KASTEELTUINEN ARCEN
Het mooiste decor
van Limburg

Kasteeltuinen Arcen,
het mooiste decor van Limburg
Een inspirerende wandeling waarbij uw
gasten zich wanen in vroegere tijden in het
eeuwenoude kasteel en ze de schoonheid
van bloemen en planten ontdekken in één
van de vele tuinen.

Het Kasteel heeft een grootse uitstraling die u terugvoert naar de 17e
eeuw. De Bel-etage is historisch ingericht met meubelen en schilderijen,
hier beleeft u de geschiedenis van Kasteel Arcen. Op de Van Gelder etage
vinden regelmatig exposities plaats. De prachtige zalen en sfeervolle
gewelven in de kasteelkelders zijn een unieke setting voor feesten en
partijen.
Laat u verrassen door de kleuren en geuren in de verschillende tuinen.
Slenter door het romantische Rosarium. Ga op reis door Europa en Azië in
De Vallei, leer de (sub)tropische plantenwereld kennen in de Casa Verde
en kom tot rust in het schaduwrijke Lommerrijk. Elke tuin in Kasteeltuinen
Arcen biedt een nieuwe, groene ervaring.
Voor reserveringen en vragen kunt u contact opnemen met onze afdeling
Reserveringen, via reserveringen@kasteeltuinen.nl of 077-4736010.

Algemene informatie
OPENINGSTIJDEN
6 april t/m 3 november 2019, dagelijks geopend van 10.00-18.00 uur.
ENTREEPRIJZEN
De reguliere entreeprijzen van Kasteeltuinen Arcen zien er als volgt uit:
Volwassenen:		 € 17,50 p.p.
Groepen vanaf 20 personen: € 14,00 p.p.
Kinderen van 4 t/m 17 jaar: € 8,75 p.p.*
Kinderen van 0 t/m 3 jaar:
gratis
*In juli en augustus zijn kinderen gratis. Één kind per betalende volwassene.
GIDS RONDLEIDING
Laat u verrassen door de verhalen van één van onze gidsen. De gids neemt
het gezelschap mee voor een rondleiding door het park. Tijdens de rondleiding zal de gids vertellen over de aanleg van de tuinen, de historie van
het landgoed, de zeer diverse flora maar ook fauna in het park en worden
de mooiste plekjes in het park bezocht. Indien gewenst kan er halverwege
een pauze gehouden worden bij één van onze horeca locaties. De rondleiding duurt ca. 2,5 uur (inclusief pauze). De gids neemt maximaal 20
personen mee. De prijs bedraagt € 75,00 per gids.
AUDIOTOUR
Verken het park middels een eenvoudig te bedienen audiotour en ontvang
interessante achtergrondinformatie in iedere tuin.
Prijs per stuk: € 2,50.
TUINGIDS EN/OF PARKPLATTEGROND
Ook is het mogelijk om voor uw groep tuingidsen en/of parkplattegronden
te bestellen. De parkplattegrond is voorzien van enkele kortingsvouchers
die inwisselbaar zijn in de restaurants en de souvenirwinkel.
Tuingids incl. plattegrond, prijs per stuk € 4,00
Plattegrond, prijs per stuk € 1,00
ACTIVITEITEN IN KASTEELTUINEN ARCEN
Bij het Bergpaviljoen bevindt zich een avontuurlijke midgetgolfbaan. Ook
is het mogelijk om bijvoorbeeld een boogschietcompetitie te organiseren.
Gedurende het seizoen vinden er diverse activiteiten en evenementen
plaats zoals kunstexposities, bloemenshows en optredens van muziek
gezelschappen. Zie www.kasteeltuinen.nl voor onze actuele agenda.
ACTIVITEITEN IN ARCEN EN OMGEVING
In samenwerking met onze partners bieden wij als aanvulling op een
dagje Kasteeltuinen Arcen o.a. de volgende mogelijkheden: bezoek aan
graanbranderij De IJsvogel, rondleiding in de Hertog Jan Brouwerij, excursie door Nationaal Park de Maasduinen of een bezoek aan de Rozenhof in
Lottum. Voor groepen vanaf 20 personen kunnen we tevens speciale dagprogramma’s aanbieden in Arcen en omgeving. We sturen u graag onze
(digitale) brochure voor groepen toe genaamd “Arcen aan de Maas”.

