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Landgoed Marquette
Hebben jullie al een idee over hoe jullie ultieme droomhuwelijk eruitziet?
Of zijn jullie juist nog op zoek naar inspiratie? Ieder bruidspaar heeft andere wensen en voorkeuren.
In deze brochure geven wij jullie een beeld van de talloze mogelijkheden.

Ceremonie
Chateau Marquette is een officiële trouwlocatie. Dit geeft jullie de gelegenheid om het gehele huwelijk van
begin tot eind hier op ons landgoed Marquette te houden. De ceremonie kan worden gehouden in één van
onze mooie zalen, afgestemd op jullie wensen en het aantal te verwachten gasten. Jullie kunnen bij mooi
weer in de tuin van het kasteel trouwen. Zien jullie jezelf al over de rode loper naar ons prieel lopen?
Ambtenaar
De huwelijksceremonie wordt voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente
Heemskerk. Jullie dienen hiervoor zelf contact op te nemen met de Gemeente Heemskerk, afdeling
Burgerzaken via: T +31(0)251-256777. Denk ook aan de ondertrouw! Jullie kunnen ook een eigen ambtenaar
kiezen. Als dit een wens is, brengen wij jullie graag in contact met een “Babs”; Bijzonder Ambtenaar
Burgerlijke Stand.
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Toost, borrel & taart
Toost
Wat is er feestelijker dan na de ceremonie met al jullie gasten te proosten op een mooi en gelukkig
huwelijk. Wij hebben verschillende mogelijkheden om het glas te heffen. Wederom kan dit plaatsvinden in
één van de prachtige zalen of buiten in de kasteeltuin.
Bruidstaart
In het bijzijn van al jullie gasten kunnen jullie op feestelijke wijze een bruidstaart aansnijden. Wij werken
samen met de beste banketbakkers uit de regio. Jullie maken een afspraak om te proeven en wij regelen
de rest. Het is uiteraard ook mogelijk om zelf voor een bruidstaart te zorgen. In dat geval rekenen wij
serviesgeld.
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Het huwelijksdiner
Het diner kunnen wij geheel naar jullie wensen verzorgen. Van een intiem diner in een exclusieve ruimte,
een BBQ op ons prachtige zijterras, diverse buffetten tot een luxe walking dinner. Wij werken uitsluitend
met duurzame producten van het seizoen en gebruiken alleen verse ingrediënten van de beste (lokale)
leveranciers. Omdat zij, net als wij, passie hebben voor hun producten. Uiteraard houden wij rekening met
eventuele dieet en allergie wensen.
Sit down dinner
Voor het huwelijksdiner dekken wij een van onze stijlkamers op zodat jullie in alle rust kunnen genieten van
de heerlijkheden die onze chef-kok zal bereiden. We hebben verschillende mogelijkheden van drie t/m zes
gangen. Op basis onze seizoensgebonden menukaart stellen jullie (voor het hele gezelschap) een vast
menu samen.
Kindermenu
Voor kinderen tot en met 11 jaar bieden wij een 3-gangen kindermenu. Dit menu bestaat uit een soepje,
kids-hoofdgerecht en een kinderijsje als dessert.
Walking dinner
Een walking dinner is een volwaardige maaltijd geserveerd als kleine gerechten. Het is een moderne en
informele manier om het diner te beleven, een trouwerij of iedere andere gelegenheid. De gerechten
worden gedurende de avond in de zaal geserveerd. Op basis van onze seizoensgebonden menukaart
kiezen jullie zelf de gerechten uit.
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Het huwelijksdiner
BBQ’en op Chateau Marquette
Bij mooi weer is het mogelijk om te BBQ ’en op ons zijterras. Eén van onze koks zal plaatsnemen achter de
BBQ om jullie te voorzien van de meest heerlijke vlees-, vis, en groentegerechten. Mocht het weer toch
plotseling tegenzitten zullen wij alle gerechten in buffetvorm serveren in één van de stijlkamers van het
Chateau. De barbecue bestaat uit vier vleessoorten een stuk vis en diverse bijgerechten zoals salades,
broodsoorten en dips. Uiteraard is er ook een ruime keuze aan sauzen om de BBQ geheel op smaak te
brengen. Tot slot serveren wij een verfrissend dessert.
Chateau Marquette diner buffet
In een van onze klassieke ruimtes verzorgen wij een heerlijk buffet dat wordt samengesteld met de meest
verse producten uit het seizoen.

Drankarrangementen
Wijnarrangementen
Bij lekker eten hoort voor velen een goed glas wijn. Soms valt het niet mee om de juiste wijn te kiezen en
bovendien past bij elk gerecht weer andere wijn. We kunnen jullie helpen door een selectie te maken uit
onze wijnkelder. Wij schenken bij iedere gang de wijn die daar het beste bij past. Santé!
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Feestavond
In onze prachtige Bloemen- en Balzaal kunnen jullie een spetterend feest houden. Door de vrije ligging van
het chateau kunnen jullie optimaal genieten van een bruisende feestavond. Jullie zijn vrij om zelf een
muzikale invulling te verzorgen. Een band, DJ, saxofonist alles is mogelijk. Wij hebben samenwerkingen met
diverse partners op het gebied van entertainment en adviseren jullie hier graag in.
Dranken tijdens de feestavond
Naast dranken op basis van nacalculatie is het ook mogelijk om een drankarrangement bij ons af te nemen.
Wij werken op basis van drankafkoop per persoon, per uur. Bij de keuze voor een drankafkoop ontvangen
wij graag uiterlijk twee weken voorafgaande het evenement het definitief aantal personen. Wij behouden
het recht om tijdens het evenement zelf het aantal gasten te tellen ter controle.
Chateau Klassiek
Bestaande uit tapbier, huiswijn, frisdranken, sappen, binnenlands gedistilleerde dranken
Chateau Deluxe
Bestaande uit het Chateau Klassiek drankassortiment met als toevoeging de keuze voor buitenlands
gedistilleerde dranken

