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U heeft trouwplannen? Van harte gefeliciteerd! 

 

Trouwen op een unieke locatie? Kies dan voor Landgoedhotel Woodbrooke. De Boskapel 

op de Kalenberg leent zich uitstekend voor het geven van het JA-woord. Vervolgens gaat u 

naar de voet van de Kalenberg voor uw receptie, diner en/of het feest in één van de zalen 

of de hoteltuin. Afsluitend kunt u overnachten in onze romantische bruidssuite welke wij u 

van harte aanbieden. 

  

Samen zorgen we voor een onvergetelijke dag; volledig naar uw wens samengesteld.  

Ook hebben we een aantal veelvoorkomende trouw arrangementen samengesteld die u in 

deze informatie terug vindt. Handig als u nog niet precies voor ogen heeft hoe u uw dag 

wilt invullen, of wanneer een arrangement precies is wat u in gedachten heeft. 

 

Ook schetsen wij u een voorbeeld van een mogelijke indeling van uw trouwdag. 

 

Natuurlijk laten wij u onze locatie heel graag zien. Wilt u ons bezoeken en uw wensen 

doorspreken, maak dan een afspraak via 0573-441734. 

 

* Alle genoemde prijzen in dit overzicht zijn geldig t/m 31 december 2019 
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• Ontvangst met koffie/thee en een lekkernij 

• Officiële voltrekking in een door u gekozen zaal* 

• Glas bubbels (Prosecco) 

• Driegangendiner of BBQ 

• Feestavond-arrangement incl. ontvangst met koffie/thee 

  

Prijs: € 59 p.p. 

toeslag vrijdag-zondag + € 10 p.p. 

minimaal 40 personen 

  

  

• Ontvangst met Prosecco 

• Officiële voltrekking bij vuurkorf/kaarslicht/schemering 

• Viergangendiner incl. bijpassende wijnen en amuse 

• Koffieservies 

  

Prijs: € 62,50 p.p. 

toeslag vrijdag-zondag + € 10 p.p. 

minimaal 20 personen 

  

  
(exclusief huwelijksvoltrekking)

• Ontvangst koffie/thee en gebak of Prosecco 

• Borrel incl. 2 hapjes 

• Driegangendiner of buffet 

• Dranken tijdens het diner  

• Koffieservies 

  

Prijs: € 52,50 p.p. 

toeslag vrijdag-zondag + € 10 p.p. 

minimaal 30 personen 

  

*Toeslag huwelijksvoltrekking in de Boskapel € 275,00 
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        € 14,75 

Ontvangst van uw gasten met koffie / thee en Woodbrookekoek. 

Gedurende de borrel wordt er vrij drank geschonken uit het Hollandse assortiment. 

Wij serveren 1 koud hapje en 1 warm hapje en er zullen nootjes op de tafels staan. 

 

 

 

       € 15,75  

Ontvangst van uw gasten met koffie / thee en een petit four. 

Gedurende de borrel wordt er vrij drank geschonken uit het Hollandse assortiment. 

Wij serveren 1 koud hapje en 1 warm hapje en er zullen nootjes op de tafels staan. 

 

 

 

        € 16,75 

Ontvangst van uw gasten met kop koffie / thee en gesorteerd gebak. 

Gedurende de borrel wordt er vrij drank geschonken uit het Hollandse assortiment. 

Wij serveren 1 koud hapje en 1 warm hapje en er zullen nootjes op de tafels staan. 

 

 

Bovenstaande arrangementen zijn geldig voor 2 aaneengesloten uren. 
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        € 29,50 

Ontvangst van uw gasten met koffie / thee en Woodbrooke koek of Prosecco. Tijdens de 

avond serveren wij drankjes uit het Hollandse assortiment. Wij serveren 1 koud hapje en 2 

warme hapje. Ter afsluiting een broodje kroket. 

 

 

       € 32,50   

Ontvangst van uw gasten met koffie / thee en gebak of Prosecco. Tijdens de avond 

serveren wij drankjes uit het Hollandse assortiment. Wij serveren 2 koude hapjes en 2 

warme hapjes en er zullen nootjes op de tafels staan. Ter afsluiting een broodje kroket. 

 

Bovenstaande arrangementen gelden voor 4 aaneengesloten uren. 

 

 

Deze basisarrangementen kunnen naar wens worden aangepast. (maximaal 100 gasten) 

 

Arrangement “Achterhoek” 

- Afsluiting met friet ipv een broodje toeslag € 3,50 p.p meerprijs 

 

Arrangement “Barchem” 

- Afsluiting met friet i.p.v. een broodje € 2,50 p.p. meerprijs 

 

 

                                                                   € 37,50   

Drie uurs arrangement: 

• Ontvangst met koffie/thee en Woodbrooke koek 

• Onbeperkt dranken uit het Hollands assortiment 

• Keuze uit twee speciaalbieren 

• Vier rondes met mini bites 
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Voor uw diner hebben wij, afhankelijk van uw wensen, diverse mogelijkheden. Wij bieden 

een 3- en 4-gangen menu, een Small Bites menu, een Sharing Diner of een All-in diner. 

