


Hebben wij uw interesse gewekt? 
We maken graag een offerte op maat. 

Voor meer informatie en reserVeringen:
Kasteeltuinen Arcen +31 (0)77-4736010   

Lingsforterweg 26 reserveringen@kasteeltuinen.nl

5944 BE Arcen www.kasteeltuinen.nl



 
 

 

 

 

 

 

 

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 
ontvangsten, lunches en buffetten.

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 Sales & Reserveringen, via reserveringen@kasteeltuinen.nl 
of 077-4736010.

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.

Kasteeltuinen Arcen,
Een park om lief te hebben



 
 

 

 

 

 

 

 

oPeningstiJDen
1 april t/m 1 november 2020, dagelijks geopend van 10.00 – 18.00 uur
Het park is gesloten voor bezoekers op vrijdag 18 september en maandag 
21 september 2020. 

entreePriJZen
De reguliere entreeprijzen van Kasteeltuinen Arcen bedragen:
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
Bovenstaande prijzen zijn geldig voor seizoen 2020. 
*In juli en augustus zijn kinderen gratis. Één kind per betalende volwassene.

aUDiotoUr
Verken het park middels een eenvoudig te bedienen audiotour en ontvang 
interessante achtergrondinformatie over de tuinen en over het kasteel.
Prijs per stuk: € 1,00.

tUingiDs en/of ParKPLattegronD
Ook is het mogelijk om voor uw groep tuingidsen en/of parkplattegronden 
te bestellen. 
Tuingids incl. plattegrond, prijs per stuk € 4,95
Plattegrond, prijs per stuk € 1,00

aCtiViteiten in en BiJ KasteeLtUinen arCen
Gedurende het seizoen vinden er diverse activiteiten en evenementen 
plaats zoals kunstexposities, bloemenshows en optredens van  
muziekgezelschappen. 

Laat u verrassen door de verhalen van een van onze gidsen. De gids neemt 
het gezelschap mee voor een rondleiding door het park of Kasteel Arcen. 
We sturen u graag onze (digitale) activiteiten brochure voor groepen toe.

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 door de Hertog Jan Brouwerij,  
excursie door Nationaal Park de Maasduinen of een bezoek aan de  
Rozenhof in Lottum. We sturen u graag onze brochures toe. 

Algemene informatie 



 
 

 

 

 

 

 

 

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 personen.

Ontvangst & lunch 

ontVangst met Koffie en LimBUrgse VLaai
Ontvangst met een stuk klassieke Limburgse vlaai met 
daarbij onbeperkt koffie en thee.

Prijs vanaf 20 personen: € 6,95 p.p.

ontVangst met LUXe VLaai
Ontvangst met een stuk luxe vlaai (bijvoorbeeld, rijstevlaai 
met slagroom of seizoen vlaai) met daarbij onbeperkt koffie 
en thee.

Prijs vanaf 20 personen: € 8,25 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
Roerei met spek
Koffie, thee, en jus d’orange

Prijs vanaf 20 personen: € 18,95 p.p.

LUnCH inaBorg
Kopje soep van de dag
Meergranenbol met oude kaas
Vers brassbrood met roomboter
Koffie en thee

Prijs vanaf 20 personen: € 9,95 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: € 11,95 p.p.

Met een extra broodje kroket: Toeslag € 2,75 p.p.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen



 
 

 

 

 

 

 

 

Vervolg ontvangst & lunch 
HigH tea oranJerie
We serveren vanaf feestelijke etagères:
Sandwiches 
Scones met clotted cream en jam
Zoete lekkernijen
Hartige warme hapjes 
Fruitspiesjes
Theekannen met assortiment thee en verse jus d’orange

Prijs vanaf 20 personen: € 25,50 p.p.
Te boeken t/m 50 personen

Ontvangst met een glaasje sprankelende prosecco: 
Toeslag € 3,75 p.p.

amBaCHteLiJKe LUnCHPLanK ‘Het KoetsHUYs’ 
De volgende speciaal geselecteerde lekkernijen staan 
op tafel:
Kop soep van de dag
Lunchplank met heerlijk maisbrood van onze bakker 
uit Velden en diverse soorten lekkernijen waaronder  
huisgemaakte smeersels, paté, vleesbeleg, kaas en druifjes
Koffie, thee, en jus d’orange

Prijs vanaf 20 personen: € 16,95 p.p.
Te boeken t/m 50 personen

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen

PiCKniCK
geniet in uw favoriete tuin van een heerlijke picknick  
bestaande uit de volgende lekkernijen:
Fles appelsap 
Breekbrood van bakkerij Fleuren uit Velden 
Diverse smeersels 
Seizoenfruit 
Arretjes cake, speciaal gemaakt door onze collega’s van Unik 
Huisgemaakte wrap 
Flesje water 

Lekkernij 
Inclusief kleedje, servetten e.d. 
Plattegrond van het park

Prijs vanaf 20 personen: € 14,99 p.p.
De picknickmand kan worden uitgebreid met een fles wijn en/
of een thermoskan koffie of thee.

