
vergaderen 
BANQUETING 

VERGADEREN IN EEN (H)EERLIJKE 
& SFEERVOLLE OMGEVING!



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 het organiseren van een vergadering bij 
Tuinrestaurant Oude Pastorie. Wil je in 1 van onze vergaderruimtes zitten of misschien wel buiten in 
onze prachtige tuin? Kom je met een klein of een groot team? Veel is mogelijk en wij verzorgen alles 
tot in de puntjes, zodat jij je kan focussen op hetgeen waar je voor komt!

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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vergaderarrangementen 

1 DAGDEEL (4 UUR) 2 DAGDELEN OCHTEND/MIDDAG 2 DAGDELEN MIDDAG/AVOND

Onbeperkt koffie, thee, water, frisdrank 
en vers fruit

Wifi, scherm, flip-over en beamer
Papier en potloden

Onbeperkt koffie, thee, water, frisdrank 
en vers fruit

Wifi, scherm, flip-over en beamer
Papier en potloden

Lunchbuffet op gewenst tijdstip in ver-
gaderruimte of bij goed weer in de tuin.
Lunchbuffet: 3 soorten luxe belegde 
broodjes, vers sapje en seizoenssoep

Onbeperkt koffie, thee, water, frisdrank 
en vers fruit

Wifi, scherm, flip-over en beamer
Papier en potloden

2 of 3 gangen diner op gewenst tijdstip in 
de vergaderruimte, restaurant of bij goed 
weer in de tuin. Exclusief drank.

€ 18,50 p.p.
exclusief zaalhuur

€ 40 p.p.
exclusief zaalhuur

€ 45,50 p.p. bij 2 gangen diner
€ 55,50 p.p. bij 3 gangen diner
exclusief zaalhuur
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Alle prijzen in dit document zijn inclusief btw. 



vergaderarrangementen 

ZOETE SNACK

€ 3,50 p.p.

HARTIGE SNACK

€ 4, p.p.

VEGA SNACK

€ 4 p.p.

BORRELUURTJE NA DE 
VERGADERING
€ 19,50 p.p.

Stuk vlaai van Bakkerij 
Martens Beek

Crostini Tartare Préparé met 
tartaarmayonaise

Crostini Tomaatjes met 
ricotta, mascarponecrème en 
Parmezaanse kaas

Bier, wijn, fris en een selectie 
van charcuterie

UPGRADE VERGADERARRANGEMENT 
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zaalhuur tarieven 

KOEIENSTAL HOOIZOLDER OPKAMER

1 dagdeel € 100 € 100 € 100

2 dagdeel € 150 € 150 € 150
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zaal aantallen

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

Vergader Theater Diner

Pastoorskamer n.v.t. 40 34

Koeienstal 16 40 38

Hooizolder 14 36 30

Opkamer 10 n.v.t. 10

35

Wist je dat je ook in onze prachtige perenberceau kan 
overleggen, lunchen of dineren tot wel 100 personen? 
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contact
informatie 

Een zakelijk of particulier event organiseren 
bij Tuinrestaurant Oude Pastorie? Ook 
daar helpen we graag mee. Neem eens 
een kijkje in onze Banquetingmap 
Events en Banquetingmap Food & 
Drinks 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 VERGADEREN, 
NOVEMBER 2022


