
B U S I N E S S





Bent u op zoek naar een unieke vergaderlocatie in het centrum van 
Utrecht? Stadskasteel Oudaen aan de Oudegracht is het antwoord! In 
het imposante kasteel, dat rond het jaar 1280 gebouwd werd in opdracht 
van de steenrijke familie Zoudenbalch, vergadert u in stijl. Oudaen ligt op 
loopafstand van het Centraal Station en heeft de beschikking over vier 
verschillende zalen, elk met een eigen karakter en capaciteit. Verenig het 
nuttige met het aangename en sluit de vergaderdag af met een lunch, 
borrel of heerlijk diner in ons restaurant. Of ga voor een rondleiding door 
onze volledig vernieuwde bierbrouwerij in de werfkelder! 

Maak een afspraak met één van onze adviseurs voor een passend advies 
voor uw vergadering. Bel met 030 231 18 64 of mail ons op info@oudaen.nl. 

I N  E E N  S T A D S K A S T E E L

UW MEETING 
EEN SUCCES





In de loop der eeuwen hebben verschillende voorname families het 
stadskasteel, dat een baken was voor iedereen die Utrecht van verre 
naderde, bewoond. De vier vergaderzalen van Oudaen zijn naar deze 
families vernoemd; de Dirk van Houdaenkamer, de Zoudenbalchzaal, 
de Couwenhovezaal en de Linteloozaal. De laatste drie zalen bevinden 
zich op de tweede verdieping van het stadskasteel en kunnen met elkaar 
verbonden worden. Afhankelijk van het aantal deelnemers kunt u de 
ruimtes samen of los van elkaar huren.

De zalen zijn per dagdeel te huur en standaard uitgerust met één flipover. 
Daarnaast zijn er een projectietafeltje en -scherm met verlengsnoer 
aanwezig, voor als u uw eigen apparatuur meebrengt. Er zijn verschillende 
opstellingen mogelijk: de keuze is aan u.

Z A L E N  M E T  K A R A K T E R

ZAALVERHUUR



In het jaar 1395 kwam het stadskasteel in handen van de familie Van 
Houdaen, die het kasteel zijn naam gaf. De Houdaenkamer, officieel de 
Dirk van Houdaenkamer genoemd, ademt historie. De imposante meubels 
uit de Gouden Eeuw geven de ruimte van 7 x 11 meter een voorname sfeer.

HOUDAENKAMER
MOGELIJKE OPSTELLING                            MAX. AANTAL PERSONEN
Bloktafel (1 lange tafel)                                            34
Theater                                                                     -
Cabaret                                                                      -
U-vorm                                                                     -
Carré                                                                         -

DIRK VAN HOUDAENKAMER

HOUDAENKAMER

Bloktafel Theater Cabaret U-vorm Carré



De kleinste van het stel is de Zoudenbalchzaal, die zich met een afmeting 
van 5 x 7 meter aan de voorzijde van het stadskasteel bevindt. Dat betekent 
vergaderen met een prachtig uitzicht over de Oudegracht en Domtoren! 

ZOUDENBALCHZAAL
MOGELIJKE OPSTELLING                            MAX AANTAL PERSONEN
Bloktafel (1 lange tafel)                                          16
Theater                                                                   25
Cabaret                                                                   16
U-vorm                                                                 14
Carré                                                                      16

ZOUDENBALCHZAAL

ZOUDENBALCHZAAL

Bloktafel Theater Cabaret U-vorm Carré





Bij de raampartijen in de sfeervolle Couwenhovezaal wordt duidelijk dat 
het stadskasteel ooit één van de verdedigingswerken van Utrecht was: er is 
goed te zien hoe dik de kasteelmuren zijn. In de muren zitten kanonskogels 
ingemetseld, als herinnering aan de beschietingen van de Spanjaarden in 
1576. Door het hoge plafond en de recente renovatie heeft de kamer van 6 
x 10 meter een klassieke uitstraling. 

COUWENHOVEZAAL
MOGELIJKE OPSTELLING                            MAX AANTAL PERSONEN
Bloktafel (1 lange tafel)                                          26
Theater                                                                   80
Cabaret                                                                   52
U-vorm                                                                  30
Carré                                                                       36

Bloktafel Theater Cabaret U-vorm Carré

DE COUWENHOVEZAAL 

COUWENHOVEZAAL





Bloktafel Theater Cabaret U-vorm Carré

In de knusse nok van het stadskasteel bevindt zich de Linteloozaal, die 
met eeuwenoude houten balken gezellig en karakteristiek is. De ruimte 
heeft een afmeting van 6 x 12 meter en is door meerdere ramen in het dak 
lekker licht. . 

