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Landelijk gelegen schuilt achter een klassiek 

voorgevel een schitterende locatie voor onder 

andere, romantische huwelijksvoltrekkingen, 

tongstrelende diners, spetterende feestavonden 

en stijlvolle recepties.

Trouwen
Dat doen jullie bij “De Mof”

versie 16 november 2016



Mede door dat wij officiële trouwlokatie 
zijn van de gemeente Leusden en onze 
diversiteit aan ruimtes, variërend in grote 
tussen de 10 en 350 personen, zijn wij bij 
uitstek de locatie voor de mooiste dag 
van uw leven.

Indien gewenst nemen wij alles voor u uit handen: 
het regelen van de kerk, welke gelegen is op 1 
kilometer van onze locatie, een paarden koets om 
naar de kerk te gaan, of liever een luxe trouwauto, 
een bus voor uw gasten, een fotograaf voor de 
mooiste reportage, een al round dj, of toch liever 
een vijf koppige band, een adres voor uw bruids-
bloemen, een schitterende juwelier voor de moo-
iste ringen enz. enz. alles zit bij ons in het pakket.

Aangezien wij met een groot aantal toonaan-
gevende bedrijven uit de bruidsbranche een 
overeenkomst hebben gesloten is het mogelijk 
om kortingen te verkrijgen die al snel oplopen tot 
zo’n € 1.250,00

Mocht u interesse gewekt zijn bel ons voor een 
geheel vrijblijvende bezichtiging.

Bart-Jan en Claudia van der Weide



Jullie trouwdag is één van de bijzonderste mo-
menten uit jullie leven. Alles moet perfect zijn 

voor deze uniek en onvergetelijke gebeurtenis.
De locatie speelt hierbij een zeer belangrijke rol.
Hebben jullie wel eens gedacht aan trouwen in 

een bos? Niet voor niets spelen talloze sprookjes 
zich af in een bos,.

Wordt jullie sprookje ook werkelijkheid?

Stel je eens voor dat je het ja-woord kunt geven 
tussen eeuwenoude eiken, in een prachtig sfeer-

vol bos, in de nabijheid van het karakteristieke 
Partycentrum De Mof waar je de dag helemaal ‘af’ 
kunt maken. De mogelijkheden zijn onbegrensd: 
van een feestelijk champagnetoren in het bos tot 
vervoer per paardentram en van luxe bruidstaart 
tot het aanvliegen van de trouwringen door een 

roofvogel…

Trouwen in een bos

U kunt het ook eenvoudig houden. Een ambtenaar 
van de burgerlijke stand trouwt jullie al voor 
€ 315,00 en vanaf € 12,50 per persoon verzorgen 
wij de basisvoorzieningen als tekentafel voor de 
getuigen, luxe fauteuils voor het bruidspaar en 
mooie stoeltjes met stoelhoezen voor uw gasten.



Centraal gelegen, in het midden van het land, 
bevindt zich Landgoed De Boom. Een stichting 
verzorgt het onderhoud van dit kleine, idyllische 
bos dat op het landgoed ligt. In het bos hebben 
we een unieke locatie uitgezocht vanwaar jullie en 
je gasten een prachtig uitzicht hebben op eeuwe-
noude bomen en langgerekte landerijen.

In het bos zelf is ruimte voor 15 auto’s, maar bij het 
om de hoek gelegen Restaurant en Partycentrum 
De Mof is ruim voldoende parkeergelegenheid.

U kunt de locatie geheel naar wens laten aan-
kleden: een trouwprieel, pilaren met bloemstuk-
ken, ballonnen en strikken om de bomen, alles is 
mogelijk. 

Locatie
Het is jullie dag! Dus jullie bepalen de best pas-

sende invulling. Zo kun je (een deel van) de 
catering laten verzorgen op de trouwlocatie in het 

bos, maar ook genieten van de uitgebreide mo-
gelijkheden in partycentrum De Mof. Hier hebben 

jullie de keuze uit verschillende arrangementen, 
feestzalen, buffetten en menu’s. Genieten van een 
prosecco toren in het bos en verder feesten bij De 
Mof? Of toch de bruidstaart aansnijden in het bos 

en proosten met een glaasje Champagne?

