WELKOM
Welkom bij Brasserie Alt Arce. Sinds 5 september 1989 een uniek familiebedrijf aan het Raadhuisplein
in Arcen!

In deze informatiemap vindt u onze uitgebreide mogelijkheden voor groepen, diners, buffetten,
bruiloften, recepties, feesten, partijen en vergaderingen.
Onze mogelijkheden zijn onbeperkt! Graag nodigen wij u uit voor een bezichtiging op locatie onder het
genot van een drankje.
Alt Arce
De Maas nam regelmatig bezit van dit gebouw in het pittoreske dorpje Arcen, waarvan de historie
ver teruggaat in de tijd. Tegenwoordig biedt de Brasserie met het gedeeltelijk overdekte Maasterras
het mooiste uitzicht over de Maas. De grote zaal met besloten Maasterras is comfortabel en tijdloos
ingericht voor vergaderingen, bruiloften en partijen. De capaciteit voor een gezelschap bestaat uit
maximaal ca. 250 gasten (zaal inclusief brasserie).

Graag heten wij u van harte welkom in ons familiebedrijf!
Met gastvrije groet,

Familie Hamelers & Team Alt Arce
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ALGEMENE INFORMATIE
Reeds gedurende 27 jaar staan wij dagelijks voor u klaar om u als gast in de watten te leggen.
Proef, geniet en beleef de heerlijkste gerechten en de gezellige Limburgse sfeer van ons
familiebedrijf. Graag heten wij u binnenkort welkom!
Ons correspondentieadres is:

Alt Arce
Raadhuisplein 16
5944 AH Arcen
Telefoon +31(0)77-473 27 77
Fax +31(0)77-473 28 30
info@altarce.nl
www.altarce.nl
BTW-nummer:
KvK:
Rekeningnummer:
Website:
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NL817716968B01
12056576
ABN-Amro 57.49.75.462
www.altarce.nl

ONTBIJT
Ontbijtbuffet

€ 11,50 p.p.

Te reserveren vanaf 15 personen
Diverse broodsoorten, croissants, diverse
soorten broodjes, ambachtelijke vleeswaren, kaas,
brie, gerookte vis, diverse zoetwaren, gebakken spek,
roerei, gekookte eieren, yoghurt, vers fruit, muesli en
cornflakes. Inclusief onbeperkt koffie, thee, melk en
vruchtensappen.

Koffie-vlaai buffet

€ 5,50 p.p.

Te reserveren vanaf 15 gasten
Ontvangst met een heerlijk stukje Limburgse vlaai
met daarbij twee kopjes koffie of thee.
Toeslag luxe gebak (i.p.v. vlaai)
€ 0,65 p.p.
Extra slagroom
€ 0,40 p.p.

LUNCH
Voor groepen vanaf 15 volbetalende personen is het
mogelijk om vooraf een lunch te reserveren.

Luncharrangement
Te reserveren vanaf 15 personen

* Kop soep van de dag
* 2 broodjes p.p. belegd met kaas of
vleeswaren
* 1 lux broodje p.p. belegd met o.a. brie, zalm,
carpaccio of gerookte kip
* Onbeperkt koffie, thee, jus d’orange en melk.

Ook is het mogelijk om zelf uw lunch samen te
stellen. U kunt hierbij kiezen uit de volgende
mogelijkheden:
Broodje belegd met kaas
of vleeswaren
Luxe harde broodjes belegd met brie,
zalm, carpaccio of gerookte kip
Sandwich belegd met o.a. brie, zalm,
carpaccio of gerookte kip
Soep van de dag
( 1 keuze voor de gehele groep)
Broodje met een warme vleeskroket
Overige gerechten: prijs op aanvraag.
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€ 14,50 p.p.

€ 2,25 p.p.
€ 2,95 p.p.
€ 3,50 p.p.
€ 3,75 p.p.
€ 2,75 p.p.

KOFFIETAFEL & BRUNCH
Gezellig tafelen onder het genot van een heerlijke maaltijd, bijpraten met familie en bekenden
in een sfeervolle omgeving. Te reserveren vanaf 15 volbetalende personen.

Koffietafel in buffetvorm

€ 11,25 p.p.

