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Het landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt is gelegen in het hart van de Betuwe in 
de kom van de rivier de Linge, tussen de dorpjes Beesd en Tricht. Het is een ruim 
900 hectare groot landgoed centraal gelegen in Nederland. Met name de beroemde 
Appeldijk omzoomd met hoogstambomen in het dijktalud, de eendenkooien, de 
Notendijk- en laan met monumentale walnotenbomen, de uiterwaarden met grienden 
en de grote verscheidenheid aan flora en fauna maken het landgoed een bekend en 
geliefd gebied voor natuurrecreanten.

Welkom
OP LANDGOED HEERLIJKHEID MARIËNWAERDT

Voor een leuk bedrijfsevenement, 
vergadering, feest of borrel bent u bij 
landgoed Mariënwaerdt aan het juiste 
adres. In 2019 ontving het landgoed zelfs 
zilver voor de beste evenementenlocatie 
van Nederland. Wij beschikken over 
een prachtig buitenterrein waar de 
mogelijkheden eindeloos zijn. Maar 
wij hebben ook prachtige historische 
ruimtes die geschikt zijn voor een unieke 
feestelijke bijeenkomst of inspirerende 
vergadering, congres of productpresentatie. 
Voorzien van alle gemakken op het gebied 
van audiovisuele middelen. Er is ruim 
plaats voor grote culinaire evenementen, 
relatiedagen, beurzen, inspirerende 
vergadersessies en bedrijfsdagen.

Tijdens uw bijeenkomst een leuke 
onderbreking ter ontspanning of 
teambuilding? Kies dan bijvoorbeeld voor 
een rondleiding over het landgoed of een 
outdoor activiteit zoals boogschieten. Wij 
denken graag met u mee. 

De geschiedenis van Mariënwaerdt gaat 
terug tot 1129 toen er een Norbertijner 
Abdij werd gesticht. In 1734 werd het 
landgoed gekocht door Graaf van Bylandt, 
de voorvader van de huidige eigenaren. 
Sindsdien wordt Mariënwaerdt door deze 
familie beheerd en geëxploiteerd. De 
huidige generatie ontwikkelt steeds meer 
nieuwe initiatieven om het Landgoed in 
stand te houden.

We heten u van harte welkom!

Sales Proeflokaal Marie

Veelzijdig familielandgoed 
in de Betuwe
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Proeflokaal Marie vindt u in een oude 
vloedschuur aan de rand van het 
landgoed, tegenover Pannenkoekenhuis de 
Stapelbakker. Tot 2019 was de vloedschuur 
een unieke locatie voor het à la carte 
restaurant Brasserie Marie. 

De vraag naar een locatie voor besloten 
bijeenkomsten bij de Stapelbakker was 
zo groot, dat het besluit Marie om te 
vormen tot een exclusieve locatie voor 
vergaderingen, lunches, high tea’s, borrels 
of diners een logisch gevolg was.  

Sinds 2019 is Proeflokaal Marie alle dagen 
van de week te boeken. 

In de zomer kunt u buiten op het terras 
zitten. Wanneer het weer het niet toelaat 
om buiten te zitten, kunt u gezellig 
plaatsnemen op de sfeervolle vide. 

De lokatie
PROEFLOKAAL MARIE

Unieke locatie voor 
vergaderingen, borrels  
en intieme diners

Oppervlakte   92m²
Huur per dag   € 500,- incl. btw
Dagdeel € 250,- incl. btw



4ARRANGEMENTEN DE STAPELBAKKER EN PROEFLOKAAL MARIE

RONDLEIDING IN HET GROTE HUIS

BEZOEK AAN MOLEN DE VRIJHEID 

Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt kent 
een rijke geschiedenis, die teruggaat tot 
1129, toen er een Norbertijner abdij werd 
gesticht. De hoofdgebouwen van deze abdij 
waren te vinden aan ‘t Klooster, op de plaats 
waar nu het Huis Mariënwaerdt staat. Voor 
groepen organiseren wij rondleidingen 

waarin de historie van het familielandgoed 
ruimschoots aan bod komt. Onder 
leiding van een ervaren gids bezoekt u de 
historische moestuin, de linnenkamer en 
de Oude Refter in het Grote Huis. Ook de 
gedenksteen van de voorlaatste Abt van 
Abdij wordt met een bezoekje vereerd.