Catering

Ervaar de mooiste dag van jullie leven op 
één van de mooiste plekjes in de omgeving. 
Trouwen in het bos geeft de toch al bijzon-
dere dag net dat extra beetje cachet.

Kom eens vrijblijvend langs, dan kijken
we gezamenlijk naar jullie wensen en

mogelijkheden. Want voor vrijwel ieder 
budget verzorgen we een onvergetelijke 

dag voor jullie en je familie!

Wat nou als het onverhoopt toch slecht weer is op 
jullie huwelijksdatum? Natuurlijk is dit even slikken 
maar niet getreurd, bij twijfelachtig weer wijken wij 
uit naar onze schitterende trouwtuin gelegen bij 
ons partycentrum en is het echt slecht weer word de 
ceremonie in één van onze sfeervolle ruimtes in ons 
party centrum gehouden of in 1 van de nabij gelegen 
koetshuizen, ook trouwen op Landgoed de Heiligen-
berg behoort tot de mogelijkheden.

Nu ook bij ons mogelijk om te trouwen op 
het strand van het Henschotermeer, of op 
de hei van Landgoed Den Treek.



Deze  prijzen gelden indien u geen gebruik maakt van ons nabijgelegen party-centrum De Mof en alleen uw huwelijk wilt laten voltrekken bij ons in het bos, stran 
of hei, of wellicht op uw eigen locatie. Maakt u wel gebruik van ons party centrum voor diner en/of feestavond zullen deze prijzen beduidend lager liggen.

Arrangementen ‘Trouwen in het bos’

Ceremonie Het Schoutenhuis  
€ 25,00 p.p.*

• Luxe trouwfauteuils voor het bruidspaar
• Stoelen voor uw gasten met witte stoelhoezen 

en strik
• Spreekgestoelte voor de ambtenaar van de 

Burgerlijke stand
• Tekentafel voor de getuigen

* op basis van minimaal 30 personen

Ceremonie De Boom  
€ 39,95 p.p.*

• Luxe trouwfauteuils voor het bruidspaar
• Stoelen voor uw gasten met witte stoelhoezen 

en strik
• Spreekgestoelte voor de ambtenaar van de 

burgerlijke stand
• Tekentafel voor de getuigen
• Twee pilaren met bloemstukken
• Witte strikken om de bomen
• Proseccotoren 
• Bruidstaart

Ceremonie De Mof  
€ 49,50 p.p.*

• 2 x Koffie  bij ontvangst met 2 x luxe sandwich
• Luxe trouwfauteuils voor het bruidspaar
• Stoelen voor uw gasten met witte stoelhoezen 

en strik
• Spreekgestoelte voor de ambtenaar van de 

burgerlijk stand
• Tekentafel voor de getuigen
• Twee pilaren met bloemstukken
• Witte loper
• Witte strikken om de bomen
• Proseccotoren
• Bruidstaart



Feestavond 
Mondriaan

2 x koffie
met petit glace

Onbeperkt consumpties naar keuze
(met uitzondering van buitenlands gedestilleerd)

Koud bittergarnituur (1x)
Canapé met zalmtartaar, flensje gevuld met roomkaas 
en Ardennerham, toastje romige brie gegarneerd met 
walnoot, roggebroodje met Hollandse nieuwe en gehak-
te uitjes, half eitje gevuld met een crème van tuinkruiden, 
toastje filet Amèrican gegarneerd met zilveruitje en 
hoorntje cervelaat met augurk

Warm bittergarnituur (3x)
Bitterballen, kipvariantjes, gehaktballetjes, nasi- en 
bamiballen en mini kaassouflés

Koffie

€ 24,50 per persoon

Compleet verzorgde feestavond van 4 uur voor
€ 24,50 per persoon (prijs vanaf 100 personen).