Picknicken is van mei t/m september iedere dag mogelijk, 
met uitzondering van de Holland Koi Show en Elfia.



 
 

 

 

 

 

 

 

in de sfeervolle gewelvenkelder van Kasteel 
arcen of in de authentieke gildezaal van 
het Koetshuys kunt u genieten van 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: € 19,50 p.p.
*ook mogelijk als vegetarisch gerecht 
Te reserveren voor maximaal 60 personen. 

3-gangen menu   Aspergemenu
noord-Limburg is dé regio van “het witte goud” 
zoals de asperge ook wel genoemd wordt.  
Het is dan ook niet verrassend dat de bourgon-
dische 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. 

2-gangen-asPergemenU 
Bestaande uit:
Huisgemaakte aspergesoep met brood en boter
****
Asperge op traditionele wijze met botersaus,
Ham, ei, krielaardappeltjes en een frisse salade

Prijs vanaf 20 personen: € 21,95 p.p.
Te reserveren voor maximaal 60 personen.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen



 
 

 

 

 

 

 

 

BUffet ‘BetULa’
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: € 24,50 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: € 28,95 p.p.

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. 

Buffetten

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: € 28,95 p.p.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen



 
 

 

 

 

 

 

 

Mini kipsatétjes met pindasaus
Foccacia, stokbroden en tapenade

Prijs vanaf 20 personen: € 28,95 p.p.
+ 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: € 26,50 p.p.

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

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen



 
 

 

 

 

 

 

 

BarBeCUe ‘tiLia’
salades:
Fruitsalade
Oostersekool salade
Komkommer-eisalade
Flowermix salade
Aardappelsalade

Vleesgerechten:
Grillworst
Provençaalse speklap
Gemarineerde kipfilet
Hamburger van het huis

Bijgerechten:
Knoflooksaus, cocktailsaus, BBQ-grillsaus, satésaus
Stokbrood met kruidenboter

Prijs vanaf 20 personen: € 25,95 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: € 29,50 p.p.

De vleesgerechten bij alle barbecues worden 
beraamd op 4 stuks per persoon.

Barbecues

BarBeCUe ‘aLnUs’
salades:
Huisgemaakte rundvleessalade
Pastasalade
Fruitsalade
Bladsla melange met een mix van tomaatjes
Knapperige Griekse salade
Flowermix salade

Vleesgerechten:
Saté van varkenshaas
Noorse zalmfilet
Scampispies
Gemarineerde kipfilet
Kalfsentrecote

Bijgerechten:
Knoflooksaus, cocktailsaus, BBQ-grillsaus, satésaus
Rustiek stokbrood met kruidenboter

Prijs vanaf 20 personen: € 31,00 p.p.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen



 
 

 

 

 

 

 

 

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

Prijs vanaf 20 personen: € 7,95 p.p.

seiZoensgeBonDen DessertJes 
(indeling kan per seizoen verschillen)
Hollands koffieleutje
Krachtige chocolademousse met slagroom
Aardbeien dessert

Prijs vanaf 20 personen: € 8,95 p.p. (1 per persoon)

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: € 19,95 p.p.

Wilt u uw buffet graag uitbreiden dan is dat uiteraard mogelijk. 
onderstaand de mogelijkheden.

Uitbreidingen

KinDermenU’s
Indien gewenst serveren wij voor kinderen van 4 t/m 11 jaar een 
kindermenu bestaande uit frites, een snack en appelmoes.
Prijs kindermenu: € 8,00 p.p.

Indien u de kinderen deel laat nemen aan het gereserveerde buf-
fet (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   € 2,30
Frisdranken en vruchtensappen € 2,40
Pils    € 2,70
Glas rosé, witte- of rode huiswijn € 3,60

Onze ervaring leert dat het consumptieverbruik ca. 2 drankjes per 
persoon per uur bedraagt met een gemiddelde prijs van € 2,75 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. 
Prijs: € 15,00 p.p.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen



 
 

 

 

 

 

 

 

ParKeren
Kasteeltuinen Arcen beschikt over een groot parkeerterrein. Uitrijmunten 
zijn verkrijgbaar aan de entree en kosten € 5,00 per stuk. Bussen kunnen 
gratis parkeren op de ruime bus parkeerplaats.