De Vrijheid is een ronde stenen korenmolen 
aan de Molendijk, even buiten Beesd. Op 
de plaats van De Vrijheid stond al sinds 
de 14e eeuw een molen die onder de abdij 
Mariënwaerdt viel.  

Tegenwoordig wordt de molen bemenst 
door vrijwillig molenaar Cees de Jong, 
die met de molen draait en ook weer echt 
maalt. Prachtig is het om de molen van de 
binnenkant te bekijken.

Activiteiten

Het bezoek duurt gemiddeld 1 uur, mogelijk kan dit afwijken. 
Rondleiding, gebaseerd op minimaal 10 personen* € 7,50 p.p. 
* Maximaal 30 personen

De rondleiding duurt gemiddeld 1 uur en 15 minuten, mogelijk kan dit afwijken. 
Rondleiding, gebaseerd op minimaal 15 personen*  € 7,50 p.p. 
* Bij minder dan 15 personen, prijs op aanvraag
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Koffie, thee & gebak
• 1x Koffie of thee met appeltaart / walnotentaart /  € 7,50 p.p. 

cake met Lemon Curd 

• 2x Koffie of thee met appeltaart / walnotentaart /  € 8,90 p.p.
 cake met Lemon Curd 

• 1x Koffie of thee met gesorteerd gebak uit eigen bakkerij op aanvraag

• 2x Koffie of thee met gesorteerd gebak uit eigen bakkerij op aanvraag

• Onbeperkt koffie of thee vanaf buffet met gebak € 9,90 p.p.
 (Appeltaart / walnotentaart / cake / monchoutaart)

Let op: Cappuccino, koffie verkeerd e.d. behoren niet tot deze arrangementsprijzen

Kinderen serveren  
wij Landgoedsap  
i.p.v. koffie of thee!
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4-UURS VERGADERARRANGEMENT € 53,00 p.p.

8-UURS VERGADERARRANGEMENT € 71,50 p.p.

• Onbeperkt fairtrade koffie/ thee/  
mineraalwater/ Landgoedsappen

• Koekjes en mintjes
• Zoete lekkernij bij ontvangst  

of in de break

• Biologische landelijke sandwichlunch
• Notitieblok met pen
• Draadloos internet
• Flip-over met papier en stiften

• Onbeperkt fairtrade koffie/ thee/  
mineraalwater/ Landgoedsappen

• Koekjes en mintjes
• Zoete lekkernij bij ontvangst  

of in de break

• Biologische landelijke sandwichlunch
• Notitieblok met pen
• Draadloos internet
• Flip-over met papier en stiften

Vergaderarrangementen

Wilt u langer vergaderen? 
Geen probleem! 
U kunt uw vergadering bij 
ons verlengen voor € 2,50 
per persoon per half uur.

Voor Proeflokaal Marie maken wij graag een offerte op maat voor u. Alle 
onderstaande prijzen zijn exclusief locatiehuur. Onze vergaderarrangementen zijn te 
boeken voor gezelschappen vanaf 2 personen.

LOCATIEHUUR PROEFLOKAAL MARIE
Huur per dag   € 500,- incl. btw
Dagdeel € 250,- incl. btw
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Vergaderarrangementen
UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN
LUNCH Vanaf € 2,00 p.p.
Diverse uitbreidingsmogelijkheden

DINER Vanaf € 42,50 p.p.
Maak uw arrangement compleet met een diner

BORREL
Wilt u na uw vergadering nog even de dag doornemen met uw collega’s onder het genot 
van een hapje en drankje? Dat kan, informeer naar de mogelijkheden!

AUDIOVISUELE MIDDELEN:
Extra flip-over € 18,50
Beamer + projectiescherm € 93,50

• Fairtrade koffie en thee
• Lekkernij met fruit & noten
• Mineraalwater met fruit van het seizoen

Gezonde lunch
• Frisse salade
• Huisgemaakte soep

• Belegde broodjes
• Landgoedsappen

In de middag
• Smoothie
• Hartige snack

8-UURS VERGADERARRANGEMENT GEZOND € 84,00 p.p.