Ontvangst & Lunch
Het Koetshuys is dé locatie bij uitstek om uw gasten te ontvangen voor een koffie ontvangst,
lunch of een afsluitend buffet. Deze horecalocatie beschikt over 5 verschillende zalen en is
geschikt voor maximaal 350 personen tegelijk. Het Koetshuys is gelegen aan de Kasteelhof,
direct na de entree. Al onze arrangementen zijn te reserveren vanaf 20 of 40 personen.
ONTVANGST MET KOFFIE EN LIMBURGSE VLAAI
Ontvangst met een stuk klassieke Limburgse vlaai met
daarbij onbeperkt koffie en thee.
Prijs vanaf 20 personen:
€ 6,75 p.p.
ONTVANGST MET LUXE VLAAI
Ontvangst met een stuk luxe vlaai (bijvoorbeeld,
rijstevlaai met slagroom of seizoensvlaai) met
daarbij onbeperkt koffie en thee.
Prijs vanaf 20 personen:
€ 7,75 p.p.

LUNCH ROSARIUM
Vanaf etagères op tafel serveren wij:
Kopje soep van de dag
Broodje kaas
Broodje vleesbeleg
Krentenbol met roomboter
Koffie, thee en jus d’orange
Prijs vanaf 20 personen:
€ 10,75 p.p.
Met een extra broodje vleeskroket:
Toeslag € 2,50 p.p.

LUNCHBUFFET DE KOETSRUITER
Vanaf het buffet presenteren wij u de volgende gerechten:
Kopje soep van de dag
Diverse soorten brood
Roomboter
Royale keuze uit diverse vlees- en kaassoorten
Diverse soorten zoet beleg
Rundvleeskroket
Koffie, thee, melk en jus d’orange

ontbijtbuffet
Vanaf het buffet presenteren wij
Verschillende vers afgebakken broodsoorten
Diverse soorten vlees-, kaas- en zoet beleg
Gekookt ei, roerei met spek
Vers fruit en yoghurt
Onbeperkt koffie, thee, jus d’orange en appelsap
Voor de kinderen is er Chocomel en Fristi
Prijs vanaf 20 personen:
€ 14,95 p.p.
Het ontbijtbuffet is alleen te reserveren tussen 10:00-11:00 uur.

Prijs vanaf 20 personen:
€ 16,95 p.p.

Vervolg Ontvangst & Lunch
Ambachtelijke lunchplank “Het Koetshuys”
De volgende speciaal geselecteerde lekkernijen staan op tafel:
Kop soep van de dag, deze kunt u zelf opscheppen uit de
authentieke soepterrines.
Lunchplank met heerlijk maisbrood van onze bakker uit
Velden en diverse soorten lekkernijen zoals bijvoorbeeld:
huisgemaakte tonijnsalade, pesto, blauwe bessenjam, paté,
vleesbeleg, kaas en druifjes. Daarbij serveren we een ambachtelijke rundvleeskroket met echte Arcense mosterd.
Koffie, thee, en jus d’orange
Prijs vanaf 20 personen:
€ 16,50 p.p.
Te boeken t/m 50 personen

HIGH TEA ORANJERIE
We serveren vanaf feestelijke etagères:
Mini broodjes luxe belegd
Sandwiches met huisgemaakte tonijnsalade
Scones met jam en clotted cream
Muffins, bonbons, chocolade, Petit Fours, mini quiche, kleine
snack in bladerdeeg en druifjes
Theekannen met assortiment thee
Jus d’orange en koffie
Prijs vanaf 20 personen:
€ 22,75 p.p.
Ontvangst met een glaasje sprankelende prosecco:
Toeslag € 3,75 p.p.
Te boeken t/m 100 personen

3-gangen menu		 Aspergemenu
In de sfeervolle gewelvenkelder van Kasteel
Arcen serveren wij voor groepen een
3-gangen menu.
3-GANGEN MENU
Bestaande uit:
Dagsoep met brood en boter
****
Schnitzel wiener art met champignonroomsaus*
Twee soorten warme groenten
Gemengde salade
Krielaardappeltjes
****
Vanille ijs met warme kersen en slagroom
Prijs vanaf 20 personen:
€ 17,50 p.p.
*Ook mogelijk als vegetarisch gerecht
Te reserveren voor maximaal 60 personen

Noord-Limburg is dé regio van het “het witte
goud” zoals de asperge ook wel genoemd
wordt. Het is dan ook niet verrassend dat
de bourgondische Limburgers deze heerlijke
seizoen groente rijkelijk terug laten komen in
de keuken. Ook in Kasteeltuinen Arcen laten
we u graag genieten van asperges.
Tijdens het aspergeseizoen (van half april tot
eind juni) serveren wij in de gewelvenkelder
van het Kasteel voor groepen een heerlijk
aspergemenu.
3-GANGEN ASPERGEMENU
Bestaande uit:
Aspergesoep met brood en boter
****
Asperge op traditionele wijze met botersaus,
ham en ei, krielaardappeltjes en een frisse salade
****
Vanille ijs met verse aardbeien en slagroom
Prijs vanaf 20 personen:
€ 26,50 p.p.
Het is ook mogelijk om voor groepen alleen het
hoofdgerecht te serveren voor € 15,75 p.p.
Te reserveren voor maximaal 60 personen

