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GLOBAAL OVERZICHT  
 

“BRUILOFT” 
 
 
 
 
Boerderij de Middenhof is een prachtige rustieke trouwlocatie in een 19 -eeuwse boerderij midden in 
het moderne Nieuwegein. 
 
Trouwen in een oase van rust en eenvoud 
Maar toch goed bereikbaar in het midden van het land. Boerderij de Middenhof biedt u een fraaie en 
gezellige entourage met diverse mogelijkheden voor uw ceremonie, receptie, diner of feest. Alles op 
één locatie is mogelijk dus! 
In de authentieke boerderij bevinden zich meerdere ruimtes waar u de gasten kunt verwelkomen, te 
weten ’t Voorhuis, het Zomerhuis, ‘de deel’ allen op de begane grond, en ‘de bovenzaal’. Mooi weer? 
Dan kunt u eveneens gebruik maken van één van de 3 terrassen, kortom mogelijkheden genoeg! 
  
 
Boerderij de Middenhof officieel “Huis der Gemeente”  
Alles op één locatie, zodat u en uw gasten zichzelf niet meer hoeven te verplaatsen? Dat kan! 
Boerderij de Middenhof is één van de locaties in Nieuwegein die zichzelf tijdelijk “huis der gemeente” 
mag noemen. Uiteraard dient u dit aan te geven op het stadhuis van de gemeente Nieuwegein.  
 
 
Spetterend feest of intiem diner?  
Of u nu kiest voor een spetterend feest of een intiem diner, boerderij de Middenhof biedt alle 
mogelijkheden voor een onvergetelijke huwelijksdag.  
Ook qua aankleding is er van alles mogelijk; alles strak wit of een andere kleur of wellicht in 
oudhollandse boerderijstijl?  Aan u de vrije keuze! 
Gezien de jarenlange ervaring kan Boerderij de Middenhof u ook adviseren op het gebied van dj, 
zanger(res), trouwvervoer, (kinder) entertainment etc. 
 
Kortom Boerderij de Middenhof denkt graag met u mee over de invulling van de mooiste dag van uw 
leven! 
 
 
Op de volgende pagina’s vindt u een “globaal” overzicht van de mogelijkheden en een prijsindicatie. 
Uiteraard zullen wij samen met u een gepaste scherpe offerte maken nadat wij persoonlijk met u uw 
wensen voor deze belangrijke dag hebben doorgenomen. U bent geheel vrijblijvend van harte 
welkom!  
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Ceremonie: Uw ceremonie kan plaatsvinden, bij mooi weer op één van de drie terrassen 
of bij (koud) of slecht weer in ’t Voorhuis, de “Hooiberg” of op de Deel van de 
Boerderij. (keuze locatie is afhankelijk van het aantal personen). 

 
Kosten:  Voor de Ceremonie berekenen wij € 200,00 voor het opstellen van de ruimte. 
 
Proost moment: Indien gewenst serveren wij na de Ceremonie u en uw gasten een feestelijk 

glaasje bubbels (met of zonder alcohol), voor de kinderen een glaasje 
kinderchampagne. 

 
Bruidstaart:  U kunt uw bruidstaart, indien gewenst zelf (laten)aanleveren hiervoor rekenen 

wij wel € 1,75 “schotelgeld”).  Ook is het mogelijk dat wij dit voor u regelen via 
onze eigen gespecialiseerde toeleveranciers. Geen bruidstaart? Dan is 
wellicht een lekker stuk gebak of een “Petit-Four” een gepast alternatief voor 
u. 

 
Borreltijd:  Na de ceremonie is er meestal tijd (voor aanvang diner) om gezellig met 

elkaar te borrelen. Dit kan afhankelijk van de periode van het jaar, zowel 
binnen als op één van de terrassen. De dranken die worden geschonken 
kunnen op basis van nacalculatie of u kunt kiezen voor één van de dranken 
arrangementen (zie bijlage). 