Een arrangement voor iedereen die duurzaamheid en gezond eten hoog in het vaandel 
heeft staan. Bij dit gezonde arrangement wordt bij de bereiding rekening gehouden 
met de portionering, zodat wij achteraf zo min mogelijk weg hoeven te gooien.
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LANDELIJKE SANDWICHLUNCH € 24,50 p.p.

• Sandwiches van maïs  
en donker volkorenbrood

• Sandwich met Landgoedkaas,  
tomaat en basilicummayonaise

• Sandwich van rosé gebraden runderkogel 
met rucola en pijnboompitten

• Sandwich gerookte kipfilet  
met komkommer  
en pittige pruimenchutney

• Mand gevuld met handfruit
• Koffie, thee, zuivel, jus d’orange  

en Landgoedsap 

Lunch

U KUNT UW LUNCH UITBREIDEN MET DE VOLGENDE OPTIES:
• Handfruit € 2,00 p.p.
• Kaasbroodje € 4,70 p.p. 
• Vegetarische quiche € 4,50 p.p.
• Biologisch worstenbroodje € 4,50 p.p. 
• Bourgondische rundvleeskroket € 3,20 p.p. 
• Wrap belegd met gerookte zalm, kappertjes-mierikswortelcrème € 5,50 p.p.
• Tumbler met vers fruit en hangop € 5,50 p.p.
• Vruchtensmoothie van seizoensfruit € 5,50 p.p. 
• Wrap belegd met gedroogde ham, kruidenkaas en salade € 5,50 p.p.
• Soep van trostomaat met basilicum € 5,70 p.p.
• Groentesoep met champignons € 5,70 p.p.
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Brunch
BRUNCH GRAAF VAN BYLANDT € 42,50 p.p.
Vanaf 15 personen

• Diverse biologische broden van Nederlands 
graan met roomboter, olijfolie en zeezout

Koude gerechten
• Frisse groene salade met 

komkommerdressing
• Salade met buffelmozzarella
• Pastasalade met gerookte kip en paprika
• Trostomaat en verse pesto
• Fruitsalade van het seizoen
• Kaasassortiment met Hollandse kaas  

van Mariënwaerdt, geitenkaas,  
brie en blauwschimmelkaas met  
druiven, noten en chutney

• Gebraden rosbief en ossenworst met 
gekonfijte tomaat en balsamicostroop

• Ambachtelijke achterham  
met honing-mosterdsaus 

• Gerookte zalmfilet  
met kappertjes en radijs 

Warme gerechten
• Soep van het seizoen  

op het buffet gepresenteerd
• Vegetarische quiche uit eigen bakkerij
• Roerei met bieslooksnippers  

en krokante bacon met tomatenchutney

• Geserveerd met koffie, thee,  
zuivel en Landgoedsappen 
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MARIËNWAERDTSE BRUNCH € 27,50 p.p.
Vanaf 10 personen. 

• Kop soep ‘Wat het land te bieden heeft  
in het jaargetijde’

• Boerenbrood van de plank
• Roggebrood uit eigen bakkerij
• 3 soorten Landgoedkaas
• Boerenachterham
• Rosbief & kipfilet

• Landgoedjams en Landgoedchutneys 
• Bacon
• Roerei
• Vers fruit met yoghurt en verse granola 

van het Landgoed
• Koffie (filter), thee, zuivel, jus d’orange  

en Landgoedsappen

Brunch

U KUNT UW BRUNCH UITBREIDEN MET DE VOLGENDE OPTIE:
• Lakenvelderkroket met mosterd € 4,20 p.p.
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High Tea
MARIËNWAERDTSE HIGH TEA € 29,50 p.p.
Vanaf 2 personen.