Buffetten
Combineer uw dag arrangement of bijeenkomst eens met een heerlijk buffet. We kunnen
u diverse buffetten aanbieden. Al onze buffetten zijn te reserveren vanaf 20 personen. Op
aanvraag kunnen wij ook een buffet naar wens voor uw gezelschap samenstellen
bestaande uit verschillende soepen, warme gerechten salades en bijgerechten.

Buffet ‘Pinus’
Salades:
Knapperige Griekse salade
Flowermix salade
Slamelange met een mix van tomaatjes
Warme gerechten:
Kalfsballetjes in tomatensaus
Varkenshaas in een mediterrane roomsaus
Kip in satésaus
Rijst
Bijgerechten:
Rustiek stokbrood met kruidenboter
Prijs vanaf 20 personen: € 24,00 p.p.

Buffet ‘Acer’
Salades:
Huisgemaakte rundvleessalade
Pastasalade
Fruitsalade
Toscaanse salade met ananas en ei
Knapperige Griekse salade
Warme gerechten:
Rundvlees Stroganoff
Bourgondisch vispotje
Kip pilav
Gegrilde beenham met honing-mosterd saus
Aardappel gratîn met groene kruiden
Rijst met fijngesneden groente
Bijgerechten:
Zoet gemarineerde Noorse zalmzijde
Rustiek stokbrood met kruidenboter
Prijs vanaf 20 personen: € 28,00 p.p.

Italiaans Buffet ‘Catalpa’
Salades:
Fetasalade met komkommer en olijfjes
Bladsla-melange met een mix van tomaatjes in balsamico dressing
Warme gerechten:
Gestoofd kalfsvlees in rode wijnsaus
Gehaktballetjes in tomatensaus
Pappardelle (Italiaanse pasta)
Penne pasta met peterselie
Bourgondisch vispotje (gegrilde vis in romige saus met verse groente)
Aardappel gratîn met zoete honingtomaatjes en oregano
Bijgerechten:
Parmezaanse kaas
Gerookte zalmcarpaccio met pestodressing
Vleeswaren tableau met honingmeloen
Foccacia, rustieke stokbroden met diverse tapenades en kruidenboter
Prijs vanaf 20 personen: € 29,00

Vervolg Buffetten
Tapas Buffet ‘Castanea’
Salades:
Knapperige Griekse salade
Pastasalade
Huisgemaakte rundvleessalade met gevulde eitjes
Fruitsalade
Koude gerechten:
Spaans vleeswarentableau
Gemarineerde Hollandse kaasjes
Wraps met zalm en kip
Gegaarde Noorse zalmzijde
Rijkgevulde schaal met olijven, gevulde pepers
en zongedroogde tomaten
Gemarineerde champignons
Seranoham met zoete honingmeloen
Gemarineerde reuze gamba’s
Warme gerechten:
Mini-kalfshamburgertjes met gebakken champignons
Baliballetjes met piri-piri saus
Japanse terriyaki satétjes
Bacon saucijsjes
Pikante kipkluifjes
Mini kipsatétjes met pindasaus
Foccacia, stokbroden en tapenade
Prijs vanaf 20 personen: € 29,50
+ Aanvulling Spaanse Paella met kip en vis: € 3,- p.p.

Duits Buffet ‘Prunus’
Salades:
Kartoffelsalat
Waldorfsalade met walnoten en perzik
Bleekselderijsalade
Warme gerechten:
Elzasser zuurkoolschotel gegratineerd met paneermeel en buikspek
Tiroler kippendijensaté in witte wijn saus
Sauerbraten in jus
Thüringer rostbratwurst in curry-uiensaus
Bijgerechten:
Molenaarsbrood met kruidenboter
Prijs vanaf 20 personen: € 26,00 p.p.

Barbeques
De vleesgerechten bij alle barbecues worden
beraamd op 4 stuks per persoon.
Barbecue ‘Tilia’
Salades:
Fruitsalade
Oostersekool salade
Komkommer-eisalade
Flowersalade met bloemkool, broccoli en krentjes
Aardappelsalade
Vleesgerechten:
Grillworst
Provençaalse speklap
Toscaanse kipfilet
Hamburger van het huis
Bijgerechten:
Knoflooksaus, cocktailsaus, BBQ-grillsaus, satésaus
Stokbrood met kruidenboter
Prijs vanaf 20 personen: € 24,00 p.p.

