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Trouwen



Trouwen in jullie stad. Vier jullie liefde in het centrum van
Utrecht. Een romantisch huwelijk in één van de drie unieke,
historische locaties van Heirloom. Kies voor ‘thuis’ en intiem in
Huize Molenaar, betoverend en uitbundig in Stadspaleis Paushuize,
groots en sfeervol in de Geertekerk. De locaties liggen vlak bij
elkaar, je kunt ook voor een combinatie kiezen. Laten we samen van
jullie bruiloft jullie mooiste dag maken!
 

Jullie hoeven alleen maar te genieten.

Van harte!



Drie locaties in het prachtige stadscentrum van Utrecht

5 tot 80 personen
10 unieke stijlkamers
Historische stadstuin
Romantisch en klassiek 

Huize Molenaar

Tot 500 personen
Sfeervol en authentiek 
Warm en intiem

Geertekerk

50 tot 150 personen
Betoverend en uitbundig
Bordes; een bijzonder buiten 
Rijk versierd stadspaleis 

Paushuize

In het kort



Hoe je het ook wilt vieren, bescheiden en intiem of juist groots en
uitbundig, we doen er alles aan om jullie een thuis te bieden. We
hebben geweldige mogelijkheden en er is altijd een ruimte die bij
jullie past. Denk aan de tuin van Huize Molenaar, de prachtige
Balzaal of één van de intieme salons van Paushuize, of met heel veel
familie en vrienden in de Geertekerk. Onze ruimten zijn van zichzelf
al prachtig ingericht en gedecoreerd, maar denk bij extra aankleding
vooral aan de verse bloemen van onze huisbloemist! 

Ja, ik wil!



Suite

Lounge

Tuinkamer

Hieronder staan de zalen die het meest worden gekozen,
maar er kan in elk van onze ruimtes getrouwd, geborreld
en gedineerd worden. 

Balzaal

De Soete de Villers salon

Beelaerts van Bloklandzaal

De Salons

De  Kerkzaal

Huize Molenaar

Paushuize

Geertekerk

C
erem

onie

Receptie

Ronde tafels 6p.

   

50 80 54

15 25 24

25 40 26

100 125 60

40 50 30

150 150 120

- 60 54

450 500 270



Toost midden in de stad op jullie geluk met familie en vrienden. Hef
het glas op het bordes van de Balzaal, in de binnentuin van Huize
Molenaar of onder het orgel van de Geertekerk. We doen er alles aan
om jullie dag bijzonder en feestelijk te maken. Denk aan een
heerlijke bubbel of een sprankelende cocktail en maak je gasten exta
blij tijdens de borrel met heerlijke hapjes, door onze chef-kok
gemaakt. En natuurlijk hoeft ook een bitterbal niet te ontbreken. 

Proost!



Zaalhuur huwelijk
Huize Molenaar
Geertekerk
Paushuize

750
1400
1400

Ontvangst 
Kan koffie
Kan thee
Tartelette

31,61
24,93
3,82

Toost
Pol Roger, Brut Réserve - Épernay
Jaillance, Brouette prestige brut
Pierre Zero, Mousseux sans alcool (0.0%)

59,89
44,77
31,61 

Receptie
Sappen, wijn, bier | gemiddeld
Zoutjes, nootjes en olijven
Luxe hapjes | per hapje
Fingerfood
Bittergarnituur

4,09
3,16
2,13
9,81
29,98

Diner
Driegangen diner van het seizoen
Walking dinner van het seizoen
Verrassingsbuffet van de chef  
Wijnarrangement

62,68
81,75
46,33
30,86

Afhankelijk van jullie specifieke wensen kan de
prijs nog veranderen. 



Dineren in alle rust, genieten van de heerlijkste gerechten en wijnen
met iedereen om je heen. De chef-kok kookt speciaal voor jullie. Van
een aangezeten diner met feestelijk gedekte tafels of een gezellig
walking dinner, wij zorgen dat alles tot in de puntjes is verzorgd.
Denk bijvoorbeeld aan gepersonaliseerde menukaartjes en hulp met de
tafelschikking. 

In alle rust



We denken graag met jullie mee over de verdere organisatie
van jullie trouwdag. Denk bijvoorbeeld aan:
• Fotografie/film
• Hotels in de omgeving 
• Vervoersmiddelen van of naar onze locaties
• Verzekeringen
• Vormgeving van menu- en naamkaartjes 

Bruidstaart
Van een klassieke bruidstaart
van onze bakkers tot een
volledig naar wens ingerichte
tafel vol zoetigheid, in
overleg is alles mogelijk!
Met de Utrechtse pattisier
Bond en Smolders hebben we
goed contact, samen maken we
er wat moois van! 

Anders nog iets? 