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 die gereserveerd kunnen 
worden. 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 www.khn.nl/uvh-nl.

Bijzonderheden en voorwaarden



 
 

 

 

 

 

 

 

Evenementenoverzicht 2020

Onder voorbehoud van wijzigingen

elfia | 19 t/m 20 september
Europa’s grootste fantasy festival. Duizenden bezoekers komen 
 verkleed naar Arcen waarbij ze hun prachtige creaties aan het publiek 
tonen. Let op! Afwijkende entreeprijzen geldig!

Herfstig! | 3 oktober t/m 1 november
Ontdekt de pracht van de herfst in Kasteeltuinen Arcen. De tuinen en 
het kasteel worden aangekleed met verschillende soorten chrysanten, 
calluna’s en andere herfstige planten. Ook worden de kamers van het 
kasteel op de Van Gelre etage gevuld met prachtige bloemsierkunst.

Lichtkunstfestival enchanted gardens | 9 t/m 18 oktober
Ontdek de tuinen op een verrassende manier!  Middels een route door 
het park worden de bezoekers langs allerlei (interactieve) lichtkunst-
objecten geleid die door verschillende (inter)nationale lichtkunstenaars 
zijn gemaakt. Let op! Afwijkende entreeprijzen geldig!

activiteiten gedurende het seizoen: 1 april t/m 1 november
• Water- en beeldentuin expositie
• Bloemwerken Bel etage kasteel
• Wisselexposities Van Gelre etage kasteel
• Audio/video tour door tuinen & kasteel

AlTijd WAT Te Beleven in KASTeelTuinen Arcen
Gedurende het seizoen verrassen wij onze bezoekers met diverse 
extra activiteiten waaronder optredens van diverse muziek-
gezelschappen, proeverijen, workshops en events rondom feest-
dagen zoals Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Bekijk op onze  
website het totale activiteitenprogramma.

in 2020 is KasteeLtUinen arCen geoPenD 
Van 1 aPriL t/m 1 noVemBer.

Lente! | 1 april t/m 3 mei
De tuinen komen tot bloei en zijn gevuld met narcissen, tulpen en  
viooltjes; u ruikt, ziet en hoort het voorjaar. Ook in het kasteel komt 
dit vrolijke lentegevoel terug middels de Narcissenparade waar  
wekelijks verse narcissen in mooie boeketten te bewonderen zijn.

moederdag Hoedendag | 10 mei (moederdag)
De dag waarop moeders verwend worden met diverse activiteiten, 
leuke kraampjes, een hoedenwedstrijd en als hoogtepunt modeshows 
waarin tophoedenmakers hun collectie tonen. Een feestelijke, leuke 
dag uit voor moeders én hun gezin. 

rozenfestijn! | 11 t/m 16 juni
Rozenpracht in de tuinen en het kasteel. Het Rosarium met meer dan 
8000 rozenstruiken van 250 verschillende soorten staan volop in bloei. 
Toparrangeurs verwerken rozen tot prachtige arrangementen die in het 
kasteel getoond worden. U geniet van diverse extra activiteiten gericht 
op de roos waaronder bloemschikken met rozen, een heuse rozenopera 
en een rondleiding door het Rosarium.

Vader(verwen)dag | 21 juni (Vaderdag)
Een dag voor mannen en hun gezin. Diverse stoere en leuke activiteiten 
voor alle vaders met muziek, demonstraties en workshops.

Kunstweekend | 25 t/m 26 juli
Prachtige kunst in de tuinen. Bezoekers kunnen over de schouders 
van de beeldhouwers, schilders en edelsmeden meekijken. Tientallen 
kunstenaars exposeren dit weekend niet alleen hun creatieve werken, 
maar laten ook zien hoe zij hun kunst maken.

Holland Koi show | 14 t/m 16 augustus 
Het grootste Koi evenement ter wereld vindt dit weekend plaats  
in Kasteeltuinen Arcen. De meest schitterende Koi worden  
tentoongesteld.

Bloemig! | 3 t/m 7 september
5 dagen lang staat de bloem in de schijnwerpers! Florale kunst met de 
meest uiteenlopende bloemen in verschillende stijlen en kleurcombi-
naties, zowel in het kasteel als op verrassende plekken in de tuinen! 
Daarnaast ontdekt u middels verschillende activiteiten wat er nog 
meer gedaan kan worden met bloemen. 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Kasteeltuinen arcen 

Lingsforterweg 26

5944 Be  arCen

t +31 (0)77-4736010

www.kasteeltuinen.nl