Bites
Wij hebben een breed assortiment aan diverse borrelgarnituren.
De hapjes worden gepresenteerd op luxe plateaus waarmee wordt
rondgegaan of in buffetvorm tijdens bijvoorbeeld de feestavond.
Een combinatie van onderstaande garnituren behoort ook tot de
mogelijkheden, wij adviseren jullie hierbij graag.
Borrelhappen
Borrelgarnituur Klassiek (5 warme hapjes)
Borrelgarnituur Deluxe (3 klassieke hapjes en 2 canapés)
Canapés (5 luxe hapjes)
Tafelgarnituur
Luxe noten en olijven
Luxe noten, olijven en borrelkaas
Charcuterie
Sluit de avond af met een heerlijke late night snack
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Zalen
Voor het exclusief reserveren van een ruimte berekenen wij zaalhuur. Deze is flexibel, afhankelijk van het
gewenste programma, de grootte van het gezelschap en de gelegenheid waarvoor de ruimte bestemd is.
Exclusiviteit locatie
Op onze locatie kan een complete bruiloft gevierd worden, van trouwen tot overnachten. Afhankelijk van
het aantal gasten en het programma zijn wij vrij om andere ruimtes te gebruiken voor andere gasten.
Uiteraard kunnen wij de locatie ook verhuren op basis van exclusiviteit. Jullie treffen dan geen andere
gezelschappen op jullie huwelijksdag.
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De huwelijksnacht
Wat is er fijner dan jullie huwelijksdag af te sluiten in onze bruidssuite? Op loopafstand van het Chateau
bevindt zich Hotel Marquette dat beschikt over 65 hotelkamers.
Wakker worden in Hotel Marquette is uitgerust ontwaken in het groen. Neem even de tijd om te genieten
van het prachtige uitzicht op het omliggende landgoed van Chateau Marquette. Wij zorgen voor de
perfecte start van de dag; met ons heerlijke ontbijt. Hotelkamers zijn gereserveerd vanaf 15:00 uur op de
dag van aankomst tot 11:00 uur op de dag van vertrek. Indien gasten eerder arriveren, wordt hen een
kamer toegewezen op basis van beschikbaarheid.
Gezamenlijk ontbijten in het Chateau
Alle hotelgasten kunnen gebruik maken van een ontbijt in het hotel. Wanneer jullie de wens hebben om
een gezamenlijk ontbijt te organiseren bieden wij de mogelijkheid, om tegen betaling, te ontbijten in het
chateau.

Op maat gemaakte offerte
Neem contact op met ons events team voor een op maat gemaakte offerte!
Telefoonnummer: 0251 – 257025
Email: events@hotel-marquette.com
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Geschiedenis
In de Middeleeuwen stond het kasteel bekend als het “Het Huys te Heemskerck” (slot Heemskerk).
Graaf Willem II stichtte omstreeks 1225 deze sterke burcht als onderdeel van zijn verdediging tegen de
West-Friezen. Het was het stamslot van het oude adellijke geslacht van Heemskerk. Het behoorde tot de
ronde burchten en bestond voornamelijk uit een zware muur.
Binnen deze ringmuur stond het eigenlijke fort van negen verdiepingen hoog. De woning van de heren
Van Heemskerk stond naast deze grafelijke versterking. De ringmuur met het eigenlijke fort is omstreeks
1800 afgebroken door Willem Rendorp, die toen eigenaar van kasteel Marquette was.
Nadat het huis bij erfenis verschillende malen in andere handen was overgegaan, werd het in 1610
door graaf van Aremberg verkocht aan een zekere familie ”de Hertaing”.
Deze Daniel de Hertaing was heer van Marquette in Henegouwen. Vanaf die tijd heet het kasteel
“Marquette”. Via erfenissen en verkopingen kwam het in 1717 in bezit van de Amsterdamse
burgemeester Joachim Rendorp, in wiens geslacht de bezitting bleef tot de dood van
jonkvrouw Pauline Johanna Rendorp van Marquette in 1913. Zij was de weduwe van jonkheer
Hugo Gevers. Hun zoon jonkheer mr. Hugo Gevers was van 1888 tot 1907 burgemeester van Heemskerk.
Hij overleed in 1921. Het zijn de Rendorps geweest die Marquette zijn huidige vorm heeft gegeven;
o.a. in 1741 toen het grondig werd veranderd. Het huis werd het laatst bewoond door de zoon van
jhr. Hugo Gevers, jhr.Abraham Daniel Theodor Gevers, gehuwd met Christine Bernardine Johanna,
barones de Vos van Steenwijk. Zij verlieten het kasteel in 1979.
Na algehele restauratie in 1980-1981 is het kasteel nu in gebruik als evenementenlocatie.
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