Verlenging € 2,50 p.p. per half uur
Meerprijs tussen de 80 en 99 personen € 2,50
Meerprijs tussen de 60 en 79 personen € 5,00

Meerprijs buitenlands gedestilleerd € 3,50 p.p. 
 of op nacalculatie



Feestavond Vermeer 2 x Koffie
met taartenbuffet / gesorteerd gebak

Onbeperkt consumpties naar keuze
(met uitzondering van buitenlands gedistilleerd)

Koud bittergarnituur (4x)
Canapé met zalmtartaar, flensje gevuld met roomkaas 
en Ardennerham, toastje romige Brie gegarneerd met 
een walnoot, roggebroodje met Hollandse nieuwe en 
gehakte uitjes, half eitje gevuld met een crème van tuink-
ruiden, toastje filet Américain gegarneerd met zilveruitje, 
hoorntje cervelaat met augurk

Warm bittergarnituur (4x)
Bitterballen, kipvariantjes, gehaktballetjes met pinda-
saus, nasi- en bamiballen en mini kaassoufflés

Bittergarnituur op tafel
Banketbakkerszoutjes, gemengde nootjes

Koffie
met saucijzenbroodje

€ 28,50 per persoon

Compleet verzorgde feestavond van 4,5 uur voor 
€ 28,50 per persoon (prijs vanaf 100 personen).

Verlenging € 2,50 p.p. per half uur.
Meerprijs tussen de 80 en 99 personen 2,50 p.p.
Meerprijs tussen de 60 en 79 personen 5,00 p.p
Meerprijs buitenlands gedistilleerd € 3,50 p.p.
of op nacalculatie.



2 x Koffie
met taartenbuffet/gesorteerd gebak

Onbeperkt consumpties naar keuze
met uitzondering van buitenlands gedistilleerd

2 x Koud bittergarnituur
Canapé met zalmtartaar, flensje gevuld met roomkaas 
en Ardennerham, toastje romige brie gegarneerd met 
een walnoot, roggebroodje met Hollandse nieuwe en 
gehakte uitjes, half eitje gevuld met een crème van tuink-
ruiden, toastje filet Américain gegarneerd met zilveruitje,
hoorntje cervelaat met augurk

2 x Warm bittergarnituur
Bitterballen, kipvariantjes, gehaktballetjes met pinda-
saus, nasi- en bamiballen en mini kaassoufflés

Buffet
Gebraden Gelderse beenham, stokbrood, diverse koude 
sauzen en rauwkost

Bittergarnituur op tafel
Banketbakkerszoutjes, gemengde nootjes

Koffie
met saucijzenbroodje

Feestavond Rubens

€ 32,50 per persoon

Compleet verzorgde feestavond van 4,5 uur voor
€ 32,50 per persoon (prijs vanaf 100 personen).

Verlenging € 2,50 p.p. per half uur.
Meerprijs tussen de 80 en 99 personen 2,50 p.p.
Meerprijs tussen de 60 en 79 personen 5,00 p.p.

Meerprijs buitenlands gedistilleerd € 3,50 p.p.
of op nacalculatie.



Onze zalen

De Huiskamer
Onze laatste aanwinst. Zoals de naam al doet ver-
moeden is dit een knusse ruimte voor maximaal 18 
personen die een sfeer uitademt zoals bij moeders 
thuis. Door de omvang is deze ruimte uitermate 
geschikt voor intieme familie etentjes en besloten 
zakendiners.

De Salon
De Salon is een sfeervolle ruimte, die plaats biedt 
aan maximaal 60 personen en prima geschikt is voor 
familiefeesten: bijvoorbeeld reünies en verjaardagen. 
Tevens serveren wij hier het diner of buffet voor onze 
bruiloftsgasten. De Salon met zijn knusse bar en grote 
ramen, die uitkijkt op onze feestzaal “Het Wagenwiel“, 
ademt een intieme sfeer uit.

