
Oude Pastorie 25 | Beek 

www.tuinrestaurantoudepastorie.nl | info@tuinrestaurantoudepastorie.nl

prijslijst 



Vergaderen

Meeting pakket | wifi / scherm / flip-over / beamer Prijs per persoon (va. 8p.)
4 uur | + frisdrank - koffie - thee en water € 12.50

8 uur | + frisdrank - koffie - thee en water € 19.50

Extra’s Prijs per persoon

Ontbijtbag
Krentebol - belegde broodjes - granola met yoghurt - verse jus d’orange 

€ 14.50

Limburgse vlaai/gebak Vanaf € 3,50

Lunch in de gekozen vergaderruimte 
Selectie van kleine luxe broodjes en vitamine boost  

€ 17,50

Lunch in de gekozen vergaderruimte 
Selectie van kleine luxe broodjes - vitamine boost en seizoenssoep 

€ 21,50

Lunch in de gekozen vergaderruimte | 2 gangen € 24,50

Borreluurtje na de vergadering 
Bier - wijn - fris en een selectie van charcuterie 

€ 19,50

Diner in het restaurant | 2 gangen € 27

Diner in het restaurant | 3 gangen € 37

Zaalhuur 

Koeienstal | 4 uur € 100

Opkamer   | 4 uur € 75

Hooizolder | 4 uur € 100

*prijzen inclusief btw 



Evenementen

Zaalhuur Prijs per dag
Hooizolder € 200

Koeienstal € 200

Perenberceau € 200

Tuinrestaurant is volledig af te huren, bij een omzetgarantie van 9k € 1000 / dag  

Bruiloften € 500

Tuinrestaurant Oude Pastorie in Beek 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 andere partijen. De uitstraling en adembenemende omgeving 
met zicht op de eerste Limburgse heuvelplateaus zorgen voor een sfeervolle ambiance.

Alle authentieke ruimtes passen bij elke gelegenheid, al naar gelang het aantal personen 
en persoonlijke wensen. Hoe dan ook garanderen wij een onvergetelijke beleving! 
Ook kan in overleg het hele Tuinrestaurant afgehuurd worden voor uw event.   

In samenwerking met onze event-partner kunnen wij bovendien diverse 
leuke activiteiten aanbieden om jouw feest een exclusief karakter te geven. 
Alle prijzen hiervoor zijn inclusief btw.       

Drankarrangement Prijs per persoon
4 uur € 35

5 uur € 42,50

6 uur € 50



Ontbijt & lunch Prijs per persoon 
Ontbijtbag 
Krentebol - belegde broodjes - granola met yoghurt - verse jus d’orange 

€ 14,50

Ontbijtbuffet 
Diverse soorten brood - croissant - 3 soorten vleeswaren - 3 soorten kaas - fruit-
salade 

€ 28,50

Lunchbuffet 
Mix van luxe belegde broodjes - tomaat / mozzarella salade - salade van gegrilde 
groenten uit eigen tuin - dagsoep (v) - smoothie  

€ 25

Mix van luxe belegde broodjes + sapje € 17,50

Warme snack 
Keuze uit sausijzenbroodje of kaasbroodje of quiche 

€ 3,50

Lunch | 2 gangen wisselend per seizoen € 24,50

Lunchplank 
Boterham met kroket - boterham met boerenomelet - dagsoepje - salade 

€ 15

Honger

Om te snaaien Per portie 
Bitterballen (8st) € 8,50

Snackmix (12st) € 11,50

Bruchetta met tomaat en kruidenkaas (2st)
Gemarineerde tomaat - kruidenkaas uit Reymerstok - kruidenappelstroop

€ 6,50

Bruchetta met Grottenham uit Geulhem (2st)
Grottenham - perencompote uit eigen tuin - kruidenappelstroop 

€ 7,50

Snaaiplank Tuinrestaurant Oude Pastorie 
Olijventappenade - baba ganoush - divers assortiment vegetarisch - vis en 
vleesgerechten 

€ 14,50 per persoon 



Walking tapas Per portie 
Bruchetta met tomaat en kruidenkaas (2st)
Gemarineerde tomaat - kruidenkaas uit Reymerstok - kruidenappelstroop

€ 6,50

Bruchetta met Grottenham uit Geulhem (2st)
Grottenham - perencompote uit eigen tuin - kruidenappelstroop 

€ 7,50

Lolly van geitenkaas van Sjevraoje uit Maastricht 
Geitenkaas - gemarineerde champignons - roodfruit jam 

€ 8,00

Tomaat mozarella op een stokje 
Buffel mozarella - gemarineerde tomaat - basilicum - pesto olie - aceta 
balsamico 

€ 6,50

Zwambal uit Schimmert 3st (v)
Bitterbal van oesterzwammen - yoghurt / grove mosterd dip 

€ 5,00

Geroosterde scampi’s 3st 
Scampi’s - knoflookboter - brood 

€ 5,00

Lamgzaam gegaard buikspek van het Limburgs varken 
Buikspek - aardappelsalade - kalfsjus 

€ 9,00

Puntzak friet 
Frietjes - Parmezaanse kaas - truffelmayonaise 

€ 5,00

Walking dinner Prijs per persoon vanaf 
4-gangen € 37,50 

5-gangen € 43,50

6-gangen € 49,50

7-gangen € 55,50

Diner verassingsmenu seizoensgebonden Prijs per persoon vanaf 
3-gangen € 37,00 

4-gangen € 42,00

5-gangen € 49,00



Buffetten Prijs per persoon vanaf 
Buffet classico 
Koude schotel op grootmoeders wijze - gevuld eitje - gevuld tomaatje met 
garnaaltjes - ham met meloen - tomatensalade - fruitsalade 