 
  Prijzen op basis van nacalculatie van het werkelijk verbruik, zie prijslijst 

dranken.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ceremonie op één van de terrassen 
 

Diner: 
 
Locaties:  Afhankelijk van het aantal gasten en uw specifieke voorkeur, zijn er diverse 

mogelijkheden o.a. ’t Voorhuis, ‘t Zomerhuis, de Hooiberg of de bovenzaal 
met eigen bar en toiletvoorziening (geen lift aanwezig).  Uiteraard is de keuze 
afhankelijk van uw wensen en het aantal personen. 

 
Diner keuze: Voor het diner hebben wij vele mogelijkheden- en prijzen.  
 Afhankelijk van uw budget, kunnen wij bijvoorbeeld een drie- gangen 

keuzemenu samenstellen vanaf € 39,50 p/p (het diner wordt altijd in overleg 
met u samengesteld). Ook is er een mogelijkheid om te kiezen voor een 
“Walking Diner”, BBQ- arrangement etc. nogmaals wij kunnen u veel bieden 
op het gebied van een diner! 

 
Dieetwensen: Indien er bepaalde dieetwensen en/of er gasten vegetarisch zijn, dan 

vernemen wij dit graag op voorhand van u zodat wij voor deze gasten een 
passend alternatief kunnen serveren.  Ook Halal is voor ons geen enkel 
probleem! 
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Dranken: Uw gasten kunnen gedurende het diner een drankje bestellen bij het 
bedienend personeel. De bestelde drankjes worden op basis van nacalculatie 
van het werkelijk verbruik aan u gefactureerd of u kunt het binnen een 
drankenarrangement laten vallen (zie drankarrangement). 

 
Opstelling/aankleding: De definitieve tafelopstelling is afhankelijk van het definitieve aantal gasten. 

Natuurlijk creëren wij een zo gezellig mogelijke opstelling voor u. De tafels 
kunnen indien gewenst feestelijk met wit linnen worden opgedekt. 

 
Kosten zaalhuur: Zaalhuur is afhankelijk welke ruimte u wilt gebruiken en hoeveel gasten u 

verwacht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diner “Hooiberg” 
 
Receptie:    
 
Locaties:  Afhankelijk van het aantal gasten en uw specifieke voorkeur, zijn er diverse 

mogelijkheden o.a. Brasserie ’t Voorhuis, de Hooiberg de Deel of de 
bovenzaal met eigen bar en toiletvoorziening (geen lift aanwezig).  Uiteraard 
is de keuze afhankelijk van uw wensen en het aantal personen die u op de 
receptie verwacht. 

 
Kosten: Om het u eenvoudig te maken, hebben wij een “All-In” receptie arrangement 

samengesteld. Geen receptie arrangement? Geen probleem, u kunt ook 
kiezen voor één van onze drank arrangementen of op nacalculatie van het 
werkelijk verbruik, aan u de keuze! 

 
Kosten zaalhuur: Zaalhuur is afhankelijk welke ruimte u wilt gebruiken en hoeveel gasten u 

verwacht. 
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ROUTEBESCHRIJVING 
 

1. Vanuit richting Amsterdam (A2) 
Knooppunt Oudenrijn: "Afslag Arnhem" (A12, afrit 16)  
 
Zie verder onder punt 2 
 

2 Vanuit richting Arnhem (afrit 16) en richting Den Haag (A12, afrit 16) Volg borden "Nieuwegein" en 
neem afrit "Nieuwegein" (niet industriegebied Nieuwegein) Einde afrit rechts Vijfde stoplicht links vanuit 
Arnhem (A12) Derde stoplicht links vanuit Amsterdam (A2) (afslag "Zuilenstein", Sweelincklaan) Eerste weg 
rechts (van Anrooylaan) Tweede weg rechts (Nedereindseweg)  

 