LINTELOOZAAL
MOGELIJKE OPSTELLING                            MAX AANTAL PERSONEN
Bloktafel (1 lange tafel)                                          30
Theater                                                                   50
Cabaret                                                                   36
U-vorm                                                                  22
Carré                                                                       25

LINTELOOZAAL

LINTELOOZAAL



Midden in het hart van Stadskasteel Oudaen ligt de verrassing van het 
pand: een volledig functioneel en authentiek theater. Verdeeld over twee 
etages biedt de oplopende zaal, perfect zicht op het podium met scherm. 
Het theater biedt een scala aan mogelijkheden, zoals bedrijfspresentaties, 
congressen, lezingen of zelfs huwelijksvoltrekkingen.

THEATERZAAL
MOGELIJKE OPSTELLING                            MAX AANTAL PERSONEN
Bloktafel (1 lange tafel)                                          -
Theater                                                                   90
Cabaret                                                                   -
U-vorm                                                                  -
Carré                                                                       -

THEATERZAAL

THEATERZAAL





De verschillende ruimtes hebben eigen prijzen en mogelijkheden. Hieronder 
vindt u een handig overzicht van de verschillende mogelijkheden van de 
ruimtes.

MOGELIJKE OPSTELLING                            MAX AANTAL PERSONEN:
Bloktafel (1 lange tafel)                                          34
Theater                                                                    -
Cabaret                                                                    -
U-vorm                                                                   -
Carré                                                                        -

Prijs per dagdeel: € 275,- / hele dag € 500,- *

H O U D A E N K A M E R

MOGELIJKE OPSTELLING                            MAX AANTAL PERSONEN:
Bloktafel (1 lange tafel)                                         16
Theater                                                                   25
Cabaret                                                                   16
U-vorm                                                                  14
Carré                                                                       16

Prijs per dagdeel: € 200,- / hele dag € 350,- *

Zo u d e n b a l c h za a l

MOGELIJKE OPSTELLING                            MAX AANTAL PERSONEN:
Bloktafel (1 lange tafel)                                          26
Theater                                                                   80
Cabaret                                                                   52
U-vorm                                                                  30
Carré                                                                       36

Prijs per dagdeel: € 300,- / hele dag € 550,- *

CO U W E N H OV E Z A A L

PRIJZEN EN DEALS



Bloktafel Theater Cabaret U-vorm Carré

MOGELIJKE OPSTELLING                            MAX AANTAL PERSONEN:
Bloktafel (1 lange tafel)                                          30
Theater                                                                   50
Cabaret                                                                   36
U-vorm                                                                  22
Carré                                                                       25

Prijs per dagdeel: € 250,- / hele dag € 475,- *

*De zaalhuurprijzen zoals genoemd zijn basisprijzen voor de huur van 
een ruimte. Afhankelijk van aanvullend geboekte arrangementen (lunch, 
borrel of diner) kunt u een korting op de zaalhuur ontvangen,  of kan deze 
in sommige gevallen zelfs geheel vervallen. Neem contact op met onze 
reserveringsafdeling voor een offerte op maat via vergaderen@oudaen.nl 
of 030-2311864.

Tijden van de dagdelen:
08:00 – 12:30 uur
13:00 – 17:30 uur
18:00 – 01:00 uur

L i nte l o oza a l

MOGELIJKE OPSTELLING                            MAX AANTAL PERSONEN:
Bloktafel (1 lange tafel)                                          -
Theater                                                                   90
Cabaret                                                                   -
U-vorm                                                                  -
Carré                                                                       -

Prijs per dagdeel: € 350,- *

T h e a te r



In iedere zaal is één flipover standaard aanwezig. Daarnaast zijn een 
projectietafeltje en –scherm met verlengsnoer beschikbaar voor het geval 
u eigen apparatuur mee wilt brengen.