Barbecue ‘Quercus’
Salades:
Fruitsalade
Aardappelsalade
Toscaanse salade met ananas en ei
Griekse salade met feta en olijven
Vleesgerechten:
Speenvarken aan het spit
Spareribs
Grill-worst
Kalfshamburger
Bijgerechten:
Knoflooksaus, cocktailsaus, BBQ-grillsaus, satésaus
Hamburgerbroodjes met mesclune sla en rode uienblokjes
Rustiek stokbrood met kruidenboter
Prijs vanaf 20 personen: € 28,00 p.p.

Barbecue ‘Platanus’
Salades:
Pastasalade met tonijn
Huisgemaakte rundvleessalade
Pastasalade
Fruitsalade
Bladsla melange met een mix van tomaatjes
Knapperige Griekse salade
Flowermix salade
Vleesgerechten:
Saté van varkenshaas
Noorse zalmfilet
Scampispies
Toscaanse kipfilet
Kalfsentrecote
Bijgerechten:
Knoflooksaus, cocktailsaus, BBQ-grillsaus, satésaus
Rustiek stokbrood met kruidenboter
Prijs vanaf 20 personen: € 30,00 p.p.

Uitbreidingen
Wilt u uw buffet graag uitbreiden dan is dat uiteraard mogelijk.
Onderstaand de mogelijkheden.
Soep & Brood
Keuze uit twee soorten soep met rustieke stokbroden &
kruidenboter
Rijk gevulde Runderbouillon (Met balletjes, prei en wortel)
Rijk gevulde Groentebouillon (met soepgroente)
Heldere aspergesoep (Alleen verkrijgbaar in seizoen)
Heldere paddenstoelensoep
Tomaten/crème soep met Italiaanse kruiden (vega)
Tomaten/crème soep met Italiaanse kruiden
en soepballetjes
Zoete aardappelsoep met kokos
Doperwtensoep (heerlijk met blauwaderkaas)
Wortel / pastinaaksoep
Romige aspergesoep met bieslookringen (Alleen
verkrijgbaar in seizoen)
Stevige goulashsoep met aardappel en
grofgesneden groente
Erwtensoep met rookworst
Stokbrood rustiek wit + kruidenboter
Prijs vanaf 20 personen: € 7,75

Seizoensgebonden dessertjes
(indeling kan per seizoen verschillen)
Hollands koffieleutje
Krachtige chocolademousse met slagroom
Aardbeien dessert
Prijs vanaf 20 personen: € 8,50 p.p.

Dessertbuffet
Schaal met vers fruit uit het seizoen
Krachtige chocolademousse
Hollandse ‘tiramisu’
Yoghurtdessertjes met vruchtengelei
Belgische chocolade ringcake
Engelse ‘Lemon ringcake’
Bonbons
Prijs vanaf 20 personen: € 19,50 p.p.

KINDERMENU’S
Indien gewenst serveren wij voor kinderen van 4 t/m 11 jaar een
kindermenu bestaande uit frites, minisnacks en appelmoes.
Prijs kindermenu: € 8,00 p.p.
Indien u de kinderen deel laat nemen aan het g ereserveerde buffet
(met meer dan 20 volwassenen) gelden de volgende tarieven:
Prijs kind 0 t/m 3 jaar: gratis
Prijs kind 4 t/m 11 jaar: voor de helft van de prijs
Kind vanaf 12 jaar: reguliere prijs

DRANKEN
Gedurende het buffet serveren wij de volgende drankjes
naar wens van de gasten:
Koffie en thee en frisdranken: € 2,20
Vruchtensappen:€ 2,20
Pils: € 2,60
Glas rosé, witte- of rode huiswijn: € 3,50
Onze ervaring leert dat het consumptieverbruik ca. 2 drankjes per
persoon per uur bedraagt met een gemiddelde prijs van € 2,50 per
drankje. We berekenen de genuttigde drankjes door op basis van
nacalculatie tegen de op dat moment geldende barprijzen
(prijswijzigingen voorbehouden).
DRANKENARRANGEMENTEN
Het is ook mogelijk om een drankenarrangement te reserveren.
Gedurende het buffet (gedurende 2 uur) kunt u onbeperkt genieten
van bovenstaande drankjes voor een prijs van € 14,00 persoon.