3. Vanuit richting Den Bosch (A2)  Neem afrit "Nieuwegein"  Einde afrit rechts Tweede stoplicht links 
(afslag Nieuwegein-N./Utrecht, A12) Tweede stoplicht rechts (afslag "Zuilenstein", Sweelincklaan)  Eerste 
weg rechts (van Anrooylaan)  Tweede weg rechts (Nedereindseweg)  
 
 
Openbaar vervoer 
Trein naar Utrecht Sneltram richting "Nieuwegein-Zuid" of "IJsselstein" Uitstappen halte "Batau-
Noord"  Ga het spoor over en buiten de tramhalte rechts, Sweelincklaan  Eerste weg rechts, 
Duetlaan "Boerderij de Middenhof" aan de rechterkant  (slechts 3 minuten lopen) 
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OVER BOERDERIJ DE MIDDENHOF 
 
 
‘GASTVRIJ, GEZELLIG, GENIETEN’ Is het motto in “Boerderij de Middenhof”.  
Op elk moment van de dag in elke sfeer: van warm knus in de Brasserie, gezellig feestelijk in ’t 
Zomerhuis tot een zakelijke bijeenkomst of huiselijk met de kinderen in het pannenkoekenhuis “de 
Deel” En dat alles onder het dak van de ruim 132- jaar oude boerderij “de Middenhof”, met ruime 
(gratis) parkeergelegenheid en zalen voor privé- en zakelijke evenementen en ontvangsten. 
 
 
BRASSERIE “’T VOORHUIS” 
Wie kiest voor een avondje culinair genieten komt al snel terecht in de brasserie. Hier kunt u genieten 
van een heerlijk avondje uit! Een keuze uit de a-la-carte menukaart of een complete 3, 4, 5 of x 
gangen diner behoort tot de mogelijkheden. De brasserie is zowel geschikt voor een zakelijk diner als 
met man/vrouw, vriend/vriendin, familie etc. In de brasserie is ook de authentieke wijnkelder te vinden, 
hier kunt u ook zelf een flesje wijn naar keuze uitzoeken, hoe leuk is dat?! 
 
TAPAS RESTAURANT “ LA CASA DE VERANO” 
Is hét tapas restaurant van Nieuwegein en omstreken. Het Tapas restaurant is het 3e restaurant in 
Boerderij de Middenhof. Anders dan de traditionele tapas restaurants! La Casa de Verano gaat 
(onbeperkt) op eigen wijze tapas bereiden met louter verse ingrediënten, in huis, door 
gerenommeerde koks bereid en natuurlijk in een open keuken! Op de menukaart vele tapas (achtige) 
gerechten met o.a. vlees, vis- en vegetarische gerechten. Kortom voor de liefhebbers van kleine 
gerechtjes is er keuze genoeg. 
 
PANNENKOEKENHUIS “DE DEEL” 
In het pannenkoekenhuis is het assortiment verder uitgebreid met Pizza’s! Naast de traditioneel 
gebakken pannenkoeken met speciaal voor het pannenkoekenhuis samengestelde bloem van de 
molen uit IJsselstein, worden er pizza’s gebakken in een hout- gestookte oven.. en dat proeft U! Alle 
gerechten worden bereid in de open keuken en kunnen de “kids” kijken hoe hun pannenkoek- of pizza 
wordt gebakken. Voor de kleine kids is er een gezellige speelhoek zodat u gezellig kunt nagenieten 
wanneer de kids zich vermaken. Kortom u bent van harte welkom met uw hele gezin, familie en 
vrienden 
 
BEREIKBAARHEID EN PARKEREN 
De boerderij ligt centraal in Nederland, nabij de A2, A12 en de A27/28. Is prima met openbaar vervoer 
bereikbaar (3 minuten lopen vanaf de tramhalte, welke praktisch achter de boerderij stopt) en is er een 
eigen groot- en gratis parkeerterrein. Kortom de ideale plek voor gasten die vanuit het hele land of 
daarbuiten moeten komen. 
	
 


