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Trouw
en op HO

FW
IJCK

Van harte gefeliciteerd m
et uw

 verloving! Een spannende tijd breekt nu voor u aan, m
et vele 

m
ogelijkheden. 

Eén ding w
eet u zeker: 

U
 w

enst te trouw
en m

et de liefde van uw
 leven en w

ilt dit op een bijzondere locatie vieren. Bent u op 
zoek naar een sprookjesachtige om

geving van een authentiek gebouw, om
geven door een groen park? 

Dan is M
useum

 Hofw
ijck de locatie voor de m

ooiste dag van uw
 leven.

M
useum

 Hofw
ijck is een officiële trouw

locatie in Voorburg. Dit biedt vele m
ogelijkheden.

Zo kan de trouw
plechtigheid zelf hier op locatie plaatsvinden, in eén van de m

ooie historische zalen 
van het m

useum
 of zelfs buiten op de prachtige buitenplaats. 

U
 kunt alles com

bineren zoals u dat w
ilt: m

et een hoffelijk ontvangst, een exclusief diner, een 
uitgebreide borrel of een ingetogen feest. 
M

useum
 Hofw

ijck is binnen geschikt voor gezelschappen tot 35 gasten en buiten tot honderd personen 
m

aar zeker ook voor kleine, intiem
e bruiloften.

Zow
el in de voorbereidingen naar uw

 bijzondere dag als op uw
 huw

elijksdag zelf staat er een team
 van 

enthousiaste professionals voor u klaar om
 uw

 dag tot in de puntjes te verzorgen.
Door m

iddel van deze brochure geven w
ij u graag een eerste indruk van de vele m

ogelijkheden bij 
M

useum
 Hofw

ijck. 
W

ij begeleiden u graag bij het sam
enstellen van uw

 huw
elijksdag. W

ij spreken uw
 huw

elijksdag graag 
persoonlijk m

et u door, en w
illen u graag de dag van uw

 drom
en bezorgen.

Zegt u binnenkort “Ja, ik w
il” bij Hofw

ijck?

M
et gastvrije groet,

Patrick Dullaart 
DISH Catering

w
w

w
.dishcatering.nl



Verscholen tussen de eeuw
enoude 

bom
en en toch m

idden in de Randstad 
bevindt zich M

useum
 Huygens Hofw

ijck, 
w

aar een historische en serene sfeer 
aanw

ezig is. 
De exclusieve locatie com

bineert rust, 
stijl en historie m

et m
oderne faciliteiten 

anno nu. 

M
useum

 Hofw
ijck als 

trouw
locatie

w
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Het Poortgebouw
 

De Hofpoortzaalin het entreegebouw
. 

In 2015 w
erd deze nieuw

e vergaderlocatie feestelijk 
geopend door astronaut André Kuipers, am

bassadeur 
van Hofw

ijck. 
De m

et zorg ingerichte locatie is voorzien van veel 
daglicht, een prachtig m

ultim
ediaal scherm

, aansluiting 
voor eigen laptop, W

iFien uitstekende koffie. 

De Hofpoortbiedt plaats aan m
axim

aal 6
gasten in een 

(vaste)boardroom
opstelling .
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De Historisch oude keuken m
et zijn originele stukken 

een unieke kijk in de oude tijd w
aar er deze setting 

oud Hollands w
erd gekookt. 

Er is een tv scherm
aanw

ezig in de oud Hollandse 
keuken.
Er is plaats voor m

axim
aal 10 personen

O
udHollandse

Keuken
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De historische Pronkzaal in het hoofdgebouw
. 

U
 trouw

t op de plaats w
aar Constantijn Huygens dichtte 

en zijn w
ereldberoem

de zoon Christiaan w
erkte aan zijn 

vele baanbrekende uitvindingen en ontdekkingen. 
In de historische Pronkzaal in het hoofdgebouw

 is plaats 
voor m

axim
aal 33

gasten. Er is een tv scherm
aanw

ezig. 

De Pronkzaal is beschikbaar op m
aandag t/m

 zondag.

De Historische Pronkzaal 
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De tuin van Hofw
ijck bevat m

eer verrassingen, ontsproten 
aan het creatieve brein van Constantijn. 
Zo is er een echte stoa, een

‘Atheense galerij’, m
et zuilen in 

de vorm
 van zilversparren. 