 

Small Bites           € 42,50 

Wij serveren 6 small bites per persoons. Een small bite is ongeveer zo groot  

als een tussengrecht. Zes small bites komen overeen met een  

standaard diner. Dit menu kan zowel aan tafel of als een Walking Diner  

worden geserveerd. De setting is ongedwongen en de variatie is groot.    
   

 

 

Diner “Achterhoek”                    € 34,75 
Vooraf een amuse, met aansluitend een uitgeserveerd 3-gangen keuzemenu.  

Met een bijpassend wijnarrangement.        € 49,75 

 

   

 

Diner “Barchem”                   € 39,75  
Vooraf een amuse, met aansluitend een uitgeserveerd 4-gangen keuzemenu. 

Met een bijpassend wijnarrangement.       € 59,50 
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Sharing Diner                € 48,50 

* minimum aantal dinergasten bedraagt 20 

De voor- en nagerechten staan vast en worden op elke tafel geserveerd.  

De hoofdgerechten zijn als voorbeeld bedoelt. De uiteindelijke drie keuzes worden in 

overleg met u vastgesteld, mede afhankelijk van het seizoen. 

 

SHARING VOORGERECHT 

• Bombe van gerookte en gekonfijte zalm 

• In tempura gebakken gamba  

• Gebakken coquille op wakame 

• Mini quiche met mozzarella en gedroogde tomaat 

• Salade Caprese  

• Mini carpaccio met oude kaas, rucola en pijnboompitten 

• Kalfslende met paddenstoelen 

 

HOOFDGERECHT (voorbeeld) 

- Tonijn filet met salsa van rode ui en kappertjes  

of 

- Rundermedaillons met Madeira saus en groenten 

of 

- Tortilla met avocado, geitenkaas, limoen en humus 

 

SHARING NAGERECHT 

• Pannacotta  

• Sorbetijs van IJsboerderij Dommerholt 

• Glaasjes met vers fruit 

• Tiramisu 

• Twee soorten Bavarois 

• Luchtige chocolademousse met crumble 
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           € 29,50  
* minimum aantal buffetgasten bedraagt 20 
 

 
Soepen 

• Keuze uit twee seizoenssoepen 

• Diverse broodsoorten 

• Olijven, boter en tomatentapenade 

 

 

Warm 

• Zalm “en croute” met Hollandaisesaus 

• Getrancheerde ribeye op roerbakgroente  

• Varkenshaas medaillons met champignons 

• Krielaardappels in de schil 

• Diverse groentes 

• Huisgemaakte friet 

 

 

 

Dessert 

• IJs van ijsboerderij Dommerholt 

• Chocolade mousse 

• Panna cotta 

• Tiramisu 

• Vers fruit 

• Bavarois 

 

 

Uitbreiding dessert 

 

• Kaasplank met 5 kazen          € 3,50 
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              € 35,50  

* minimum aantal buffetgasten bedraagt 20 

 

 

Koud 

• Groene salade met olijven en oude kaas 

• Gemengde salade met tomaat 

• Zalm 

• Forel 

• Glaasjes garnalensalade 

• Serrano ham 

• Gerookte biefstuk 

• Rosbief 

• Diverse broodsoorten, olijven, boter en tapenade 

 

 

Warm 

• Zalm “en croute” met Hollandaisesaus 

• Getrancheerde ribeye op roerbakgroente  

• Varkenshaas medaillons met champignons 

• Quiche met vergeten groenten en mozzarella 

• Diverse groentes 

• Krielaardappels in schil 

• Huisgemaakte friet 

 

Dessert 

• IJs van ijsboerderij Dommerholt 

• Chocolade mousse 

• Panna cotta 

• Tiramisu 

• Vers fruit 

• Bavarois 

 

 
Uitbreiding dessert 

 

Kaasplank met 5 kazen   € 3,50 p.p
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              € 44,50 

* minimum aantal buffetgasten bedraagt 20 
 
Soep  

• Brood met kruidenboter en gezouten boter 

• Huisgemarineerde olijven 

• Licht gebonden Achterhoekse mosterdsoep met gebakken spekreepjes en 

knoflookcroutons 

 

 

Koud 

• Petit four van gekonfijt vlees met gewelde abrikozen 

• Zeevruchtensalade 

• Salade van aardappelen met crème fraîche en bieslook 

• Tomaat met mozzarella en basilicumdressing 

• Vegetarische pastasalade 

 

 

Warm                                                                                                                                                                                            

• Lamsham met honing-tijmjus en ratatouille 

• Zalmfilet met kruiden roomsaus en gestoofde venkel 

• Getrancheerde ribeye op roerbakgroente  

• Quiche met vergeten groenten en mozzarella 

• Diverse groentes 

• Krielaardappels in schil 

• Huisgemaakte friet 

 

Dessert 

• IJs van ijsboerderij Dommerholt 

• Chocolade mousse 

• Panna cotta 

• Tiramisu 

• Vers fruit 

• Bavarois 

Uitbreiding dessert 

Kaasplank met 5 kazen        € 3,50 p.p  
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All-in diner arrangement           

 
Ontvangst met koffie/thee en Woodbrooke koek of Prosecco. Aansluitend borrelen met 

nootjes op tafel en 2 hapjes. Om 18.00 uur uur nodigen wij u uit aan tafel voor het 3-

gangen diner Achterhoek. Alle dranken uit het Hollands assortiment en onze huiswijnen 

zijn inbegrepen. 