Sandwiches
• Tomaat, mozzarella en pesto
• Gerookte kipfilet met cocktailsaus en 

ananas

Zoete hapjes
• Engelse scones met clothed cream
• Kloostermopjes en wortelcake
• Appelcake & walnotentaart  

van de Barones
• Monchoutaart & brownie
• Verse fruitsalade met slagroom  

en Landgoedjam

Hartige hapjes
• Quiche
• Bladerdeeghapjes met champignon, 

saucijs, kip-kerrie, zalm en kaas

• Deze high tea wordt aangevuld met thee 
van Heerlijkheid Mariënwaerdt  
en Landgoedsappen

Wij ontvangen u met  
een glaas je bubbels

U KUNT UW HIGH TEA UITBREIDEN MET DE VOLGENDE OPTIES:
• Pastei met ragout van Lakenvelder € 5,00 per persoon
• Crostini met carpaccio van Lakenvelder € 3,50 per persoon
• Crostini met gerookte zalm € 3,50 per persoon
• Wrap belegd met gedroogde ham, kruidenkaas en salade € 5,50 per persoon
• Soep naar keuze € 5,70 per persoon

Heeft u speciale dieetwensen, waaronder glutenvrij en/of lactosevrij en/of halal? Dan kunnen wij bovenstaand 
arrangement helaas niet verzorgen. Als alternatief kunnen we à la carte gerechten serveren o.b.v. nacalculatie. 
Vegetarisch is geen probleem.
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HIGH TEA DE SNOEPKONTJES € 17,50 p.p.
Vanaf 8 personen. Voor kinderen van 3 t/m 11 jaar.

Sandwiches
• Heerlijk belegde sandwiches  

(zoet & hartig) in leuke vormen

Zoete & fruitige hapjes
• Watermeloen pizza
• Verrassingshapje met eierkoek
• Spiesje met poffertjes en fruit

DIY (do it yourself)
• Mini cupcakes versieren
• Lange vingers, fruit en soesjes dippen
• Slagroom, spikkels, smarties  

en rozijntjes

Hartige hapjes
• Hartige kaasspies met worst,  

tomaat en komkommer
• Mini pizza
• Kaasvlinders uit eigen bakkerij
 
• Ranja en Landgoedsappen

High Tea

Uw kinderen serveren wij een aangepaste High Tea,  waarbij de presentatie de 
kinderen enthousiast zal maken en waarbij ze ook lekker zelf aan de slag kunnen 
gaan. Alleen maar zitten en eten is ook maar saai, toch? 

Heeft u speciale dieetwensen, waaronder glutenvrij en/of lactosevrij en/of halal? Dan kunnen wij bovenstaand 
arrangement helaas niet verzorgen. Als alternatief kunnen we à la carte gerechten serveren o.b.v. nacalculatie. 
Vegetarisch is geen probleem.
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Borrel
LUXE KOUD BITTERGARNITUUR Per hapje € 3,50

• Crostini met carpaccio en pesto
• Mini sandwich met krabsalade  

en gerookte zalm
• Glaasje met Zeeuwse garnalen  

en bieslook crème fraîche

• Pincho met kerstomaat, basilicum  
en olijf met roomkaas  

• Tortilla met kruidenkaas, gedroogde 
tomaat en Serranoham 

• Wrapje gevuld met mierikswortelkaas  
en gerookte zalm

• Gemengde luxe notenmix € 6,00
• 10 Lakenvelder bitterballen € 13,00
• 10 borrelgarnituur € 14,50
• Landgoedkaasplankje met olijven en kletzenbrood € 13,50
• Landgoedkaasplankje met worst, nootjes en kletzenbrood € 17,50
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Diner
DRIEGANGENDINER € 42,50 p.p.*

VIERGANGENDINER € 47,50 p.p.*
* Exclusief drank

Onderstaand menu betreft een voorbeeldmenu, wij stemmen het menu graag 
op uw wensen en het seizoen af. Graag horen wij de keuze voor het voorgerecht, 
hoofdgerecht en dessert uiterlijk 4 dagen voorafgaand aan uw komst.