En een ‘Tam
m

e w
ildernis’, een broedplaats voor zaden die 

kom
en aanw

aaien.
De ‘uitzit’ in de Vliet, w

aar Constantijn 
graag een praatje m

aakte m
et passerende schippers, is nog 

steeds een heerlijke plek om
 even uit te rusten. 

Je m
oet het zelf ervaren.

De buitenplaats bied plaats aan m
axim

aal 100 gasten. 

De Buitenplaats 



w
w

w
.dishcatering.nl

U
w

 huw
elijksdag in een opslag

Voor een sprookjesachtige bruiloft in stijl bent u bij M
useum

 
Hofw

ijck aan het juiste adres.
Alles kunt u gem

akkelijk regelen op onze locatie; 
plechtigheid, receptie, diner en feest. Sam

en m
et het ons 

team
 van DISH Catering bespreekt u de w

ensen voor uw
 

huw
elijksdag. O

m
 u een goede indruk te geven van de 

verscheidene m
ogelijkheden, in deze brochure vind je veel 

antw
oorden op al uw

 vragen. 

‘Ja, ik w
il’

M
isschien w

el de drie m
ooiste w

oorden uit uw
 leven. 

W
anneer u trouw

t bij M
useum

 Hofw
ijck krijgt u een 

trouw
am

btenaar voor de huw
elijksvoltrekking aangew

ezen. 
Echter, is het tegenw

oordig ook m
ogelijk om

 uw
 huw

elijk 
door een door u gekozen zelfstandig trouw

am
btenaar te 

laten voltrekken.
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Huur voor m
ax. 2 uur

€200,-

Huur voor 1 dagdeel
€400,-

Huur voor 2 dagdelen
€675,-

M
ax. aantal gasten i.v.m

. de Coronam
aatregelen

Pronkzaal: 8 personen (i.v.m
. Covid)

O
udhollandse Keuken: 8 personen (i.v.m

. Covid)
HofpoortzaalPoortgebouw

: 6
personen (i.v.m

. Covid)
Tuin: 75 personen (i.v.m

. Covid)

Kosten huw
elijksvoltrekking in de 

Pronkzaal/O
udhollandse keuken/Tuin van M

useum
 

H
ofw

ijck
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Toost en Bruidstaart m
om

ent

N
a de huw

elijksvoltrekking is er de m
ogelijkheid om

 een 
feestelijke toost uit te brengen op uw

 huw
elijk. Graag bieden 

w
ij u hiervoor de volgende m

ogelijkheden:
Loredan

GaspariniAsole
Prosecco Superiore

Spum
ante

per glas
€ 6,50

Loredan
GaspariniAsole

Prosecco Superiore
Spum

ante
per fles € 35,50 
Charles Heidsieck

Brut Cham
pagne 

per glas € 11,50
N

on-alcoholische toost 
per glas

€ 4,60

Een van de hoogtepunten van uw
 trouw

dag is uiteraard het 
aansnijden van de bruidstaart! 
De sm

aak en de stijl van de bruidstaart is volledig te 
bespreken m

et een van onze partners.
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DISH Catering biedt u veel culinaire m
ogelijkheden. 

Zo serveren w
ij prachtige drie, vier-of vijfgangen m

enu’s, 
sm

akelijke buffetten en inform
ele w

alking
diners. 

W
ij w

erken uitsluitend m
et verse en seizoensgebonden 

ingrediënten en houden uiteraard rekening m
et dieetw

ensen 
en allergieën. 
Eigenaar Patrick Dullaart neem

t graag de tijd om
 sam

en m
et 

u de culinaire sam
enstelling van het diner vast te stellen 

Culinaire invulling
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W
ij serveren u eerst een dagverse soep. Hierna serveren w

ij 3 
luxe belegde broodjes per persoon op etagères. 

Verschillende vruchtensappen, m
elk en karnem

elk zijn 
inclusief. 
N

adat u allen de broodjes heeft genuttigd kunt u kiezen 
tussen een verse fruitsalade of een heerlijk kopje koffie of 
thee .