 

Totale duur van bovenstaand arrangement bedraagt 5 uur.   

 

Prijs op basis van: 

 

• Diner “Achterhoek”        €  59,50 

• Small bites         €  65,00 

 

 

 

 

 

All-in buffet arrangement                    € 54,50* / € 59,75** / € 67.50*** 

 

Ontvangst met koffie/thee en Woodbrooke koek of Prosecco. Aansluitend borrelen met 

nootjes op tafel en 2 hapjes. Na 1,5 – 2 uur nodigen wij u uit aan tafel met een buffet van 

uw keuze. Alle dranken tijdens het buffet en koffie/thee & bonbons ter afsluiting zijn 

inbegrepen. 

 

Totale duur van bovenstaand arrangement bedraagt 5 uur.  

 

Prijs op basis van: 

 

• Buffet “Entree”        €  54,50 

• Buffet “Choices”                      €  59,75 

• Buffet “Exquise”                                                                  €  67,50                                                
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Wij hebben diverse mogelijkheden, die hieronder zijn omschreven: 

 

 > vanaf € 55,00 p.p.p.n. inclusief ontbijt (6 stuks) 

Deze kamers vindt u in de patiovleugel van ons hotel. Deze kamers hebben een 1-persoons 

bed, een eigen badkamer met douche en toilet en tevens beschikken deze kamers over een 

tv.  

 > vanaf € 75,00 p.k.p.n inclusief ontbijt (11 stuks) 

Deze kamers vindt u in de patiovleugel van ons hotel. Deze kamers hebben 2 losse bedden 

(enkele kamers hebben een 2-persoonsbed), een eigen badkamer met douche en toilet en 

tevens beschikken deze kamers over een tv. 

 > vanaf € 85,00 p.k.p.n. inclusief ontbijt (4 stuks) 

Deze kamers vindt u in het bos net naast ons hotel. Deze kamers hebben een 2-persoons 

bed (losse bedden), een eigen badkamer met douche en toilet en tevens beschikken deze 

kamers over een tv.  De kamers hebben een eigen zitje buiten voor de kamer. 

 > vanaf € 95,00 p.k.p.n. inclusief ontbijt (7 stuks) 

Deze studio’s vindt u in het bos net naast ons hotel. De studio’s hebben een 2-persoons bed 

(losse bedden), een eigen badkamer met douche en toilet en tevens beschikken deze kamers 

over een tv. De studio’s beschikken over een eigen kitchenette en een eigen terrasje met twee 

stoelen en een tafel. 

 

In alle kamers en in Brasserie / Lounge kunt u gratis gebruik maken van het draadloze WiFi-

netwerk.  

 

De kamerprijzen zijn inclusief ontbijt, BTW en exclusief toeristenbelasting van € 2,75 p.p.p.n. 
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Vanaf 13.30 uur arriveren uw gasten om aansluitend te vertrekken naar de Boskapel voor de 

ceremonie. U kunt gezamenlijk te voet, maar u kunt er ook voor kiezen om eerder of later per 

auto naar de Boskapel te gaan. Gasten die niet te voet naar de Kapel kunnen, kunnen ook per 

auto. 

 

In de sfeervolle Boskapel zal om 14.00 uur de ceremonie plaats vinden. Wij zullen voor een 

opstelling zorgen waarbij u, de gasten en de ambtenaar allemaal goed kunnen zien. U neemt 

zelf met de gemeente contact op voor een ambtenaar. 

Na afloop kunt u ervoor kiezen om gezamenlijk te toosten of een aansluitend drankje te 

drinken. U kunt ook terugkeren naar het hotel voor bijvoorbeeld de bruidstaart of een borrel. 

 

Op het terras of in de Brasserie kunnen wij bruidstaart met bijvoorbeeld koffie of bubbels 

serveren. Dit kan later over gaan in de borrel. Ondertussen kunt u in de tuin of bij minder 

mooi weer binnen foto’s maken. 

 

Omstreeks 17.30 / 18.00 uur nodigen wij u graag uit in onze Brasserie voor een diner of buffet. 

De tafelopstelling zal met ronde tafels zijn. De tafels zullen mooi opgedekt zijn met wit linnen, 

dubbel glaswerk, verse bloemetjes en menukaartjes. 

 

Om 20.00 uur begint het avondfeest in de Douglaszaal. U heeft de keuze om te beginnen met 

koffie/thee of bubbels en taart of gesorteerd gebak. Aansluitend serveren wij onbeperkt 

dranken uit het Hollands drankenarrangement en vier hapjes. Er zijn verschillende 

mogelijkheden om het feest af te sluiten. De opstelling in de zaal zal een combinatie van zitten 

en staan zijn en er is livemuziek aanwezig. 
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