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introductie 
Welkom bij Tuinrestaurant Oude Pastorie! Gelegen op wandelafstand van het Vrouwenbos, met zicht 
op de eerste Limburgse heuvelplateaus. Ons monumentale gebouw en de tuin met grachten zijn 
prachtig gerenoveerd in 2016 en ademen de Limburgse sfeer van vroeger en nu uit. 
Geniet van de natuur, tijdens de lunch, het diner, een borrel, een vergadering of een evenement!

In deze banquetingmap geven we jou meer informatie betreft de arrangementen en food & drinks 
die we bij Tuinrestaurant Oude Pastorie aanbieden. Van een uitstekend verzorgde koffietafel tot een 
spectaculaire cocktail workshop. Ons assortiment is heel divers. Wil je binnen plaatsnemen of buiten 
genieten van onze prachtige tuin en haar producten? Kom je met een kleine of een grote groep? Veel 
is mogelijk en wij verzorgen alles tot in de puntjes, zodat jij met volle teugen kan genieten van al het 
moois dat wij te bieden hebben.

WIST JE DAT? 

T.O.P. beschikt over 
verschillende ruimtes voor 
elke soort gelegenheid

T.O.P. werkt met (h)eerlijke 
producten uit eigen tuin & de 
tuin is met liefde door onze 
tuinvrijwilligers onderhouden

T.O.P. werkt samen met 
lokale ondernemers
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arrangementen 

THEEMUTSEN 
€ 28,50 p.p. 

BABY SHOWER 
€ 24,50 p.p. 

COCKTAIL WORKSHOP 
€ 40,- p.p.

High Tea T.O.P.
Verschillende gangen met hartige en 
zoete lekkernijen en een selectie van de 
beste thee van Blanche Dael.

Nieuw leven! Dat moet gevierd worden!
Een baby shower bestaat uit het 
volgende:

Wil je je vrienden meenemen voor een leuke 
activiteit? Wij bieden een leuke en leerrijke cocktail 
workshop aan. De workshop duurt 2 uur en bestaat 
uit het volgende:

High Tea Sacremant supplement € 11
Toost! Breid je High Tea uit met een 
glaasje hemelse bubbels “Blanc De Noir” 
Sacremant uit Meerssen.

 •  Onbeperkt Blanche Dael thee & koffi e
 •  Beschuit met roze of blauwe muisjes
 •  3 soorten luxe belegde broodjes
 •  Seizoenssoepje

 •  Welkomstdrankje
 •  Theorie cocktailfamilies
 •  Presentatie van 3 cocktails met 3 technieken
 •  Proeven van 3 cocktails met 3 technieken
 •  Cocktail Quiz

Voor High Tea’s dient u 48u op voorhand 
te reserveren.

In het weekend geldt een supplement van € 10 p.p.
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* Dranken, niet inbegrepen in het arrangement, kunnen op nacalculatie genuttigd worden.

Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw. 



KOFFIETAFEL 
€ 19,50 p.p. 

HERDENKINGSBORREL 
€ 25,- p.p. 

Herdenk in alle rust in een ruimte exclusief 
voor uw gezelschap. Wij verzorgen een uit-
stekende koffietafel, zodat u zich kan focus-
sen op wat echt belangrijk is. Een koffietafel 
arrangement ziet er als volgt uit:

Vier het leven! Haal herinneringen op met 
een borrel en een hapje. Het arrangement 
bestaat uit:

 •  Onbeperkt koffie en thee
 •  Mineraalwater
 •  Verse jus
 •  Vlaai van Bakkerij Martens uit Beek
 •  3 soorten luxe belegde broodjes

 •  Nootjes
 •  Olijven
 •  Bourgondische bitterballen
 •  Kaaskroketjes
 •  2 uur Hollands drankenassortiment 

Supplement:
Seizoenssoep € 4,50

De prijs per persoon geldt voor een duur van 
2 uur. 
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arrangementen 
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* Zoals op pagina 3 vermeld.



borrelarrangementen 

SNACKARRANGEMENT BASIS 
€ 7,50 p.p. 

SNACKARRANGEMENT LUXE 
€ 10,50 p.p.

DRANKENARRANGEMENT

Hollands drankenassortiment:
Onbeperkt bier, wijn en frisdrank

Overige dranken kunnen op nacalculatie 
genuttigd worden.

 •  Nootjes
 •  Olijven
 •  Bourgondische bitterballen
 •  Kaaskroketjes 

 •  Nootjes
 •  Olijven
 •  Crostini Tartare Préparé
 •  Fritto Misto

 •  1 uur                                           
 •  1,5 uur                                    
 •  2 uur                                         
 •  3 uur                                         
 •  4 uur                                         
 •  5 uur                                          
 •  6 uur                                         
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€ 13,50
€ 16,50
€ 19,50
€ 26,50
€ 35,00
€ 42,50
€ 50,00



dinerbufetten & -menu’s vanaf 20 personen 

KLASSIEK BUFFET 
€ 29,50 p.p.

T.O.P. BUFFET 
€ 37,50 p.p.

