelse lounge of de gezellige hotelbar serveren
wij een aperitief. Om alvast in de stemming te komen heeft onze
chef kok een amuse bouche voor u klaar gemaakt ter introductie van
het huwelijksdiner.

19.30 uur Aanvang van uw huwelijksdiner in de Serre, de
Spieghelzaal of wanneer u meer gasten uitnodigt in onze
Sociëteitszaal. Als onderbreking van uw diner kunnen wij de
verfrissende granité in de wijnkelder serveren. Op dit moment kan
tevens een tafelwisseling plaatsvinden. Ter begeleiding serveren wij
een passend wijn arrangement, geselecteerd door onze sommelier,
en ter afsluiting koffie met friandises.
Op tafel verzorgen wij de menukaartjes met een speciale tekst en de
naamkaartjes voor de tafelindeling. Natuurlijk zal onze huisbloemist
voor de tafeldecoratie rekening houden met de keuze van uw
bloemen van het bruidsboeket.
00.00 uur Einde van uw huwelijksdag. Onze Engelenburg bar is
natuurlijk nog geopend om samen met uw gasten gezellig na te
borrelen en alle hoogtepunten van de dag nog eens de revue te laten
passeren.
U heeft alle gasten uitgenodigd om te blijven logeren. Wij hebben
9 hotelkamers voor uw gasten gereserveerd en natuurlijk voor u de
Orangeriesuite. De volgende ochtend hebben wij een feestelijk
ontbijt voor u gereed staan in ons restaurant.
Indien u kiest voor Kasteel Engelenburg voor uw huwelijk op basis
van dit programma met het genoemde aantal gasten bedragen de
kosten ca. € 3.650,00. Indien u de gasten uitnodigt om te blijven
overnachten zullen de kosten ca. € 5.800,00 zijn. (Globaal begroot
op basis van gemiddeld gebruik van dranken, exclusief buitenlands
gedistilleerde dranken).
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Huwelijk traditioneel gevierd met uw daggasten en
’s avonds een swingend feest en een overnachting
14.00 uur Wij ontvangen ca. 25 personen op ons Landgoed met een
kopje koffie of thee in één van onze sfeervolle ontvangstruimtes.

Natuurlijk zal onze huisbloemist voor de tafeldecoratie rekening
houden met de keuze van uw bloemen van het bruidsboeket.

14.30 uur In één van onze prachtige zalen kan jullie wettelijk
huwelijk voltrokken worden. Onze stijlvolle Spieghelzaal of de
Serre met uitzicht over de slotgracht en het landgoed. De salon
wordt feestelijk aangekleed met strikjes aan de stoelen en
rozenblaadjes op de antieke trouwtafel. De ambtenaar van de
burgerlijke stand dient door uzelf met de gemeente Brummen
besproken te worden.

20.00 uur Aanvang van uw feestavond in de Sociëteitszaal voor ca.
100 personen. Wij ontvangen uw gasten met een glas Kir Royal,
aansluitend serveren wij drankjes op verzoek uit ons Hollands
assortiment. Op de (sta) tafels plaatsen wij nootjes en olijven.
Tijdens het feest gaan wij rond met ons bittergarnituur bestaande uit
6 luxe hapjes per persoon. Ter afsluiting van het feest serveren wij
nog een midnight snack zoals een puntzak met ambachtelijke friet en
mayonaise. Voor een keuze met betrekking tot de muzikale
omlijsting hebben wij tal van suggesties van een easy listening trio
tot swingend orkest of wellicht een DJ.

15.00 uur U snijdt de bruidstaart aan met het sabel en wij serveren
een feestelijk glas Zuid-Afrikaanse vonkelwijn (méthode
champenoise), opdat er een toost uitgebracht kan worden op het
bruidspaar. In overleg met de patissier bepaald u de opmaak en de
smaak van de taart. Tevens bestaat er de gelegenheid om foto’s te
maken op het Landgoed. Bijvoorbeeld een mooie foto van het
bruidsgezelschap op het bordes.
17.00 uur Aanvang van uw huwelijksdiner in de Serre. Wij kunnen
u van harte ons Engelenburgmenu aanbevelen. Dit menu wordt door
onze chef-kok ieder seizoen samengesteld waarbij hij gebruik maakt
van de mooiste ingrediënten van het seizoen. Ter begeleiding
serveren wij een bijpassend wijn arrangement, geselecteerd door
onze sommelier, en ter afsluiting koffie met friandises.
Op tafel verzorgen wij de menukaartjes met een speciale
tekst en de naamkaartjes voor de tafelindeling.