Eerste flipover    € 0,-
Beamer/scherm   € 0,-
Extra flipover   € 25,- 
Laptop   € 150,- 
Geluidsinstallatie   € 200,-
Microfoon   € 85,-

AUDIOVISUELE MIDDELEN                      PRIJZEN PER DAG

AUDIOVISUEEL





Na afloop van een dag vergaderen kan er op verschillende plaatsen in ons 
stadskasteel geborreld worden, bijvoorbeeld tussen de koperen ketels in 
de geheel vernieuwde bierbrouwerij in de werfkelder, aan de imposante 
bar in het grand café op de begane grond. In ons Restaurant op de eerste 
verdieping wordt ook een heerlijke Frans internationaal georiënteerde 
lunch of diner geserveerd. Liever volledige exclusiviteit? Het afhuren van 
het restaurant is ook een mogelijkheid, evenals het huren van een zaal 
voor een besloten lunch, diner, borrel of feest. 

Aanrader: sluit de dag af met een informele rondleiding door de 
bierbrouwerij. De rondleiding wordt gegeven door onze gepassioneerde 
brouwers of biersommelier, die jaarlijks op ambachtelijke wijze zo’n 80.000 
liter bier vervaardigen. U komt alles te weten over de geschiedenis van de 
brouwerij en het bierbrouwproces. Uiteraard proost u op de goede afloop 
van de vergadering met een vers gebrouwen biertje of verzorgen wij een 
complete proeverij voor u. 

In onze arrangementenbijlage zijn alle culinaire aan-   vullingen opgesomd 
om uw vergadering of presentatie tot een volledig verzorgde en succesvolle 
dag te maken.

Heeft u specifieke wensen? Natuurlijk denken we graag met u mee en 
kunnen we ook een op maat gemaakte bijeenkomst voor u organiseren. 
Vraag een vrijblijvend gesprek aan via vergaderen@oudaen.nl of bel ons 
op 030-2311864.

We bespreken graag alle mogelijkheden om uw vergadering een succes te 
maken. Graag tot ziens in Stadskasteel Oudaen! 

• La Vie: St. Jacobsstraat 1 (navigatie: Rozenstraat 1)
• Paardenveld: Kroonstraat 9
• Springweg: Strosteeg 83
•  Vredenburg P5: Rijnkade 16

Stadskasteel Oudaen ligt op 10 minuten loopafstand 
van Centraal Station Utrecht.

V E R G A D E R I N G  G E S LOT E N

V E R VO E R  E N  P A R K E R E N

NA HET VERGADEREN





ARRANGEMENTEN PER DAGDEEL:

KOFFIE, THEE & WATER ARRANGEMENT
Gedurende een dagdeel koffie, thee en kraanwater op tafel. 
€ 6.95 p.p. 
(evt. andere dranken op nacalculatie)

VERGADERARRANGEMENT
Gedurende een dagdeel koffie, thee en kraanwater op tafel. 
Tevens 1 break (muffin, brownie of soortgelijk) p.p.
€ 9.95 p.p. 
(evt. andere dranken op nacalculatie)

GEZONDE ENERGIE VERGADERARRANGEMENT
Gedurende een dagdeel koffie, thee en water op tafel. 
Tevens 1 gezonde break en een versgemaakte smoothie p.p. 
€ 14,95 p.p. 
(evt. andere dranken op nacalculatie)

ARRANGEMENTEN PER DAG:

VERGADERARRANGEMENT DAG 
Gedurende de dag koffie, thee en kraanwater op tafel
Tevens 1 break (muffin, brownie of soortgelijk) p.p. 
€ 14,95 p.p.
(evt. andere dranken op nacalculatie) 

VERGADERARRANGEMENT GEZOND
Gedurende de dag koffie, thee en kraanwater op tafel. 
Tevens 1 gezonde break en een versgemaakte smoothie p.p. 
€ 19,95 p.p. 
(evt. andere dranken op nacalculatie)

V E R G A D E R A R R A N G E M E N T E N 

ARRANGEMENTEN





VERGADERLUNCH 
- 2 luxe broodjes p.p.
- Melk en verse jus d’orange 
- (evt. andere dranken op nacalculatie)
- Fruit

€ 16.50 p.p. 

VERGADERLUNCH LUXE  
- 2 luxe broodjes p.p.
- Warme snack en soep
- Melk en verse jus d’orange 
- (evt. andere dranken op nacalculatie)
- Fruit

€ 19.50 p.p. 

VERGADERLUNCH GEZOND & VERANTWOORD  
- Wortelsoep met koriander en groentenwrap
- Rijk belegde speltbol met keuze uit gerookte zalm en avocado, 
- salade van kip met couscous of geitenkaas met rucola en walnoten
- Boerenyoghurt met granola en honing
- Melk en verse jus d’orange 
- (evt. andere dranken op nacalculatie)

€ 24.50 p.p. 

