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Kasteel FruithofKasteel Fruithof
Het karaktervolle Kasteel Fruithof dateert uit de zestiende 
eeuw en zowel het gebouw als de koetshuizen, waarvan 
een in gebruik is als restaurant, en de feërieke vijver zijn 
gelegen in een groene oase van rust in Boechout, op een 
boogscheut van Antwerpen.

Door zijn verschillende kamers en prachtige tuin is het 
kasteel een uitermate flexibel inzetbare locatie, geschikte 
voor zakelijke en private events, gaande van 10 tot 300 
gasten. 

Ons team gaat met veel plezier aan de slag om van uw 
huwelijksfeest, teambuilding, meeting of zakelijk diner 
een magisch evenement te maken! Volledig op maat, 
overgoten met frisse ideeën en verfijnde catering, zodat 
u zorgeloos kan genieten van uw feest!



Labore et ConstantiaLabore et Constantia
De geschiedenis van het kasteeldomein ‘Fruithof’ gaat terug tot in 
het begin van de 16de eeuw. In het jaar 1500 vinden we de eerste 
geschriften over het domein en in 1548 krijgt het ‘Huis van Aken’ zoals 
het dan gedoopt word nog bezoek van Karel V, die er enkele weken 
verblijft.
Door de eeuwen heen kende het kasteel verschillende illustere 
bewoners. Philippe Moretus verbouwde begin 1900 het kasteel nog 
naar zijn huidige vorm en het domein werd ook nog sterk uitgebreid. 
De alom bekende familiespreuk van Plantin Moretus ‘labore et 
constantia’ kan men dan ook nog steeds terugvinden boven de haard 
in de statige inkomhal. 

Deze spreuk betekent ‘energie en doorzettingsvermogen’, en deze 
spreuk houden we ook in het achterhoofd bij het uitwerken van uw 
feest, geen moeite is te veel om er een uniek event van te maken.

Het kasteel werd verbouwd door Philippe Moretus in de jaren ‘20 
en in 1986 kwam het in handen van de huidige eigenaars: de familie 
Onzea. Het kasteel Fruithof is al lang gekend en bemind in de 
gemeente Boechout. Van bij de opening fungeert dit statige gebouw 
met zijn unieke ligging in de open, groene ruimte aan de rand van de 
metropool. Een plek waar een ruim publiek zijn gading vindt. 

De zalen van het kasteel, zowel op het gelijkvloers als op de eerste 
verdieping, zijn benoemd volgens kleur en bieden ook elk een 
totaal andere sfeer. De flexibiliteit biedt een enorme waaier aan 
mogelijkheden om deze verborgen parel naar uw hand te zetten voor 
uw event.





LocatieLocatie
Kasteel Fruithof is het perfecte kader voor het 
hosten van uw event. Of u intiem wil dineren in 
een authentiek kader met piano, wil vergaderen in 
een van de aparte meetingrooms, de nacht in wil 
dansen met vrienden of collega’s, of bij mooi weer 
gebruik wil maken van de tuin voor een stijlvolle 
ceremonie en receptie aan de magische vijver: 
Kasteel Fruithof heeft het allemaal.

Huwelijksfeesten, communie- en andere 
familiale-aangelegenheden, zakelijke meetings, 
productlanceringen of commerciële events, 
workshops, persvoorstellingen, ..... Onze 
prachtige zalen bieden een breed spectrum aan 
mogelijkheden en samen met ons eventteam 
zorgen we voor een passende oplossing voor elk 
event!











Tuin
De tuin van Kasteel Fruithof is 
gelegen aan de achtergevel van 
het kasteel. Deze tuin van ruim 
500m2 met idyllische vijver 
biedt vele mogelijkheden. Een 
buitenreceptie, het plaatsen 
van een romantische tent, 
teambuilding activiteiten, de 
perfecte huwelijksceremonie: 
het kan allemaal!





Gastronomie
Een kwalitatieve catering is essentieel voor een geslaagd 
evenement of feest. We zorgen voor een culinaire 
totaalbeleving met persoonlijke invulling. Of het nu gaat 
om een verrassende receptie, een conceptuele walking 
dinner of een galadiner op sterrenniveau, wij gaan niets 
uit de weg. 

In Kasteel Fruithof wordt het cateringluik steeds volledig 
in-house uitgewerkt. 





Full service
Ons team biedt u een full service die garant staat voor 
een professionele en originele aanpak! We bedenken en 
realiseren spraakmakende totaalconcepten en houden 
de vinger aan de pols van de nieuwste trends om deze te 
vertalen naar originele en verrassende events.



Tailormade
stijlvolle concepten. Van idee tot realisatie… wij 
verzorgen het hele traject en staan in voor, persoonlijke 
aandacht, een efficiente aanpak, een goede coördinatie 
en uitvoering van uw evenement, geregisseerd door 
professionals, tot in het kleinste detail.



De belangrijkste kamers en 
zalen op het gelijkvloers van 
het kasteel.
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Parkeer- 
mogelijkheden
Eén van de grote troeven van Kasteel Fruithof is dat 
parkeren mogelijk is op het domein zelf. Gasten 
die met de fiets komen kunnen uiteraard hun fiets 
plaatsen aan het kasteel zelf. 





A castle for a day,  
the memories forever!



Wenst u een onvergetelijke 
indruk te maken op uw gasten?
Neem dan gerust even contact met ons op.
Kasteel Fruithof
Fruithoflaan 15, 2530 Boechout 
www.kasteel-fruithof.be 
events@kasteel-fruithof.be • 0478 28 27 83


