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.
p.p. excl. btw | p.p. incl. BTW

ONTVANGST
1 kopje koffie met vlaai
2 Kopjes koffie met Limburgse vlaai

5,05 | 5,50
6,68 | 7,50

LUNCH (VANAF 10 PERSONEN)
Kop dag soep
2 harde broodjes per persoon belegd met kaas of vleeswaren
1 sandwich per persoon belegd met brie of zalm
Onbeperkt koffie, thee, melk en vruchtensappen

16,06 | 17,50

BRUNCHBUFFET
Mosterdsoep en groentebouillon

25,23 | 27,50

Diverse soorten brood, diverse broodjes harde en zachte, roomboter croissant,
chocolade croissant en koffiebroodjes
Twee soorten kaas, 4 soorten vleeswaren, diverse zoetwaren, gerookte zalm,
pasta salade, gemengde salade
Roerei met gebakken spek, gekookte eitjes, vispotje, ragout van kip en
paddenstoelen
2 soorten yoghurt, fruitsalade, vruchtenmousse, ijstaart, bavarois, gevulde soesjes
met chocolade.
Onbeperkt diverse vruchtensappen, melk, koffie of thee

BRUNCHBUFFET DELUX
Ontvangst met prosecco

29,82 | 32,50

Mosterdsoep en groentebouillon
Diverse soorten brood, diverse broodjes harde en zachte, roomboter croissant,
chocolade croissant en koffiebroodjes
Twee soorten kaas, 4 soorten vleeswaren, diverse zoetwaren, diverse gerookte
vissoorten en Noorse garnalen, pasta salade, huzarensalade, paté en croute,
gevulde eitjes, 2 soorten yoghurt, fruitsalade
Roerei met gebakken spek, gekookte eitjes, vispotje met een bourgondische saus,
kippuntjes met een volle champignonsaus, stoofpotje van het seizoen, gebakken
aardappeltjes, aardappelkroketjes, groentemix
Vanillecake met warme kersen, vruchten en chocolademousse, appeltaart met
slagroom, bavarois Charlotte Russe, gevulde soesjes met chocolade
Onbeperkt diverse vruchtensappen, melk, koffie of thee
DINER
3 gangen keuzemenu
3 gangen keuzemenu met dessert

26,15 | 28,50
28,90 | 31,50

BUFFET
22,48 | 24,50
Koude gerechten:
Huzarensalade, Ardenner ham en meloen, gevulde eitjes, gerookte zalm, forel en
makreel geserveerd met cocktailsaus, Noorse garnalen, 2 salades van het huis,
diverse soorten brood en kruidenboter.
Warme gerechten:
Keuze uit 2 warme gerechten met 2 bijpassend garnituren
Seizoen groenten
Willen jullie meer dan 2 warme gerechten, geldt een meerprijs van 4,50 per
gerecht per persoon. Voor extra garnituren 2,50 per stuk per persoon.
Warme gerechten keuze:
Vleesgerechten
Kalkoenfilet in mosterdsaus
Varkenshaaspuntjes in een romige champignonsaus
Limburgs zoorvleis
Seizoen stoofschotel
Gehaktballetjes in tomatensaus of een Hertog Jan biersaus
Kipsaté
Pikant gemarineerde kippendij
Sukadelapjes in eigen vocht (meerprijs 4 per persoon)
Spicy chicken wings

Visgerechten:
Vispotje, diverse vissoorten in een witte wijnsaus
Zacht gegaarde zalm in een basilicum-wijnsaus
Gamba’s in een kruidige knoflookolie (meerprijs 4 per persoon).
Pasta en vegetarische gerechten:
Cannelloni van Horsterpaddestoelen in een truffelroom
Lasagne di chef: grove groenten, bechamel en tomatensaus
Tagliatelle pollo
Lasagne van zalm en spinazie
Gevulde champignons in een eekhoorntjesbroodsaus.
Garnituren:
Witte rijst
Aardappelgratin
Gebakken aardappeltjes
Aardappelkroketjes
Aardappeltjes in schil
Frites
BBQ
Een bbq is mogelijk vanaf 20 personen, waarbij jullie zelf aan de slag mogen als
grillmeister.
Met grillmeister voor 2,5 uur
90,83 | 99,00
BBQ ARCEN (mogelijk vanaf 20 personen)
Gemarineerde filethapjes
BBQ worst
2 rauwkostsalade
Knoflook saus
Gepofte aardappel
BBQ Saus
Meloen
Brood en kruidenboter

20,64 | 22,50
Kipspies
Cocktailsaus
Aardappelsalade

BBQ STANDAARD (mogelijk vanaf 20 personen)
23,39 | 25,50
Sparerib
Peppersteak
BBQ worst
Cocktailsaus
Knoflook saus
Gemarineerde filetlapjes
BBQ Saus
Aardappelsalade
2 rauwkostsalade
Gepofte aardappel
Meloen
Brood en kruidenboter
BBQ DE LUXE (mogelijk
Zeebaars
Kipspies van kipdij
Gepofte aardappel
BBQ Saus

vanaf 20 personen)
Shaslick
Aardappelsalade
Meloen
Cocktailsaus

25,23 | 27,50
Gemarineerde varkensoester
2 rauwkostsalade
Knoflooksaus
Brood en kruidenboter

