
De Maasparel 

De Maasparel is een restaurant in het pittoreske Arcen met meerdere sfeervolle ruimtes 
zoals de Smidse, een mooie rustieke ruimte met een eigen terras of het lichtste en 
zonnigste plekje van de Maasparel, de tuinserre. 

	 	 Ontvangst 
  Limburgse vlaai       € 2,75  p.p. 
  Luxe Limburgse vlaai      € 3,25  p.p. 
  2 Kopjes koffie met Limburgse vlaai    € 7,25  p.p. 
  2 kopjes koffie met Pitit fours     € 8,25  p.p. 
 
  Lunch 
  Luxe toastjes/hapjes       € 2,00 p.st. 
  Luxe belegde ½  broodje      € 2,25  p.st.  
  Luxe Sandwich       € 3,00 p.st. 
 
  Brunchbuffet                    € 24,50 p.p. 

Mosterdsoep en groentebouillon, diverse soorten brood, 4 soorten 
broodjes,  2 soorten kaas, 4 soorten vleeswaren en diverse zoetwaren.  

 
Roerei met spek, gekookte eitjes, gerookte zalm, vispotje, ragout van kip en 
paddenstoelen, pasta-tonijnsalade, gemengde salade. 
  
2 soorten yoghurt, fruitsalade, vruchtenmousse, ijstaart, bavarois, gevulde 
soesjes met chocolade.  
 
Diverse vruchtensappen, melk, koffie of thee. 
 
Brunch deluxe             € 29,50 p.p. 

  Ontvangst met prosecco 
Mosterdsoep en groentebouillon, diverse soorten brood, 4 soorten 
broodjes, 2 soorten kaas, 4 soorten vleeswaren en diverse zoetwaren.  
 
Diverse gerookte vissoorten, Noorse garnalen, pasta-tonijnsalade, 
huzarensalade, paté en croute, gevulde eitjes, 2 soorten yoghurt. 
 
Roerei met spek, kippuntjes met volle champignonsaus, stoofpot van het 
seizoen, vispotje met een Bourgondische saus, spicy aardappeltjes, 
aardappelkroketjes en groente mix. 
 
Vanillecake met warme kersen, vruchten en chocolademousse, appeltaart 
met slagroom, bavarois Charlotte Russe, slagroomsoesjes met chocolade. 
 
 



Borrelhapjes     
Petit Fours         € 3,90 p.st. 
Mini muffin          € 1,75 p.st. 
Warm bittergarnituur       € 0,60 p.st. 
Nootjes/stengels/kaaskoekjes      € 1,00 p.p. 
 
Koud – warm buffet            € 25,00 p.p. 
Huzarensalade, pasta-tonijnsalade, diverse rauwkostsalades, fruitsalade en 
diverse broodsoorten met kruidenboter. 
Gerookte forelfilet, gerookte makreelfilet, gerookte zalmfilet, Noorse 
garnalen, Ardennerham en meloen, paté en croute, fricandeau, ham en 
asperge rolletje, gevulde eieren en 2 sausjes. 
Kalkoenfilet in mosterdsaus, varkenshaasmedalions met ouderwetse 
champignonsaus, aardappelgratin, gebakken aardappeltjes en een 
groentemix.  
 
Uitbreiding: 
Mosterdsoep, groentebouillon      € 4,00 p.p. 
Dessertbuffet         € 6,50 p.p. 
 
Streek en bierbuffet                   € 22,50 p.p. 
Mosterdsoep en groentebouillon, huisgemaakt brood, ciabatta en 
kruidenboter. 
Komkommersalade, tomatensalade en verse fruitsalade. 
Limburgse seizoen stoofschotel, gehaktballetjes in Hertog Jan biersaus, 
Bourgondische kalkoengebraad in een Arcense mosterdsaus, warme 
groentemix en gefrituurde aardappeltjes. 
 
Ital iaans buffet             € 23,50 p.p. 
Diverse broodsoorten met room, kruidenboter, pesto, olijven en tappenade. 
Carpaccio met roquette sla en parmezaan, vitello tonato, ham met meloen, 
koriander garnalen en pasta-tonijnsalade. 
Lasagne van zalm en spinazie, lasagne van Horster paddenstoelen en 
truffelroom, tagiatella pollo.  
 
Uitbreiding: 
Tiramisu         € 4,00 p.p. 

 

	
	
	
	
	
	
	
	



	
  Tappas buffet               € 24,50 p.p.
  Brood met boter, tappenade en aolie 

Gevulde wraps met parmaham en bruchetta mayonaise, gevulde wraps 
met tonijn en kappertjes, tomaten mozzarella spies en een courgette 
mediteraans gevuld. 
Gamba’s in knoflook olie, spicy chicken wings, gevulde champignonkop in 
eekhoorntjesbroodsaus, patata’s bravas, zalm in katenspek met pestosaus, 
varkensreleau gevuld met paprika mozzarella en een bruchetta. 
 
Keuze van de Kaart 
Voorgerecht                  € 8,50 p.p. 
Hoofdgerecht                 € 17,50 p.p. 
3 gangen keuzemenu met koffie             € 25,00 p.p. 
3 gangen keuzemenu met dessert             € 27,50 p.p.  
 
Drankarrangement (alleen mogelijk in de smidse)          € 24,50 p.p. 
4 uur Hollandse dranken arrangement  
 
High Tea              € 19,50 p.p. 
Sandwiches met gerookte zalm, komkommer en remouladesaus, 
Sandwiches met gerookte ham, mozzarella en pestomayonaise,            
Minibroodje met huisgemaakte eiersalade, Minibroodje met brie, 
gesuikerde noten en honing, Toast met gerookte makreel, Toast met paté, 
Cappuccino van Arcense mosterdsoep. 
 
Mini muffin chocolade en vanille, vruchtenbavarois, scones met diverse 
jamsoorten, clotted cream, aardbeien in chocolade en vanille crème brulee. 
 
Onbeperkt koffie en thee.    