Luxe sandw
ich lunch € 18,50 per 

persoon
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Huygens lunchbuffet € 29,50 
per persoon

Diverse biologische broodsoorten, salades, tom
aat, 

kom
kom

m
er, olijven-tapenade, boter, kruidenboter, 

tapenade, citrusdressing, balsam
ico-dressing. Daarnaast 

vindt u diverse gesneden kazen en vleesw
aren. O

ok vindt u 
een assortim

ent aan vis m
et o.a. gerookte zalm

, gerookte 
m

arkreel en garnalen in cocktailsaus. 
Tevens serveren w

ij een w
arm

 vlees-en visgerecht m
et 

bijbehorend garnituur m
et gepofte tom

aatjes. 

Het dessert is vers gesneden fruit, verschillende taartjes en 
een assortim

ent kazen m
et vijgenbrood en noten.
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High Tea € 23,50 per persoon

W
ij ontvangen de gasten m

et een sprankelend glas Cava en 
bieden een uitgebreide selectie van Betjem

an en Barton 
thee. W

ij serveren op etagères een assortim
ent aan 

zoetigheden.
W

aaronder brow
nies, m

acarones, m
ini m

uffins, scones m
et 

verse room
 en lem

oncurd.

Tevens serveren w
ij luxe belegde sandw

iches m
et o.a. 

gerookte zalm
. 

O
ok serveren w

ij een w
arm

e hartigheid. Denk hierbij aan een 
m

ini quiche.
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Tw
eegangenm

enu
€ 32,00 per persoon

Driegangenm
enu

€ 43,50 per persoon
Viergangenm

enu
€ 50,00 per persoon

Vijfgangenm
enu

€ 57,50 per persoon

Voor de m
ini astronauten 3 gangen m

enu m
et een schatkist 

surprise.  

Tom
atensoep, kipfilet m

et gebakken aardappeltjes, sla en 
schatkist surprise

Verschillende seizoensgebonden 
m

enu’s voor lunches en diners 
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Diverse broodsoorten, salades, tom
aat, kom

kom
m

er, 
olijven-tapenade, boter, kruidenboter, citrusdressing, 
balsam

ico-dressing. 
Daarnaast vindt u een charcuterie (diverse gesneden 
ham

m
en, en w

orsten) en carpaccio m
et rucola, 

Parm
ezaanse kaas en truffelm

ayonaise. 

O
ok vindt u een assortim

ent aan vis m
et o.a. gerookte zalm

 
en garnalen in cocktailsaus. Tevens serveren w

ij een w
arm

 
vlees-en visgerecht m

et bijbehorend garnituur m
et gepofte 

tom
aatjes.

Het dessert is vers gesneden fruit, verschillende taartjes en 
een assortim

ent kazen m
et vijgenbrood en noten.

Daghw
erk

Buffet € 41,00 per persoon
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Diverse broodsoorten, luxe salades (o.a. Caesar salade, 
salade nicoise), tom

aat, kom
kom

m
er,

O
lijven-tapenade, boter, kruidenboter, citrusdressing, 

balsam
ico-dressing. Daarnaast vindt u een charcuterie 

(diverse gesneden ham
m

en, en w
orsten), carpaccio m

et 
rucola, Parm

ezaanse kaas en truffelm
ayonaise en een Vitello

tonato. 

O
ok vindt u een uitgebreid assortim

ent aan vis m
et o.a. 

gerookte zalm
, m

akreel, heilbot en garnalen in cocktailsaus.
Tevens serveren w

ij een w
arm

 rundvlees-en visgerecht m
et 

bijbehorend garnituur m
et gepofte tom

aatjes. 
Het dessert is vers gesneden fruit, panacotta, brow

nies, 
chocoladem

ousse, verschillende

taartjes en een luxe kaasplank m
et diverse kazen m

et 
vijgenbrood, noten en landgoed appelstroop .

Cluysw
erck

Buffet € 43,50 per persoon
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M
iddels een buffet kunt u gebruik m

aken van; diverse 
Bourgondische broden, luxe salades (zoals aardappelsalade, 
pastasalade en een groene salade), tom

aat, kom
kom

m
er, 

olijven, boter, kruidenboter, tapenade, citrusdressing, 
balsam

ico-dressing.

