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Het Kasteel 

PRIVE CORPORATE 

Charmant Frans kasteel uit de XVIII 
de eeuw in een groene omgeving 
met  buitengewoon kader. Een 
ideale omgeving om zowel privé 
evenementen als bedrijven te 
ontvangen. 

Voor een privé evenement kunt u het kasteel inschakelen. 
U kunt hier uw receptie  organiseren en voor uw feest en 
diner kunt u gebruik maken van de orangerie met zijn 
unieke sfeer. 

Een trouw, een receptie of een diner laten uw gasten 
kennis maken met het kasteelleven. 

Wij zijn niet gebonden aan een vaste traiteur. U kan dus 
kiezen welke traiteur u wenst of één kiezen uit onze lijst. 

Een vergadering, een bijeenkomst of een opleiding kan 
plaats vinden in het Kasteel van Leeuwergem. 

Het kasteel is uiteraard ook geschikt voor VIP diners waar u 
uw beste clienteel kunt ontvangen in een prestigieus 
kader. 

Voor een receptie bieden onze vaste traiteurs u de beste 
service aan, van een dagdagelijkse maaltijd tot een 
hoogstaand culinair niveau. 

Hall: walking dinner 

www.leeuwergem.be 
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ZALEN m² Theater Klasse U-shape Receptie Walking D Diner VIP 

Chinese Salon 72 m² 60 45 30 70 - 50 - 

Hall 64 m² 50 30 26 60 40 30 - 

Eetzaal 57 m² 40 34 22 40 40 50 20 

Grijze Salon 48 m² - - - - - - 18 

Gele Salon 33 m² 20 10 - - - - 10 

 

Chinese salon: concert 

Eetzaal: VIP lunch Eetzaal: Board Meeting 

Een concert, een walking dinner, 
een VIP dinner en een vergadering 
zijn evenzeer mogelijk in de 
verschillende zalen van het kasteel. 
Elk salon heeft zijn uniek decor en 
geeft een verfijnde sfeer aan uw 
event. 

Het KASTEEL 

Capaciteit 

Buitenverlichting 

www.leeuwergem.be 
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De ORANJERIE 

De orangerie van de Graaf d’Hane 
werd gebruikt voor het behoud van 
zijn collectie van exotische planten 
tijdens de winterperiode. 

Met zijn klassieke en pure stijl 
verwelkomt deze prachtige, 
gewelfde en zonnige ruimte uw 
genodigden voor zowel uw prive-
feesten als uw professionele 
evenementen. Uw gasten zullen 
aangenaam verrast zijn van de 
ruimte en het prachtig zicht op het 
kasteel. 

Aarzel niet om de orangerie te 
combineren met het Paviljoen om zo 
de capaciteit van het aantal gasten 
te verhogen. Een receptie kan plaats 
vinden op de grasperken voor de 
Orangerie. 

www.leeuwergem.be 
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De ORANJERIE 

Zalen m² Theater Klasse U-shape Walking D Diner 

Oranjerie 150 m² 200 130 150 300 150 

Paviljoen 200 m² 200 140 150 300 200 

Koetshuis 70 m² 50 30 20 70 50 

 

Capaciteit 

www.leeuwergem.be 
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Het Paviljoen 

Het paviljoen werd gebouwd met 
respect voor de stijl van het domein. 
Dit nieuw gebouw biedt extra ruimte 
aan de orangerie.  

Met een frontaal uitzicht op het 
kasteel en de binnenplaats, zal het 
paviljoen een sfeer van grandeur aan 
uw evenement geven. 
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Het THEATER 

Het openluchttheater van het Kasteel van Leeuwergem is ver befaamd 
voor zijn schoonheid en charme. Deze unieke plek in Europa werd gebruikt 
voor optredens en heeft reeds een geschiedenis van meer dan twee 
eeuwen. 

U kan uw gasten verwelkomen in dit buitengewoon kader voor een walking 
dinner, een receptie of zelfs een trouwceremonie. 

Het theater heeft een capaciteit van 400 zitplaatsen. 

www.leeuwergem.be 
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GRONDPLAN Plan van de 
Orangerie 

Plan van het Domein 
Plan van het 

Kasteel 
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CONTACT 

 

Adrien della Faille d’Huysse 
 
Tel: +32 476 44 23 68 
adrien@leeuwergem.be 
www.leeuwergem.be  
 
 

Mocht u nog verdere vragen hebben of informatie willen, aarzel zeker niet contact met 
mij op te nemen. 

GPS Adres: 
 

Kasteeldreef 1 
B-9620  ZOTTEGEM 
BELGIUM 
 


