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BRUILOFT

Van harte gefeliciteerd met jullie trouwplannen! 
Een mooi moment om naar uit te kijken. 
Laat je verrassen door de mogelijkheden van 
Landgoed Klarenbeek. Een unieke plek om te 
trouwen: een historisch industrieel pand op een 
prachtig landgoed. Die combinatie is bijzonder 
in Nederland. Stoer en gewaagd en tegelijkertijd 
charmant en romantisch. Of je kiest voor een 
intieme trouwerij of een groots uitbundig feest, 
met ons oog voor persoonlijke service maken 
wij jullie bruiloft tot een bijzondere belevenis. 
En bovenal een dag die bij jullie past. Landgoed 
Klarenbeek is op de trouwdag exclusief voor 
jullie. Wij verwelkomen jullie graag! 
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TOOST & TAART

Bij een feest horen bubbels. 
Vier jullie ja-woord met taart 
en een toost met jullie favoriete 
drankje. Kies je voor een frisse 
bruisende champagne of wordt 
het een speciale cocktail? 
Ook het verzorgen van de 
bruidstaart is bij ons in goede 
handen. Een feestelijke sweet 
table en cupcakes behoren ook 
tot de mogelijkheden.

EEN TROUWLOCATIE OM JA TEGEN TE ZEGGEN

Als je houdt van stoer en romantisch, dan voel je je zeker thuis op Landgoed Klarenbeek. De diverse 
ruimten zijn stijlvol gerestaureerd met oog voor detail. In de 19e eeuw deed het dienst als koperslagerij 
en later als sigarenkistenfabriek. Die sfeer proef je nog steeds. De oude Slijperij is nu de trouwzaal 
waar het zonlicht prachtig door de hoge ramen binnenvalt. Bij mooi weer is trouwen op het grasveld ook 
mogelijk. Hier hoor je het klateren van de waterval en het ritselen van de blaadjes van de eeuwenoude 
bomen. Zowel binnen als buiten vind je dan ook genoeg Idyllische plekjes voor prachtige trouwfoto’s. 

Na de trouwplechtigheid is het tijd voor een toost op jullie geluk. Die serveren wij graag op de patio of in 
de brasserie. De hele dag, van receptie, culinair diner en avondfeest is geheel naar persoonlijke wens in 
te vullen. Wij denken graag mee! De culinaire invulling is in goede handen bij Fine Food Factory. 

Sluit de dag af met een romantische overnachting in onze B&B. De bruidssuite staat geheel tot jullie 
beschikking. De volgende ochtend staat een luxe ontbijt voor jullie en jullie vrienden en familie klaar. 
Een fijn moment om samen in alle rust nog even na te genieten van een geweldige trouwdag.



C U L I N A I R E 

L E K K E R N I J E N

CULINAIRE VERWENNERIJ

Samen met jullie gaan we op zoek naar een culinaire invulling die 
zo goed mogelijk bij jullie past en waarbij we jullie gasten optimaal 
kunnen verwennen. Verfijnde bites, spannende smaakcombinaties 
of stoere aardse gerechten, onze chefs staan voor jullie klaar.

Ook het landgoed heeft veel te bieden, we gebruiken zoveel 
mogelijk groenten en vruchten uit de moestuin en de Orangerie 
van Landgoed Klarenbeek. We bieden diverse culinaire concepten; 
van een culinair festival met diverse foodpoints tot een fraai 
uitgeserveerd diner, we staan klaar om jullie te adviseren. 
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AVONDFEEST

Zin in een geweldig dansfeest? Dat kan uitstekend 
in de voormalige Zagerij. Tot in de late uurtjes kan 
er gedanst worden op de muziek van de door jullie 
gekozen band en/of dj. Wij zorgen dat de Zagerij 
helemaal ingericht is naar jullie wensen. En dat 
geldt ook voor de hapjes en drankjes die we serveren. 
Wij hebben aantrekkelijke arrangementen waaruit je 
kunt kiezen. Maar een eigen persoonlijke invulling is 
uiteraard ook mogelijk.  

AVONDFEEST INCLUSIEF COCKTAILBAR

G&T en Bacardi bar  
Zijn jullie echte cocktailliefhebbers? Dan staat onze 
uitgebreide cocktailbar vanaf 22.30 tot 00.30 uur 
geheel tot jullie beschikking. Wij vertellen jullie 
graag meer over de diverse mogelijkheden.
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BED AND BREAKFAST

Samen wakker worden als kersvers bruidspaar 
in de bruidssuite van onze B&B. Dat is een goed 
begin van jullie huwelijk. Naast de bruidssuite 
zijn er twee gastenkamers. Alle comfortabel 
en stijlvol ingericht. Een heerlijk en uitgebreid 
ontbijt is inbegrepen. Een overnachting 
in de B&B is opgenomen in de diverse 
arrangementen. Het is ook apart te boeken bij 
jullie trouwfeest.

E E N  M O O I E  H E R I N N E R I N G

DE PERFECTE DAG

De gasten ontvangen wij met koffie, thee 
en diverse sappen. Vervolgens begeleiden 
wij iedereen naar de oprijlaan waar 
zij het bruidspaar verwelkomen. In de 
voormalige Slijperij vindt vervolgens de 
trouwplechtigheid plaats. Na het ja-moment 
is het moment voor de bruidstaart en wordt 
er getoost met bubbels of een cocktail naar 
keuze. De patio voor de Slijperij biedt alle 
ruimte voor een feestelijke receptie. Hier 
serveren wij diverse dranken en culinaire 
borrelhapjes naar keuze. Na de felicitaties 
is er voor jullie en de gasten voldoende tijd 
voor een groepsfoto en een informele borrel 
op het terras. 

Ondertussen is onze chef-kok met zijn 
team druk in de keuken om een heerlijk 
diner of proeverijmenu voor te bereiden. 
Dit met verse ingrediënten van het seizoen. 
Het diner wordt afgesloten met koffie, thee 
en een proeverij van desserts. Na afloop 
kunnen jullie en je gasten relaxed opfrissen 
en klaarmaken voor een spetterend 
avondfeest!

Tijd voor een groots feest! Wij serveren 
diverse dranken en koude en warme 
culinaire lekkernijen. Vanaf 22.30 uur gaat 
onze cocktailbar open en serveren wij 
diverse soorten Bacardi en Gin Tonics. Het 
feest wordt afgesloten met een Midnight 
snack! 

Voor prijzen zie bijlage of neem contact met ons op.



Bezoekadres:
Kopermolenweg 16
7382 BP Klarenbeek

T: +31 (0)55 301 11 03
E: info@landgoedklarenbeek.nl
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