Daarnaast vindt u een charcuterie (diverse gesneden 
ham

m
en, en w

orsten) en carpaccio m
et rucola, Parm

ezaanse 
kaas en truffelm

ayonaise.
O

ok vindt u een uitgebreid assortim
ent aan vis m

et o.a. 
gerookte zalm

 en garnalen in cocktailsaus. 
Tevens grillen w

ij voor u runderentrecote (in zijn geheel 
bereid in rode w

ijnsaus), dagverse vis, kipspiesjes, 
gem

arineerde gam
ba en groentes.

Het dessert is vers gesneden fruit, verschillende taartjes en 
een assortim

ent kazen m
et vijgenbrood, noten en landgoed 

appelstroop. 

Huygens buffet € 49,00 per persoon
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Vijf gangenm
enu

€ 42,00 per 
persoon
Zes gangenm

enu
€ 46,00 per 

persoon
Zeven gangenm

enu
€ 50,00 per 

persoon

HU
YG

EN
S seizoensgebonden W

alking
dinner
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Gegrilde Albacore
tonijn m

et quinoa
salade, 

lam
soren, kom

kom
m

er en citroenm
ayonaise

Gerookte kalfsentrecote m
et buffel-

m
ozzarella, crèm

e van gepofte paprika, 
basilicum

Kreeftensoep m
et rouleau van kreeft, crèm

e 
fraiche
O

p de huidgebakken Corvina
filet m

et 
w

ortelrisotto, trostom
aatje, kreeftensaus

Gebraden eendenborst m
et bietjes, 

m
ousseline, gevogeltejus m

et zoethout

Gegrilde kalfsentrecote m
et roseval

aardappel, sjalottenjus
Taartje van groene appel m

et appelcom
pote, 

appelbloesem
, groene appel sorbet

W
itte chocoladem

ousse m
et gem

arineerd 
rood fruit en bladgoud

Dit zijn enkele voorbeelden van gerechten 
w

aar uit gekozen kan w
orden
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O
ntvangst

W
ij ontvangen u en uw

 gasten graag hoffelijk m
et een van de 

volgende arrangem
enten.

•
O

ntvangst Brons € 5,00 per persoon
W

ij ontvangen u en uw
 gasten graag m

et een kopje koffie, 
thee of frisdrank.
•

O
ntvangst zilver€ 6,50 per persoon

W
ij ontvangen u en uw

 gasten graag m
et een kopje koffie, 

thee of frisdrank. Hierbij serveren w
ij een kleine zoetigheid.

•
O

ntvangst Goud € 12,50 per persoon
W

ij ontvangen u en uw
 gasten graag m

et een sprankelend 
glas Cava Conde

de CaraltBrut.

Hierbij serveren w
ij een kleine zoetigheid. N

a het glas Cava 
hebben uw

 gasten de m
ogelijkheid om

 een kopje koffie, thee 
of frisdrank te bestellen.
Bovenstaande arrangem

enten zijn exclusief zaalhuur.

Arrangem
enten
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•
Receptie Zilver€ 31,50 per persoon

W
ij serveren tw

ee uur lang onbeperkt binnenlands 
gedistilleerd dranken, denkt u hierbij aan tapbier, huisw

ijnen, 
frisdranken, jus d’orange, m

ineraalw
ater, koffie en thee.

Bij ontvangst staan er borrelplateaus m
et olijven, diverse 

noten, peppadew
sen kaaskoekjes voor u op de tafels. 

Gedurende de receptie serveren w
ij u en uw

 gasten drie stuks 
gem

engd w
arm

 bittergarnituur per persoon. (geen frituur 
producten)

•
Receptie Goud

€ 41,50 per persoon
W

ij verw
elkom

en u en uw
 gasten feestelijk m

et een glas Cava 
Conde

de CaraltBrut. Vervolgens serveren w
ij tw

ee uur lang 
onbeperkt dranken binnenlands gedistilleerd. Bij ontvangst 
staan er borrelplateaus m

et olijven, diverse noten, peppadew
s

en kaaskoekjes voor u op de tafels. Gedurende de receptie 
serveren w

ij u en uw
 gasten tw

ee stuks gem
engd w

arm
 

bittergarnituur per persoon (geen frituur producten)en tw
ee 

stuks luxe crostini’sper persoon.

Receptie
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DISH Catering
Prism

a 36
2495 AR Den Haag
T: 070-3626240
T: 06-28541901
W

: w
w

w
.dishcatering.nl

E: contactus@
dishcatering.nl