00.00 uur Einde van uw huwelijksdag. Onze Engelenburg bar is
natuurlijk nog geopend om samen met uw gasten gezellig na te
borrelen en alle hoogtepunten van de dag nog eens de revue te laten
passeren. Voor de nacht hebben wij de Orangerie suite voor u als
bruidspaar en 15 tweepersoons hotelkamers voor uw gasten
gereserveerd. De volgende morgen serveren wij een uitgebreid
ontbijt met een glas vonkelwijn als afscheid van uw romantische
trouwlocatie.
Indien u kiest voor Kasteel Engelenburg voor uw huwelijk op basis
van dit programma met het genoemde aantal gasten bedragen de
kosten ca. € 9.500,00. Inclusief de hotelkamers voor uw gasten
zullen de kosten ca. € 12.500,00 zijn. ( Globaal begroot op basis van
gemiddeld gebruik van dranken, exclusief buitenlands gedistilleerde
dranken)
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Huwelijk op maat
Ervaar de mooiste dag van jullie leven op de schitterende en
verrassende trouwlocatie Kasteel Engelenburg. Met een trapmoment
waarvan je kippenvel krijgt, een ceremonie in een van de sfeervolle
stijlkamers of Landgoedtuin, een feestelijke receptie, een
tongstrelend diner of een spetterend feest om jullie mooiste dag mee
af te sluiten. Alles is mogelijk, zodat jullie dag het perfecte plaatje
wordt dat jullie voor ogen hebben.

Onze Engelse kasteeltuinen; the place to be voor trouwfoto’s
Een ander voordeel is dat bij kasteel Engelenburg prachtige tuinen
zijn aangelegd. Dit scheelt veel heen en weer rijden voor de foto’s
en dus eventuele files. Op een mooie zomerdag is een kasteeltuin
natuurlijk op zijn mooist, veel kleur en natuurlijk zonlicht waardoor
de foto’s die extra ‘wow-factor’ krijgen. En een decor dat speciaal
voor jullie is, dus mocht het uitlopen, no worries.

Een exclusief gevoel op een onvergetelijke dag
Jullie zijn altijd het enige bruidspaar op een dag. Dat geeft niet
alleen een exclusief gevoel, maar zorgt ook dat we alle aandacht
hebben voor jullie tweeën, jullie gasten en alle benodigde details.
Wij zorgen er namelijk graag voor dat jullie een dag krijgen om
nooit meer te vergeten.

Het is voor ons team een eer om de mooiste dag van jullie leven te
verzorgen. We denken met plezier met jullie mee, hebben ruime
expertise bij het plannen van een huwelijk. Wij vinden het heerlijk
om jullie huwelijk helemaal op maat te verzorgen. Een eigen thema
of design, wij denken graag mee maar het blijft jullie huwelijk!

Waarom trouwen in een kasteel?
Wat is er niet leuk aan trouwen in een kasteel? Misschien denk je
aan vroeger, toen je met je buurmeisje Assepoester speelde en in een
kasteel wilde trouwen. Dan kan het zijn dat je toch een traantje
wegpinkt en dat je blij bent dat het je toch gelukt is om hier te staan,
met je Prince charming! Bij veel kastelen heb je van die prachtige
trappen, ideaal om als bruid een geweldige entree te maken.
Maar alle gekheid op een stokje, trouwen in een kasteel geeft een
exclusief gevoel voor jou en je naasten. Een gevoel dat je graag wilt
delen. De ambiance van een kasteel is bijzonder. Je moet van de stijl
houden, maar elk kasteel heeft vaak iets heel romantisch!

Wat dacht je van een herfst of winter huwelijk ?
Falling in Love is hét thema voor een huwelijk in de herfst of winter
op Kasteel Engelenburg! De hoge bomen om het kasteel kleuren van
groen naar goud, overal lantaarns en de vuurkorven worden
aangestoken en misschien trouwen jullie nog wel buiten! Kasteel
Engelenburg is in alle seizoenen prachtige locatie, maar in de herfst
en winter lijkt alles samen te komen. De verlichte oprijlaan,
brandende vuurkorven en fakkels, het volledig uitgelichte kasteel.
En binnen wacht misschien wel de grootste verrassing. Een entree
badend in flakkerend kaarslicht, romantische Salons met
kroonluchters en brandende open haarden. Bovendien zijn deze
wintermaanden voor onze koks het hoogtepunt van het wild seizoen.
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