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Geniet van een (h)eerlijke kerst
MET DE GESCHENKPAKKETTEN VAN HEERLIJKHEID MARIËNWAERDT



Kost het je vaak moeite om een passend cadeau te bedenken 
voor je dierbaren, personeel of zakelijke relaties? De 
Landgoedwinkel biedt uitkomst! Geef eens een pakketje van 
het landgoed, in plaats van bloemen, wijn of badschuim. 
Klein of groot, het wordt zeker gewaardeerd.

Een blijk  
van waardering!

Onze producten zijn biologisch, lokaal geproduceerd en de 
verpakkingen zijn gemaakt van natuurlijke materialen. Een cadeautje 
van het landgoed is dus niet alleen lekker, maar ook nog eens duurzaam! 
Bovendien draag je met jouw geschenk bij aan de instandhouding van 
het landgoed. 

Met hartelijke groet,

Nathalie van Verschuer – des Tombe

Hét geschenk voor jouw dierbaren, 
personeel en zakelijke relaties



DUURZAAM VERPAKT
Onze geschenkpakketten worden duurzaam 
verpakt in een feestelijke Mariënwaerdt 
doos, gevuld met gerecyclede en 
natuurlijke materialen. 

Geniet van onze 
geschenkpakketten 

HET HELE JAAR DOOR

IETS TE VIEREN?
Op zoek naar een bijzondere locatie 
voor je (kerst)borrel, (personeels)
feest, of bijeenkomst? Heerlijkheid 
Mariënwaerdt beschikt over maar liefst 
8 historische locaties. Van lunch tot 
diner en van congres tot evenement: 
ons team organiseert graag een 
onvergetelijke dag voor jou én je 
gasten. Neem voor meer informatie 
contact met ons op. Bel 0345 - 68 70 10 
of mail naar locaties@marienwaerdt.nl.

PAKKET OP MAAT
We doen ons uiterste best om mooie en 
verrassende geschenkpakketten samen te stellen. 
Maar de mogelijkheden zijn eindeloos.   
Liever zelf een pakket samenstellen? Kom langs 
in onze Landgoedwinkel. Wij helpen je graag met 
het samenstellen van een uniek geschenk voor je 
dierbaren of zakelijke relaties. Maak een afspraak 
met Rosaline Niemeijer-Kleppe via tel. 06 - 15 12 33 75 
of mail naar relatiepakketten@marienwaerdt.nl. 

VERZENDING
Wij leveren de geschenkpakketten standaard op één adres in 
Nederland of je kunt ze ophalen op het landgoed in Beesd. Wil je 
ze naar jouw relaties laten versturen? Dat kan ook! Dan geldt wel een 
meerprijs voor het extra goed inpakken. 

Waardering uitspreken hoeft niet te stoppen bij de december-
maand. Het hele jaar door zijn er geefmomenten waar je iets 
speciaals van kunt maken. Denk aan Valentijnsdag, Pasen 
en de vakantieperiode: voor elk moment zijn er passende 
geschenken te bedenken. We denken graag met je mee! 

mailto:relatiepakketten@marienwaerdt.nl


Bierproeverij  
Mariënwaerdt
> Landgoedbier Witte Freule (wit)
> Landgoedbier Blije Baron (dubbel)
> Landgoedbier Gulden Gravin (blond)
> Landgoedbier Norbertijner (tripel)
> Landgoedkaas Mooi Gelegen
> Bieropener

€ 25,85
€ 30,50 INCL. BTW

Verpakt  in  

luxe geschenkdoos  

met  handvat

Proef de pure 
smaak van het 
landgoed in onze 
biologische bieren. 
Proost! 



Goedemorgen 
geniet!

‘Hart’ig van  
het landgoed

> Biologische pannenkoekenmix
> Appel-perenstroop
>	Koffiekoekjes	cakemix
> Luxe mokken in houder
> Landgoedsap appel-aardbei 
> Moestuinjam kersen 
> Granola uit eigen landgoedbakkerij
> Onderzetters
> Verpakt in een feestelijke 

Mariënwaerdt doos

€ 48,10
€ 55,30 INCL. BTW

> Hartvorminge serveerplank
> Servetten
>	Biologische	droge	knoflookworst
> Kerstboom kaars
> Gemengde noten
> Landgoedkaas Oude Adel
> Landgoedbier Gulden Gravin (blond)
> Tomatenchutney
> Biologische dadel-vijgendip
> Verpakt in een feestelijke 

Mariënwaerdt doos

€ 44,75
€ 51,00 INCL. BTW

Onze feestelijke 
Mariënwaerdt  doos



Thuiswerken 
doe je met het 
land GOED
> Theedoos 
> Walnotentaartje (mini) uit  

eigen landgoedbakkerij
> Biologishe thee rooibos
>	Koffiemokken	(2	stuks)	
> Haverkoekjes uit  

eigen landgoedbakkerij
> Notitieboekje van het landgoed
> Aardbeiencurd
> Bloemenhoning
> Honingdraaier
> Verpakt in een feestelijke  

Mariënwaerdt doos

€ 55,50
€ 64,35 INCL. BTW



Heerlijkheid Mariënwaerdt produceert biologische 
producten. Maar wat is biologisch nu eigenlijk en wat zijn 
de verschillen met gangbare producten?

Biologisch 
WAT HOUDT DAT NU EIGENLIJK IN? 

Bij de productie van biologisch voedsel wordt zoveel mogelijk rekening 
gehouden met milieu, dier en mens.

GEEN CHEMISCHE KLEUR-, GEUR-  
EN SMAAKSTOFFEN 
Bij de productie van onze biologische 
delicatessen worden geen chemische 
kleur-, geur- en smaakstoffen gebruikt. Alle 
ingrediënten zijn biologisch en slechts een 
beperkt aantal toevoegingen van natuurlijke 
oorsprong is toegestaan.

