
events 
BANQUETING 

ZAKELIJKE OF PARTICULIERE 
EVENTS IN EEN LANDELIJKE CHIQUE 
SETTING 



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. Bloemen, planten en kruiden uit 
eigen tuin worden hier gebruikt zodat gasten de natuur kunnen proeven. 

In deze banquetingmap geven we jou meer informatie betreft het organiseren van een zakelijk of 
particulier event. Tuinrestaurant Oude Pastorie is zeer makkelijk te bereiken, heeft ruim voldoende gratis 
parkeerplaatsen en beschikt over aparte ruimtes voor besloten groepen, geschikt voor o.a. seminars, 
familiediners of feestelijke bruiloften. De uitstraling en adembenemende omgeving met zicht op de eerste 
Limburgse heuvelplateaus zorgen voor een sfeervolle ambiance. In samenwerking met onze event-partner 
kunnen wij bovendien diverse leuke activiteiten aanbieden om jouw feest een exclusief karakter te geven.

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 
& deze tuin is met liefde 
door onze tuinvrijwilligers 
onderhouden

T.O.P. werkt samen met 
lokale ondernemers

2



zalen
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Alle prijzen in dit document zijn inclusief btw. 

1 DAGDEEL (4 UUR) 2 DAGDELEN (8 UUR)

Perenberceau € 100 € 150

Pastoorskamer € 100 € 150

Koeienstal € 100 € 150

Hooizolder € 100 € 150

Opkamer € 100 € 150

Tuinrestaurant € 500 € 1000

*Voor bijvoorbeeld een bruiloft of een groot zakelijk event is het 
Tuinrestaurant de hele dag exclusief voor jou en je gezelschap af te 
huren. Wij hanteren hiervoor een omzetgarantie van € 9000, exclusief 
de huur van de ruimte.



zaalaantallen
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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.



Prijs per persoon

Glaasje prosecco € 8
Glaasje Champagne € 11
Afname van de prosecco en Champagne is enkel 
per fles.
Nootjes en olijven € 2,50
Amusehapjes (2st.) € 6
Amusehapjes (3st.) € 9
Invulling amusehapjes in onderling overleg.
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ontvangst & toost 
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ceremonie vanaf 20 personen 
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Ceremonie en algemene aankleding € 300 Inclusief 20 stoelen
Extra stoelen € 1,50 Prijs per stoel
Loper (kleur naar keuze) € 80 Prijs per 5 meter

Afzetpaaltjes richting altaar € 9 Prijs per stuk
Overige decoratie zoals bloemen, ballonnen 
is volledig in eigen regie.
Entertainment tijdens de ceremonie zoals 
een zangeres of een bandje kan verzorgd 
worden in overleg.

Het “moment suprême”, spannend! Trouwen in de tuin met het Limburgse heuvellandschap op de achtergrond is steeds weer heel 
apart. Het komt heel persoonlijk over en geeft net die unieke touche aan de viering. Het zal jullie en jullie gasten nog lang bijblijven. 
Natuurlijk kan de huwelijksviering ook na het diner of jullie kunnen ook de avondgasten op de huwelijksceremonie uitnodigen.
Mogelijkheden bij de ceremonie:
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food & drinks 

Voor alles dat te maken heeft met eten en drinken omtrent je event, verwijzen we je graag naar onze Banquetingmap 
Arrangementen en Food & Drinks. Hier staan alle borrel-, snack-, diner-, en buffetarrangementen in vermeld.
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muziek & entertainment 

Met live-acts en entertainment geeft je het event net dat 
beetje extra! Een photobooth of cocktailbar, het blijft je gasten 
bij en ze zullen het er nog lang over hebben. Onderstaand 
vindt je het entertainment dat wij kunnen verzorgen:
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DJ-booth, licht en geluid € 975
DJ (op basis van beschikbaarheid) Vanaf € 650
Kleine (jazz) band evt zanger(es) Vanaf € 900
Photobooth € 500
Fotograaf Prijs op aanvraag
Cocktailbar + shaker (excl. cocktails) € 300k
Cocktails € 13 per stuk
Oestermeisje 4u (excl. oesters) € 150
Oesters Prijs op aanvraag
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tent 

Het is ook mogelijk om in de tuin een stertent te laten plaatsen, zo weet je zeker dat het event op rolletjes verloopt, ook als het 
weer niet zou meezitten. Wij bieden een stertent met ca. 90 zitplaatsen en ca. 100 staanplaatsen aan van 11m bij 19m. 
De huur van de tent bedraagt € 1000 per dag.
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het perenberceau

Het pronkstuk van de tuin is toch wel het perenberceau waarin je comfortabel en chique kunt genieten van drankjes, hapjes & 
het event. Er zijn verschillende opstellingen mogelijk en je kunt kiezen of je dit met of zonder parasols wilt doen. 



contact
informatie 

Benieuwd naar de mogelijkheden met 
vergaderen? Meer informatie over 
verschillende arrangementen? Ook 
daar helpen we graag mee. Neem eens 
een kijkje in onze Banquetingmap 
Food & Drinks 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 fietsen en zijn 
rolstoelvriendelijk.    
 

BANQUETING VERGADEREN, 
NOVEMBER 2022 


