
Een exclusieve trouwlocatie van waarde én met karakter

Trouwen in
Muntgebouw Utrecht



TROUWEN OP EEN EXCLUSIEVE LOCATIE

Wat leuk dat jullie gaan trouwen! Wij nemen jullie in deze 

trouwbrochure mee in de oneindige mogelijkheden die het 

Muntgebouw te bieden heeft voor jullie bruiloft.

OVER HET MUNTGEBOUW 
Het Muntgebouw is niet zomaar een trouwlocatie. Het meer 

dan 100 jaar oude pand van de Rijksmunt is de plek waar alle 

euromunten worden geslagen en dus letterlijk en fi guurlijk een 

locatie van waarde! Het Muntgebouw kent prachtige brede 

gangen, bijzondere ruimtes en indrukwekkende trapportalen. 

De locatie kent een unieke combinatie van moderne uitstraling 

en authentieke charme.

Het Rijksmonument is gelegen in een schilderachtige omgeving 

aan het water. Dit stukje Utrecht is bijna Amsterdams te noemen 

met voor de deur brede grachten, ophaalbruggen, woonboten 

en statige herenhuizen.

Onze locatie biedt jullie alles voor de perfecte dag. Wij kunnen de 

gehele bruiloft verzorgen en onze mogelijkheden zijn eindeloos. 

Laat jullie verrassen!

“Alles was tot in de puntjes verzorgd. Zeer tevreden gasten 

en dat is, zowel voor jullie als ons, waar het om gaat.” 

- Annelia Govers

UITMUNTEND IN ONTZORGEN

Ons team bestaat uit gedreven, jonge en enthousiaste mensen die 

met hun ruime ervaring precies weten waar een goede bruiloft en 

trouwlocatie aan moet voldoen. Bijzondere service op hoog niveau 

zit volledig in onze genen.

Vanaf de eerste kennismaking tot de dag van jullie bruiloft werken 

jullie met één vast contactpersoon. Vanuit onze ervaring denken wij 

graag met jullie mee over de invulling van de dag.

WARME GASTVRIJHEID EN EXCLUSIEVE SERVICE

Onze exclusieve wijze van bediening en presentatie dragen bij aan de 

ultieme beleving. Bediening wordt bij ons altijd op exclusieve wijze 

uitgevoerd. Onze bediening werkt in een net uniform en serveert 

gerechten vanaf bijzondere plateaus of middels ludieke materialen. 

Wijnen serveren wij vanuit speciale ‘winebelts’.

Wij bieden jullie en jullie gasten warme gastvrijheid. Onze gasten het 

naar hun zin maken, te verrassen, verzorgen en verbinden is onze 

drijfveer.

Wat een geweldige locatie! De 

sfeer is heel prettig en straalt 

tegelijkertijd luxe uit.

-Marjan van RIet 
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ZALEN VAN ONZE LOCATIE  

De ruimtes van het Muntgebouw hebben verschillende 

sferen en groottes, die voor alle onderdelen van jullie dag 

gebruikt kunnen worden. Jullie zijn van harte welkom om 

vrijblijvend de locatie te bezichtigen en jullie wensen te 

bespreken. Bekijk hieronder alvast de prijzen van onze 

meest populaire zalen. 

Zaalhuur Auditorium € 785,- 

Zaalhuur Eerste Slagruimte € 640,-

Zaalhuur Productieruimte € 1.150,-

Zaalhuur Muntplein € 425,-

Zaalhuur Stijlkamer € 525,-

BEVEILIGING

Omdat het Muntgebouw een waardegebied betreft, moet 

er altijd beveiliging in het pand aanwezig zijn. Hieronder 

de tarieven voor beveiligingskosten per uur weergegeven.

 

Beveiliging (twee personen)    € 99,50,- 

TARIEVEN LOSSE ITEMS 

ONDERDELEN ONTVANGST, RECEPTIE EN DE FEESTAVOND  

• Ontvangst koffi  e, thee & zoets             € 5,15

• Petit four                                                  € 3,10

• Petit four met logo                                 € 3,85

• Borrelgarnituur                                       € 7,95

• Olijven en notenmix                               € 3,50

• Bittergarnituur (2 stuks)                        € 3,60

• Bittergarnituur (4 stuks)                        € 7,95

• Cava                                                          € 5,50

• Warm luxe fi ngerfood                            € 5,00

• Amuseproeverij                                      € 5,80

• Amuselolly’s                                            € 5,00

• Puntzak frites                                          € 2,90

• Puntzak wedges                                     € 2,90

• Runderburger                                         € 5,00

• Borrelarrangement 60 minuten          € 14,95

• Borrelarrangement 90 minuten          € 18,95

De prijzen op deze pagina zijn per persoon en inclusief btw.

Alle prijzen zijn gebaseerd op prijspeil / btw 2019.