VOORBEELDMENU

Carpaccio van het Lakenvelderrund met Oude Adel, balsamico en pijnboompitten
of 

Gravad lax met dille-mosterdsaus

****

Entrecôte van het Lakenvelderrund met pepersaus of rode wijnsaus
of 

Zeebaars met wilde rijst en witte wijn saus

****

Hemelse Brownie
of 

Kaasplankje met heerlijke kazen van het landgoed
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BBQ GRAAF VAN BYLANDT € 39,50 p.p.
Vanaf 15 personen, te reserveren van maart t/m september  

 

Barbecue

Vlees
• Saté (kippendij)
• Lakenvelder hamburger
• In pesto gemarineerde varkensfilet
• Barbecueworstje
• Mixed grill van zalm en gamba
• Lakenvelder biefstuk  

met Provençaals zeezout

Salades
• Groene salade met Landgoedkaas en 

pruimtomaatjes
• Vegetarisch American Coleslaw 
• Pastasalade met basilicum en olijfjes
• Zalmsalade met kappertjes en radijs
• Ambachtelijke huzarensalade met 

augurk en ui

Aangevuld met:
• Stokbrood met kruidenboter
• Diverse sausjes
• Diverse Landgoedchutneys
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BUILD YOUR OWN BURGER BUFFET € 37,50 p.p.
Vanaf 20 personen  

 

Stel zelf uw hamburger samen met de onderstaande burgers en toppings.

Buffetten

Burgers
• Zalmburger met kappertjes en rode ui
• Biefburger van ons Lakenvelderrund
• Scharrelkip burger
• Hamburger van lamsvlees

Toppings
• Landgoedkaas
• Cheddar kaas
• Gebakken ui
• Augurk en zilverui
• IJsbergsla
• Trostomaat

Sauzen
• Tomaten- en uienchutney
• Bbq saus
• Honing-mosterdsaus
• Crème fraîche met knoflook

Brood
• Hamburger brioche buns
• Viergranen bio mop

Aanvullende salades 
• American Coleslaw
• Groene salade met pruimtomaat  

en balsamico
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Buffetten

• Diverse biologische broodsoorten met 
kruidenboter en Landgoedchutneys

Salades
• Zalmsalade met kappertjes en radijs
• Huzarensalade traditioneel
• Pastasalade met basilicum en olijfjes

Vlees
• Gedroogde ham met meloen
• Gerookte ribeye met aardappelsalade
• Warme beenham met honing-mosterdsaus

• Lakenvelderhamburger met 
paddenstoelen en uienchutney 

Vis
• Warm gerookte zalm
• Noorse garnalensalade
• Makreelfilet
• Zoute haring met uitjes

Bijgerecht
• Krielaardappel in knoflook  

en zwarte peper uit de oven

BUFFET DE STAPELBAKKER € 32,50 p.p.
Vanaf 15 personen

OUD-HOLLANDS STAMPPOTTENBUFFET  € 32,50 p.p.
Vanaf 15 personen, te reserveren van oktober t/m februari

• Diverse vers gebakken broodsoorten  
met boter en tapenade

Parade van seizoenstampotten
• Boerenkool
• Zuurkool
• Hutspot
• Stamppot met rauwe andijvie

Vlees
• Krokant gebakken speklapjes
• Ambachtelijke Lakenvelder rookworst
• Stoofschotel van Lakenvelderrunderen 

van het landgoed

Bijgerechten
• Stoofpeertjes • Amsterdamse uien
• Augurken • Grove mosterd
• Piccalilly



Heeft u speciale dieetwensen, waaronder glutenvrij en/of lactosevrij en/of halal? Dan kunnen wij bovenstaande 
arrangementen helaas niet verzorgen. Als alternatief kunnen we à la carte gerechten serveren o.b.v. 
nacalculatie. Vegetarisch is geen probleem.
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HIGH WINE € 35,00 p.p.
Vanaf 2 personen

HIGH BEER € 35,00 p.p.
Vanaf 2 personen

High Wine & Beer

Gang 1
• Brood met smeersels, olijven en tapenade

Gang 2 (etagère)
• Ham met meloen
• Landgoedkaas en kletzenbrood
• Droge worst en notenmix

Gang 3
• Crostini met zalm en garnaal

Gang 4
• Diverse korstdeeghapjes

Gang 1
• Brood met smeersels, olijven en tapenade

Gang 2 (etagère)
• Ham met meloen
• Landgoedkaas en kletzenbrood
• Droge worst en notenmix

Gang 3
• Crostini met ossenworst

Gang 4
• Bitterballen en minisnacks

De High Wine is inclusief 3 glazen wijn en een glas Cava.