GEEN PREVENTIEF MEDICIJNGEBRUIK
Antibiotica gebruikt de boer alleen als 
dit nodig is om infecties bij koeien te 
genezen. Dat is een groot verschil met de 
gangbare land bouw, waarbij medicijnen 
worden gegeven om te voorkomen dat 
dieren ziek worden.

NATUURLIJKE KRINGLOOP 
De natuurlijke kringloop is belangrijk op 
een biologische boerderij; akkerbouw 
voorziet in voer, koeien produceren 
mest, die weer gebruikt wordt om de 
groei van gewassen te bevorderen. Om 
deze kringloop in balans te houden is 
het aantal dieren dat je mag houden per 
hectare beperkt. 



High Tea Cool op stap!
> Koelrugzak
> Walnotentaartje (mini) uit  

eigen landgoedbakkerij
> Biologische limonadesiroop
> Servetten
> Melkchocoladetablet met hazelnoten
> Walnootkoekjes uit  

eigen landgoedbakkerij
> Landgoedsap appel
> Paprikachips
> Landgoedkaas Even Gelegen 
> Landgoedbier Witte Freule (wit)
> Landgoedbier Gulden Gravin (blond)
> Bieropener

€ 64,95
€ 74,75 INCL. BTW

> Etagère 
> Walnotentaartje (mini) uit  

eigen landgoedbakkerij
> Moestuinjam aardbeien
> Luxe chocoladebrokken
> Lemon Curd
> Walnootkoekjes uit  

eigen landgoedbakkerij
> Biologische Rooibos thee
> Haverkoekjes uit eigen 

landgoedbakkerij
> Landgoedkaas Walnoot-Fenegriek
> Verpakt in een feestelijke  

Mariënwaerdt doos

€ 63,10
€ 71,35 INCL. BTW



Heerlijkheid Mariënwaerdt is een eeuwenoud familie-
landgoed van ruim 1.000 hectare, gelegen in de Betuwe.  
Het landgoed heeft een rijke historie die teruggaat tot 1129. 
Een landgoed dat ruim 280 jaar in handen is van dezelfde 
familie en vrijwel ongewijzigd is gebleven, moét wel 
duurzaam worden beheerd. 

Proef de smaak  
van het landgoed 
MET ONZE BIOLOGISCHE PRODUCTEN

DELICATESSEN 
We bereiden (h)eerlijke biologische 
delicatessen en sappen op ambachtelijke 
wijze naar geheime recepten van de 
oude Barones. Producten vol van smaak, 
zonder kleur- geur- en smaakstoffen en 
met kwaliteit gemaakt.

WE BEWERKEN ONZE BODEM NIET  
MET CHEMISCHE MIDDELEN EN PESTICIDEN
Hierdoor blijft de biodiversiteit intact, groeien er wilde bloemen 
rond de akkers en kunnen bij en de gewassen blijven bestuiven.

WIST JIJ DAT...
De rijke oogst van onze monumentale 
hoogstamfruitbomen wordt verwerkt 
in onze landgoedsappen en dat er bier 
gebrouwen wordt van ons eigen graan?

Dit uit zich onder meer in de respectvolle 
manier waarop wij omgaan met de natuur, het 
land en alles wat daarop leeft. De akkerbouw 
en veeteelt gebeurt geheel op biologische wij ze, 
zonder het gebruik van onnodige chemicaliën 
of medicatie.



Wie de  
schoen past...
> Schoenenkist 
> Bieslook-dillechips 
> Walnotentaartje (mini) uit  

eigen landgoedbakkerij
> Landgoedbier Blije Baron (dubbel)
> Landgoedkaas Norbertijner
> Landgoedkaas Walnoot-Fenegriek
> Pruimenchutney
> Pure chocoladetablet  

met gemengde noten
> Chocoladekoekjes uit  

eigen landgoedbakkerij
>	Biologische	droge	knoflookworst
> Landgoedsap appel-vlierbessen
> Verpakt in een feestelijke  

Mariënwaerdt doos

€ 72,60
€ 82,20 INCL. BTW

Smakelijke 
landgoedkazen
VAN EIGEN BODEM

Op het landgoed leven meer dan 190 Holstein-Friesian koeien. Zij zorgen 
jaarlijks voor zo’n 2 miljoen liter melk. Deze melk wordt gepasteuriseerd 
en verwerkt tot landgoedkaas. Onze koeien grazen, zolang het weer het 
toelaat, het grootste gedeelte van het jaar op onbespoten weilanden. Dit 
zorgt voor de volle, rijke smaak van onze biologische kazen.



In de keuken  
van het landgoed
> Serveerplanken in luxe houder
> Peterselie zaden
> Biologische rode wijn
> Kurkkaarsen 
> Grove mosterd
> Set kleine pollepels
> Mayonaise Marie 
> Bloem uit eigen landgoedbakkerij
> Luxe Mariënwaerdt theedoek
>	Koffiemok
> Landgoedkaas Oude Adel
> Walnootolie (100 ml)
> Verpakt in een feestelijke  

Mariënwaerdt doos

€ 77,70
€ 90,60 INCL. BTW
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Wil je de pakketten zien? Kom langs 
in de Landgoedwinkel. Liever een 

pakket op maat? Maak een afspraak 
met Rosaline Niemeijer-Kleppe 

via tel. 06 - 15 12 33 75 of mail naar 
relatiepakketten@marienwaerdt.nl.

Oude Waag 21 | 4153 RC Beesd | 0345 - 68 44 49 | relatiepakketten@marienwaerdt.nl 
Volg ons      Heerlijkheid Mariënwaerdt      landgoed_marienwaerdt
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