WALKING DINNER

 •  Koude schotel op grootmoeders wijze
 •  Gevuld eitje
 •  Gevuld tomaatje met garnaaltjes
 •  Ham met meloen

 •  Tomatensalade
 •  Fruitsalade 

 •  Gepocheerde zalm
 •  Warme beenham met champignonsaus
 •  Varkensfilet in saus van perziken

 •  Diverse soorten brood 

 •  Koude schotel op grootmoeders wijze
 •  Gerookte paling
 •  Gerookte forel
 •  Grottenham appel en peer
 •  Geitenkaas/oesterzwam salade
 •  Salade uit eigen tuin
 •  Diverse soorten brood

 4-gangen         € 37,50 p.p.
 5-gangen         € 43,50 p.p.
 6-gangen         € 49,50 p.p. 
 7-gangen         € 55,50 p.p.

Het walking dinner kan samengesteld worden 
uit de volgende gerechten:

  •  Bruschetta tomaat kruidenkaas (2st)
  •  Bruschetta Geulhem Grottenham
  •  Lolly van geitenkaas
  •   Tomaat mozarella op een stokje
  •  Zwambal uit Schimmert 3st (v)
  •  Geroosterde scampi’s 3st
  •  Buikspek van het Limburgs varken
  •  Puntzak friet

Keuzes menu gelden voor volledige 
gezelschap.
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VERRASSINGSMENU SEIZOENSGEBONDEN T.O.P. MENU LOKALE PRODUCTEN

Het wisselende seizoensgebonden menu van de chef 
bestaat uit klassieke gerechten, die iedereen een 
warm gevoel van thuis komen geven.

 3-GANGEN                                                         € 37 p.p.
 4-GANGEN                                                         € 43 p.p.

Het T.O.P. Menu bestaat uit verschillende gerechten, 
opgebouwd met producten van lokale ondernemers en 
aangevuld met groenten en fruit uit onze eigen tuin.

 3-GANGEN                                                                  € 41 p.p.
 4-GANGEN                                                                  € 46 p.p.

De precieze invulling van de menu’s kan altijd in 
samenspraak met onze chef.
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LAAT JE VERRASSEN
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KLASSIEKE BBQ 
€ 33,- p.p.
Geïnspireerd door traditionele BBQ-gerechten

T.O.P. BBQ (V) 
€ 27,50 p.p.
Vegetarische BBQ met groenten uit eigen tuin

 •  Limousinburger met tomaat en augurk
 •  Brochette met rode pesto Limburgse hoenderfilet
 •  Biefstuk van Limousin rund
 •   Doradefilet met scampi en groenten à la papillot

 •  Feta en groenten à la papillot
 •  Gegrilde courgettespies met truffelolie
 •  Vegaburger op een sesambroodje met tomaat en augurk
 •  Groene asperges met basilicum en Parmezaanse kaas

Beide BBQ’s worden aangevuld met de volgende bijgerechten:

 •  Ravioli: Pastasalade met oesterzwammen -  tomaatjes
 •  Couscous: Salade van parelcouscous met ratatouille 
 •  Aardappel: Salade van krieltjes - appel – spek
 •  Fruit: Fruitsalade van het seizoen
 •  Brood: Diverse soorten brood
 •  Saus: Diverse BBQ sauzen
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ZOMERSE VARIANTEN 
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bijzondere plekjes 

Niet alleen binnen kun je genieten bij Tuinrestaurant Oude Pastorie, ook buiten zijn er enkele bijzondere plekjes. Zo kun je 
bijvoorbeeld lunchen of dineren in ons perenberceau, maar ook met fantastisch uitzicht wegdwalen in onze tuin. Wandel eens een 
rondje en word 1 met de natuur.

Vergaderen of een event houden op een bijzonder plekje bij ons? Laat ons wat weten en we kijken wat mogelijk is!
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zaalaantallen

De tabel hieronder toont de mogelijke aantallen voor bepaalde 
opstellingen per ruimte. Zit je gewenste opstelling er niet 
tussen of ben je benieuwd wat nog meer mogelijk is? Neem 
dan zeker contact met ons op om verdere mogelijkheden te 
bespreken.

Diner Theater Vergaderen

Tuinrestaurant 110 100 n.v.t.

Pastoorskamer 34 40 n.v.t.

Koeienstal 38 40 16

Hooizolder 30 40 14

Opkamer 10 n.v.t. 10

Terras 120 n.v.t. n.v.t.

Tuin 120 n.v.t. n.v.t.

Perenberceau 100 n.v.t. n.v.t.
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contact
informatie 

Benieuwd naar zakelijke of particulier 
events bij Tuinrestaurant Oude Pastorie? 
Ook daar helpen we graag mee. Neem 
eens een kijkje in onze Banquetingmap 
Events en Banquetingmap Vergaderen 
voor meer informatie! Deze mappen 
kun je vinden op onze website of 
opvragen door even te mailen naar 
info@tuinrestaurantoudepastorie.nl 

Contactinformatie:
Tuinrestaurant Oude Pastorie
Oude Pastorie 25
6191 HW Beek

E.: info@tuinrestaurantoudepastorie.nl
T.: 046 782 0560

Wij hebben altijd voldoende gratis 
parkeergelegenheid, hebben oplaadpunten 
voor elektrische fi etsen en zijn 
rolstoelvriendelijk.    

BANQUETING FOOD & DRINKS, 
NOVEMBER 2022