Het Wagenwiel
Het Wagenwiel, het paradepaardje van Restaurant De 
Mof, is een feestzaal die plaats biedt aan maximaal 
350 personen. Zeker bruiloften vanaf 100 personen 
komen hier goed tot hun recht, doordat de zaal zowel 
in de lengte als in de hoogte vergroot of verkleind 
kan worden. Met een groot podium, dansvloer en een 
gezellige bar is “Het Wagenwiel” ook zeer geschikt 
voor recepties, personeelsfeesten, bedrijfspresentaties 



Restaurant en terras
Restaurant De Mof beschikt over een à la carte restau-
rant, waar u voor lunches (alleen op zaterdag en 
zondag) en diners zowel zakelijk als in de privé-sfeer 
van harte welkom bent. Ons team van ambitieuze 
koks zullen u elke keer seizoensgebonden gerechten 
op een verrassende manier presenteren. Ook onze 
vegetarische gasten vergeten wij niet. 

Natuurlijk beschikt ons restaurant over een ruim 
terras, waar het op zwoele lente- en zomeravonden 
goed vertoeven is. Op onze sluitingsdagen maandag 
en dinsdag kan het restaurant besproken worden voor 
diverse festiviteiten.



Zoals we de catering op maat en naar eigen invulling kunnen verzorgen, zo bieden 
we ook diverse opties. Om vooraf een indruk te krijgen van mogelijkheden en prijzen, 
hebben we hieronder alvast enkele opties beschreven.

Algemeen
• Buitengewoon ambtenaar van de gemeente Leusden vanaf € 315,00
• Trouwfauteuils voor bruidspaar, stoelen voor gasten, spreekgestoelte, teken-

tafel voor getuigen vanaf € 12,50 p.p.
• Paardentram tot en met 23 personen € 200,00
• Paardentram tot en met 50 personen € 300,00
• Trouwkoets € 200,00
• Aanvliegen ringen door een roofvogel € 250,00
• Flex en stretch tent vanaf € 500,00
• Luxe proseccotoren in het bos € 6,75
• Bruidstaart naar keuze in het bos vanaf € 7,50
• Luxe cup cakes op bruidsstandaard vanaf € 4,00
• Petite four € 3,50
• Pilaar met bloemstuk vanaf € 35,00 per stuk
• Witte loper € 50,00
• Professionele geluidsinstallatie in het bos € 50,00
• Trouwprieel vanaf € 250,00

Trouwen in een bos
Een standaard receptie van ongeveer 1,5 uur verzorgen wij,
afhankelijk van het aantal personen en dag, voor € 14,95
(vanaf 100 personen). Uw gasten krijgen dan het volgende aangeboden:

Koffie met petite glacé’s
 
Onbeperkt consumpties naar keuze
(met uitzondering van buitenlands gedestilleerd) 

1 x Koud bittergarnituur
Canapé met zalmtartaar, flensje gevuld met roomkaas en Ardennerham, toast-
je romige Brie gegarneerd met een walnoot, roggebroodje met Hollandse 
nieuwe en gehakte uitjes, half eitje gevuld met een crème van tuinkruiden, 
toastje filet Américain gegarneerd met zilveruitje, hoorntje cervelaat met 
augurk

2 x Warm bittergarnituur
Bitterballen, kipvariantjes, gehaktballetjes, nasi- en bamiballen, mini kaassouf-
flés 
 
Bittergarnituur op tafel
Banketbakkerszoutjes, gemengde nootjes

Verlenging € 2,50 p.p. per half uur
Meerprijs tussen de 80 en 99 personen € 2,50 p.p.
Meerprijs tussen de 60 en 79 pesronen € 5,00 p.p

Receptie Van Gogh



De Mof
Restaurant & Partycentrum

Restaurant & Partycentrum De Mof
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3832 GK Leusden
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W www.demof.nl