Trouwen in het Muntgebouw kan alleen op zaterdagen, 

tijdens vakantieperiodes en op feestdagen.
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DINERMOGELIJKHEDEN 

• 3-gangen diner                                        € 44,50

• 4- gangen diner                                       € 55,00

• Italiaans buff et                                         € 42,00

• Barbecue                                                   € 37,00

• Sharing dinner                                         € 43,00

• 9-gangen proeverij                                  € 59,95

• Walking dinner street food                   € 39,50

• Walking dinner all year                          € 54,00

• Kindermenu                                             € 12,85

• Crewdiner                                                € 15,50

• Amusedessert                                         € 5,65

• Dessertbuff et                                          € 12,85 

• Wijnarrangement huiswijn                    € 22,00

• Wijnarrangement bijpassend               € 29,50

MOGELIJKHEDEN VOOR NACALCULATIE ITEMS

• Koffi  e of thee                                           € 2,95

• Vruchtensap                                           € 3,25

• Frisdrank                                                   € 2,95

• Bier                                                             € 3,25

• Huiswijn                                                    € 4,25



Onze feestavond arrangementen zijn per persoon en de 

prijzen zijn inclusief zaalhuur en beveiliging.

ENTERTAINMENT 

WIJNPROEVERIJ  vanaf € 23,50 P.P.
Meer ontdekken over wijn? Proef met jullie gasten wereldse 
wijnen. Onze sommelier vertelt met passie over de historie, 
de herkomst, de wijnmaker en de smaak van de wijnen. 

HUISPIANIST  vanaf € 160,-
Van klassiek tot jazz, onze huispianist voorziet jullie bruiloft 
graag van prachtige (achtergrond)muziek.

LIVE PAINTER                                                             vanaf € 550,-
Laat kunst terugkomen op jullie bruiloft. Een live-painter 
komt langs op locatie en maakt tijdens jullie dag een uniek 
schilderij! Laat jullie bruiloft vastleggen op doek.  

HUISDJ  vanaf € 900,-
De DJ maakt van elk feest een groot succes. Wat jullie
wensen ook zijn, hij stemt daar zijn muziek op af en voelt de
sfeer in de zaal perfect aan.

FEESTAVOND ARRANGEMENT 1              

(VIER UUR, INCLUSIEF ZAALHUUR)                                   € 49,75

• Vier uur keuze uit ons drankassortiment met bier, 

huiswijn, frisdrank en vruchtensap.

• Op de diverse (sta)tafels plaatsen wij een assortiment 

luxe gezouten noten en huisgemarineerde olijven.

•       Warme borrelhappen (4 per persoon).

FFEESTAVOND ARRANGEMENT 2              

(VIER UUR, INCLUSIEF ZAALHUUR)                                   € 55,75                         

• Ontvangst met een kop koffi  e of thee en een petit four    

van onze pattisier

•        Vier uur keuze uit ons drankassortiment met bier,

         huiswijn, frisdrank en vruchtensap.

•        Op de diverse (sta)tafels plaatsen wij een assortiment

         luxe gezouten noten en huisgemarineerde olijven.

•        Warme borrelhappen (4 per persoon).

FEESTAVOND 

Onze feestavond arrangementen zijn geldig vanaf 100 

personen.
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VOORBEELDBRUILOFT IN HET MUNTGEBOUW

Voor jullie bruiloft hebben wij een voorbeeld off erte samengesteld 

gebaseerd op onze minimale omzetgarantie van € 9.500,00.  Het 

arrangement bestaat uit een ontvangst, ceremonie, receptie en diner 

voor 30 personen en een feestavond voor 100 personen.

15.30 uur Ontvangst gasten met koffi  e, thee en iets zoets.
16.00 uur Huwelijksceremonie in het Auditorium.
17.00 uur Toost met cava en borrel inclusief dranken uit    
     ons drankenarrangement en op de statafel              
                          plaatsen wij noten en olijven. 
18.00 uur Drie gangen diner, vers bereid door onze chef-kok 
                          (uiteraard zijn er meer mogelijkheden).
20.30 uur Feestavond met onbeperkt dranken uit ons             
                          assortiment, borrelhappen en een afsluiter.

00.30 uur         Vertrek van het bruidspaar en de gasten. 

Als jullie meer gasten verwachten berekenen wij een toeslag per 

persoon:

Toeslag per extra daggast:   € 96,50

Toeslag per extra avondgast:   € 34,50

COMPLETE EN EXCLUSIEVE BRUILOFT IN HET MUNTGEBOUW

Alle momenten op één locatie, de hele dag vanaf € 9.500,00-

Wij hanteren een omzetgarantie van € 8.000,00. Dit arrangement 

is het gehele jaar te reserveren op zaterdagen, in schoolvakanties  

en op feestdagen.

KWALITEIT STAAT VOOROP 

Op het gebied van catering verzorgen wij alles zelf. Onze 

chef-kok en zijn brigade hebben een bak aan ervaring en 

werken met verse producten en lokale ingrediënten.

Het team weet telkens te verrassen en denkt graag met 

jullie mee voor een passende invulling van jullie bruiloft!

“Bij het Muntgebouw kan je ervan uitgaan dat overal aan 

wordt gedacht: tot in de kleinste details denkt de staf en 

het personeel met je mee. Bovendien is men fl exibel en 

speelt snel in op onverwachte omstandigheden. Hartelijk 

dank voor de plezierige samenwerking’’.

- Sarah van den Boogaard



KOM LANGS
Enthousiast over de locatie en interesse om te komen kijken? Jullie zijn van 
harte welkom! Een bezoek brengen kan alleen op afspraak, dus neem 
gerust contact op.

ADRES 
Muntgebouw Utrecht 
Leidseweg 90
3531 BG Utrecht 
030 - 291 04 33instagram.com/muntgebouwutrecht

CONTACT
zaalverhuur@muntgebouw-utrecht.nl 
www.muntgebouw-utrecht.nl/trouwen