Bijzonderheden en voorwaarden
PARKEREN
Kasteeltuinen Arcen beschikt over een groot parkeerterrein. Uitrijmunten
zijn verkrijgbaar aan de entree en kosten € 5,00 per stuk. Touringcars
parkeren gratis.
BETALING
Bij de entree en op onze horecalocaties is het mogelijk om contant of met
behulp van de pinpas/creditcard af te rekenen. Betaling op rekening is alleen mogelijk indien dit bij boeking is overeengekomen. Als dit vooraf niet
is aangegeven en het is niet mogelijk om ter plekke af te rekenen, zijn wij
genoodzaakt administratiekosten aan u door te berekenen. Per gezelschap
geldt betaling door één persoon.
TIJDEN
Alle groepsarrangementen kunnen (tenzij anders overeengekomen) alleen
gereserveerd worden binnen de openingstijden van Kasteeltuinen Arcen.
U kunt 45 minuten gebruik maken van onze koffie met vlaai ontvangsten,
75 min van het ontbijt en de lunches en 2 uur van onze buffetten en
barbecues. De zaal wordt gedurende bovenstaande tijdsbepaling voor u
gereserveerd.
ROLSTOELEN
Niet alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelers. Daarom vernemen wij bij
reservering graag van u of er zich rolstoelers in het gezelschap bevinden.
Er zijn enkele rolstoelen aanwezig op het park. U kunt maximaal 3 rolstoelen reserveren, ophalen voor 12.00 uur. Ook zijn er enkele rolstoelen
beschikbaar zonder reservering. In het Kasteel is een lift aanwezig en alle
horecagelegenheden beschikken over invalidentoiletten.
UNIFORME VOORWAARDEN HORECA
Op al onze reserveringen zijn de uniforme voorwaarden horeca van
toepassing. U vindt deze voorwaarden op http://www.khn.nl/uvh-nl.

Evenementen overzicht 2019
KASTEELTUINEN ARCEN IS IN 2019 GEOPEND VAN
ZATERDAG 6 APRIL T/M ZONDAG 3 NOVEMBER 2019
Ridderspektakel 		
20 t/m 22 april (Pasen)
Historisch evenement met riddertoernooien, veldslagen, ambachten
en kampementen.
Moederdag, Hoedendag 		
12 mei
Modeshow met hoeden en een hoedenmarkt voor het Kasteel.
Proef de Lente! 		
30 mei t/m 2 juni
Regionale smaakmarkt en kookdemonstraties met streekproducten!
Rozenfestijn 		
20 juni t/m 25 juni
Bloeiende rozen in Kasteeltuinen Arcen met verschillende activiteiten
gericht op rozen in het Rosarium en bloemsierkunst in het Kasteel.
Theaterfestival Cirque de la Lune
6 juli
Een avond genieten van unieke, ludieke, en verassende acts in de sfeervolle
Kasteeltuinen. LET OP: afwijkende entreeprijzen geldig!
Kunstweekend 		
27 & 28 juli
Maak kennis met de veelzijdige wereld van de kunst.
Tientallen kunstenaars gebruiken de tuinen als hun atelier.
Holland Koi Show 		
16, 17 & 18 augustus
De grootste show ter wereld op het gebied van Koi en Japanse cultuur.
5 t/m 9 september
Bloemig Arcen 		
Grootse bloemenshow in Kasteel en tuinen.
Elfia Arcen 		
21 & 22 september
Groots fantasy evenement waarbij vele bezoekers verkleed naar Kasteeltuinen
Arcen komen. LET OP: afwijkende entreeprijzen geldig!
5 oktober t/m 3 november
Herfstig		
Herfstevenement met een expositie van Chrysanten en Calluna’s door het park
en bloemsierkunst in het Kasteel. Daarnaast activiteiten voor jong en oud.
Internationaal Lichtkunst Festival ~ Enchanted Gardens 11 t/m 20 oktober
Kasteeltuinen Arcen opent tijdens Enchanted Gardens iedere avond opnieuw haar poorten voor een Internationaal Lichtkunst Festival dat bezoekers laat genieten van lichtkunstwerken van internationale kunstenaars. LET OP: afwijkende entreeprijzen geldig!
Wijzigingen voorbehouden

ACTIVITEITEN GEDURENDE HET SEIZOEN:
• Regelmatig optredens van uiteenlopende
muziekgezelschappen
• Dagelijks rondleidingen door het park
(voor individuele gasten)
• Wisselende tentoonstellingen in het Kasteel
• Midgetgolfen op de avontuurlijke midgetgolfbaan
• Audiotour door park en kasteel
• Beeldenexpositie in de Water- en Beeldentuin