De High Beer is inclusief 4 glazen Mariënwaerdt bier.
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Stapelbakker Specials
PICKNICKMAND LENTE & ZOMER € 22,50 p.p.
Vanaf 2 personen. te bestellen van maart t/m september

Picknickmand gevuld met:
• Breekbrood met tapenade  

en kruidenboter
• Belegde wraps met Serranoham en 

bieslook-roomkaas
• Belegde wraps met zalm en 

mierikswortel-roomkaas 
• Quiche met groenten & Oude Adel  

uit eigen bakkerij
• Olijven
• Doosje met seizoensfruit
• Huisgemaakte cake Lemon Curd

• Koek uit eigen bakkerij
• Fles Landgoedsap
• Fles wijn of 3 Mariënwaerdt biertjes 

(dubbel, blond, tripel, wit)

Heerlijk tijdens een 
wandeling op landgoed 
Marienwaerd t !

Heeft u speciale dieetwensen, waaronder glutenvrij en/of lactosevrij en/of halal? Dan kunnen wij bovenstaand 
arrangement helaas niet verzorgen. Als alternatief kunnen we à la carte gerechten serveren o.b.v. nacalculatie. 
Vegetarisch is geen probleem.



Heeft u speciale dieetwensen, waaronder glutenvrij en/of lactosevrij en/of halal? Dan kunnen wij bovenstaand 
arrangement helaas niet verzorgen. Als alternatief kunnen we à la carte gerechten serveren o.b.v. nacalculatie. 
Vegetarisch is geen probleem.
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WINTERSE KNAPZAK  € 22,50 p.p.
Vanaf 2 personen, te bestellen van oktober t/m februari

Stapelbakker Specials

Rugzak gevuld met:
• Warme chocolademelk 
• Glühwein of 2 Mariënwaerdt biertjes 

(tripel/blond/witbier) 
• Appelcake 

• Quiche met groenten & Oude Adel  
uit eigen bakkerij 

• Kaasbroodje uit eigen bakkerij 
• Huisgemaakte erwtensoep  

of goulashsoep

(H)eerlijk voor onderweg . 
Goed gevulde rug zak  
voor twee personen!
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Algemene voorwaarden
UVH
Op alle door ons aangegane 
overeenkomsten en reserveringen zijn 
de Uniforme Voorwaarden Horeca van 
toepassing. De voorwaarden zijn bij ons 
kantoor opvraagbaar en te lezen op  
www.horeca.org/uhv/nederlands. 

ALGEMENE VOOWAARDEN EVENEMENTEN
Ten behoeve van evenementen 
en partijen waar een schriftelijke 
overeenkomst voor is afgesloten zijn de 
Algemene Voorwaarden Evenementen 
Exploitatiemaatschappij Heerlijkheid 
Mariënwaerdt v.o.f. van toepassing.  
De voorwaarden zijn bij ons  
kantoor opvraagbaar. 

AANBETALING
Bij alle partijen en evenementen met 
een reserveringswaarde van € 2000,- of 
meer vragen wij een aanbetaling van 
50% van de reserveringswaarde of zoals 
in de overeenkomst is vastgesteld. De 
betaling dient uiterlijk twee weken voor 
de partijdatum te geschieden.

BTW
De vermelde prijzen zijn inclusief BTW, 
tenzij anders vermeld

GREEN KEY
De Green Key is het internationale 
keurmerk voor bedrijven in de toerisme-
en recreatiebranche die serieus en 
controleerbaar bezig zijn met milieuzorg 
in het bedrijf. Met de Green Key geeft 
Heerlijkheid Mariënwaerdt te kennen het 
milieu en duurzaamheid als speerpunten 
van het beleid te zien. “het keurmerk 
garandeert onze gasten een verblijf met 
zorg voor de omgeving.” Als organisatie met 
een Green Key certificaat zorgt Heerlijkheid 
Mariënwaerdt ervoor dat er minder gas, 
water en elektra gebruikt wordt en er 
tevens op de beperking en scheiding van 
afval gelet wordt!

DISCLAIMER
De informatie in deze salesmap is met 
grote zorg samengesteld. Desondanks dit 
is het mogelijk dat de informatie die hier 
wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist 
is of fouten kan bevatten.
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