Gepocheerde zalm - warme beenham met champignonssaus - varkensfilet in 
saus van perzikken - diverse soorten brood 

€ 29,50

Buffet Italiaans 
Pasta / pesto salade - tomaat / mozorella salade - runder carpaccio met 
truffelmayonaise - vitello tonnato - geroosterde scampi’s 

Lasagne bolognaise - gehaktballetjes in tomatensaus - oven aardappeltjes - 
Parmezaanse kaas diverse soorten Italiaans brood 

€ 32,50

* Buffet Tuinrestaurant Oude Pastorie 
Koude schotel op grootmoeders wijze - gerookte paling - gerookte forel - grot-
tenham appel en peer - geitenkaas / oesterzwam salade * allemaal producten van 
lokale leveranciers 

€ 37,50

Barbecue Prijs per persoon vanaf 
Barbecue TOP
Limousinburger op een sesambroodje met tomaat en augurk - brochette met 
rode pesto gemarineerde Limburgse hoenderfilet - biefstuk van het Limousin rund 
gemarineerd in knoflook en rozemarijn - doradefilet met scampi en groenten a la 
papilotte 

€ 33

Barbecue met groenten uit eigen tuin 
Feta en groenten a la papillotte - gegrilde courgette spies met truffelolie - 
vegaburger op een sesambroodje met tomaat en augurk - groene asperges met 
basilicum en parmezaanse kaas 

€ 27,50

Onze BBQ wordt aangevuld met de volgende bijgerechten 
Raviolo * Salade van ravioli met oesterzwammen - pastasalade - verse basilicum 
- zongedroogde tomaatjes - gemarineerde tomaatjes 
Couscous * Salade van parel cousous met ratatouille van groenten uit eigen tuin 
Aardappel * Salade van verse krieltjes - appel - bleekselderij - spek 
Fruit * Fruitsalade van het seizoen 
Brood * diverse soorten brood 
Saus * diverse BBQ sauzen 



High tea Prijs per persoon vanaf 
High tea Tuinrestaurant Oude Pastorie 
Verschillende gangen met hartige en zoete lekkernijen en een selectie van de 
beste thee van Blanche Dael 

€ 28,50

High tea Tuinrestaurant Oude Pastorie Sacremant 
Verschillende gangen met hartige en zoete lekkernijen en een selectie van de 
beste thee van Blance Dael, inclusief een glaasje hemelse bubbels ‘‘Blanc De Noir’’ 
Sacremant uit Meerssen 

€ 39,50

Theemutsen 



Meubilair & decoratie Prijs
Stoelen & tafels voor event Op aanvraag 

Afzet paaltjes € 100

Rode loper € 70 

Bloemdecoratie Vanaf € 150

Uitlichten locatie met led € 300

Huwelijk decoratie Op aanvraag 

Interieur & Entertainment 

Live acts & entertainmant Prijs per consumptie
DJ-booth, licht en geluid Vanaf € 975

DJ (op basis van beschikbaarheid) Van € 650 tot € 1200

Kleine (jazz) band evt met zanger(es) Vanaf € 900

Photobooth € 500

Cocktailbar + cocktailshaker (exclusief cocktails) € 300

Cocktails (minimale afname 75) € 13 per stuk



Tuin workshop

Wil je je vrienden meenemen in de filosofie van Tuinrestaurant Oude Pastorie? 
Kijk mee hoe wij onze producten per seizoen uit onze tuin verwerken tot 
mooie gerechten. Deze workshop is perfect voor gelegenheden met kinderen, 
familie, vrienden en/of collega’s. Niet alleen leerzaam, maar ook lekker! 

Workshop tuinieren | 2 uur ( vanaf 8 personen ) Prijs per persoon
Welkomstdrankje € 49,50 ( + € 15 in 

weekend)Uitleg over Tuinrestaurant Oude Pastorie 

Rondleiding door de tuin + eerste gerechtje in de tuin 

Proeven van twee gerechten met groentes uit eigen tuin 

Twee glaasjes begeleidende wijn van wijngoed Raar Saint Remi 

Quiz 



De beschikbaarheid van producten, evenals diens inkoopprijzen zijn onderhevig aan de huidige 
sterke economische veranderingen. Tuinrestaurant Oude Pastorie behoudt het recht om producten 
te vervangen voor een gelijkwaardig alternatief of om prijsstijgingen door te berekenen. Hiervan 
brengen wij u vanzelfsprekend op de hoogte. 

Conform onze algemene voorwaarden factureren wij het evenement in 2 termijnen.
De aanbetalingsfactuur dient ter bevestiging van het evenement en wordt direct aan u 
gefactureerd. Deze dient binnen 7 dagen aan ons te zijn voldaan. Het overige bedrag dient ten 
laatste 7 dagen voor aanvang van het evenement aan ons te zijn voldaan. 

Bij evenementen overeengekomen, binnen 2 maanden voor de datum dat deze zal plaatsvinden, 
zal het volledige bedrag gefactureerd worden.

Eventuele nacalculaties, verrekeningen of wijzigingen zullen direct na het evenement aan u 
gefactureerd of verrekend worden.

Bij bevestiging van het evenement per mail gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden. 
Bekijk hier onze algemene voorwaarden. Wij zullen ons ten alle tijde beroepen op de daarin 
vermelde voorwaarden en afspraken.

https://tuinrestaurantoudepastorie.nl/algemene-voorwaarden/?preview=true
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