3 GANGEN LUNCHMENU  
- Voor- en hoofdgerecht (keuze vlees, vis of vegetarisch)
- Koffie of thee na

€ 25.50 p.p. 
(geserveerd in het restaurant op onze 1e verdieping) 

LU N C H

Alle lunches kunnen geserveerd worden in de vergaderruimte, ons 
restaurant Grand Café, of in de salon aan de grachtzijde op de begane 
grond. 





BORRELARRANGEMENT  
- Open bar Hollands assortiment 
- (bier, frisdrank, huiswijn en koffie)     
- gedurende 1 uur
- 3 stuks bittergarnituur p.p.

€ 12.50 p.p. 

BORRELARRANGEMENT LUXE   
- Open bar Hollands assortiment 
- (bier, frisdrank, huiswijn, koffie en thee)     
- gedurende 1 uur
- Heerlijke borrelplanken met gevarieerde borrelhappen, 
- charcuterie en kazen

€ 21.50 p.p. (vanaf 10 pers.) 

BORRELARRANGEMENT OUDAEN
- Rondleiding in de bierbrouwerij door onze brouwer of biersommelier
- Bierproeverij van onze 5 huisgebrouwen bieren
- Aanvullend open bar Hollands assortiment (bier, frisdrank, huiswijn,  - - 
- koffie, thee en binnenlands gedestilleerd) gedurende 1 uur
- Heerlijke bierborrelplanken met gevarieerde (sommige uit bier                  
- vervaardigde) borrelhappen, charcuterie en kazen

€ 27.50 p.p. (vanaf 10 pers.) 

VOOR ALLE BARARRANGEMENTEN GELDT:  
- Voor elk opvolgend uur Open bar Hollands bararrangement € 7.50 p.p. 
- Extra ronde bittergarnituur € 1.00 p.p. 

B O R R E L

Voor de borrelarrangementen kunt u kiezen voor 1 van de vele borrellocaties 
in ons stadskasteel, waaronder de bar in ons Grand Cafe, de bierbrouwerij 
of de salon aan de grachtzijde op de begane grond (seated).





DINER MENU I 
3-gangenmenu € 25.50 p.p.

- voorgerecht: soep 
- hoofdgerecht: keuze uit vis, vlees of vegetarisch
- nagerecht.

DINER MENU II  
3-gangenmenu € 29.50 p.p.

- voorgerecht: keuze uit vis, vlees of vegetarisch
- hoofgerecht: keuze uit vis, vlees of vegetarisch
- nagerecht. 

DINER MENU III
3-gangenmenu € 34.50 p.p.

- voorgerecht: keuze uit vis, vlees of vegetarisch
- hoofdgerecht: keuze uit vis, vlees of vegetarisch
- nagerecht: keuze uit 2 nagerechten

D I N E R  M E N U



VOORGERECHT / TUSSENGERECHT
Carpaccio 
truffelmayonaise | rucola | kaas
Geitenkaassalade 
walnoten | appel | bierstroop  
Gerookte eendenborst 
rozijnen toastje | hoisin-mayonaise
Tonijn sashimi (suppl. 3.00 p.p.)
wasabi | sesam-soja saus 

HOOFDGERECHT
Veluwse eendenborst 
eigen jus | witlof | pompoen | mousseline
Salentein steak (Argentijnse biefstuk) 
jus | aardappel uit de oven
Zeebaars 
risotto | bospeen | kaffirolie
Groentecurry 
koriander | basmatirijst | naanbrood

DESSERT
Tiramisu 
koffie ijs | kletskop
Warme chocolade moelleux
vanillesaus
Kaasplank 
notenbrood | dubbele Daen stroop | druiven (suppl. 2,00 p.p.) 
Crème Brulée

* Het menu kan per seizoen verschillen; sommige gerechten zullen gepaard 
gaan met andere supplementen dan vermeldt in de brochure. 

F I N E  D I N I N G  M E N U
Stel zelf het menu samen voor uw gezelschap bestaande uit 4 gangen, 
geserveerd in ons restaurant op de eerste verdieping of in één van onze fine 
dining zalen. Onderstaand een aantal voorbeelden van de mogelijkheden*.

4 gangen € 39.50 p.p.
(voor, tussen, hoofd en- nagerecht)



B U S I N E S S