Brunchbuffet

Te reserveren vanaf 15 gasten

Te reserveren vanaf 15 gasten

We presenteren de volgende gerechten
vanaf een buffet:

Het uitgebreide buffet bestaat uit de
volgende gerechten:

* Diverse broodjes
* verschillende broodsoorten
* Diverse soorten beleg: vlees-, kaassoorten
en zoetwaren
* Onbeperkt koffie en thee
U kunt de bovenstaande koffietafel uitbreiden met de
volgende mogelijkheden:
Koffietafel, geserveerd aan tafel
Croissant
Warme vleeskroket
Soep van de dag
(1 keuze voor de gehele groep)

€
€
€
€

12,75 p.p.
1,50 p.p.
1,75 p.p.
3,75 p.p.

Soepen
* Twee soorten soepen
Broodjes
* Diverse verse broodsoorten
* Croissants
* Vers afgebakken broodjes
Koude gerechten
* verschillende soorten salades
* Kaas
* Diverse ambachtelijke vleeswaren
* Diverse visgerechten
* Diverse zoetwaren
Warme gerechten
* Twee soorten warm vlees
* Visgerecht
* Bijpassende aardappelgarnituur
* Rijst
* Eigerecht met gebakken spek
* Mini hapjes

Dessert
* Franse kaasplank
* Yoghurt
* Vers fruit
* Twee soorten ijs
* Bavaroise
* Chocolademousse
Dranken
Koffie, thee en vruchtensappen.
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€ 20,25 p.p.

BUFFETTEN
De kracht van ons horecabedrijf is onze flexibiliteit:
dat betekent dat we altijd een offerte op maat
voor u kunnen maken. Alle mogelijkheden en
combinaties zijn bespreekbaar!
Wij verzorgen reeds gedurende 27 jaar de meest
uiteenlopende buffetten in één van onze sfeervolle
locaties naar keuze (afhankelijk van de
beschikbaarheid). U kunt de volgende buffetten
reserveren vanaf 15 volbetalende personen.

Buffet Alt Arce

€ 19,50 p.p.

Te reserveren vanaf 15 gasten
Buffet Alt Arce biedt u de unieke mogelijkheid om
zelf uw buffet samen te stellen! Een groot voordeel
voor u als gast. De keuzes per gerecht gelden voor
de gehele groep.
Soepen:
* Keuze uit twee soorten soepen
Koude gerechten:
* Huzarensalade
* Ham met meloen
* Gebraden rosbief met remouladesaus
* Vier soorten salades van het huis
* Diverse broodsoorten en kruidenboter.
Warme gerechten:
* 3 warme gerechten naar keuze met
bijpassende garnituur
* Seizoensgroenten

Dessert:
* Twee soorten mousse
* IJs met slagroom
U kunt het buffet Alt Arce uitbreiden met extra
een hoofdgerecht naar keuze, incl. bijpassende
garnituur voor € 4,25 p.p.
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Soepen keuze bij Buffet Alt Arce
Goulashsoep
Tomatencrèmesoep
Uiensoep
Champignon crèmesoep
Vissoep Alt Arce
Groentesoep
Geroosterde paprikasoep
Runderbouillon

Warme gerechten keuzes bij
buffet Alt Arce
Vleesgerechten

* Kipstukjes in champignonroomsaus
* Kipstukjes in een pikante saus
* Saté (kip)
* Hongaarse goulash
* Limburgs zuurvlees
* Sukade lapjes in jus
* Varkenshaasstukjes in roomsaus
* Saté (varkenshaas)
* Beenham in een honingmosterdsaus
* Gehaktballetjes in tomatensaus
* Spare ribs
Visgerechten

* Kabeljauwfilet in een witte wijnsaus
* Gebakken botervis in een hollandaise
saus
* Zalmfilet met verse kruiden saus
Pastagerechten

* Ravioli (vegetarisch)
* Pasta Bolognaise
* Pasta Carbonara
Garnituren

* Nassi
* Aardappelgratin
* Aardappelkroketjes
* Gebakken aardappelen
* Frites
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Koude aanvullingen
Vleesgerechten
€ 2,25 per gerecht
* Ham asperge rolletjes
* Paté
* Fricandeau
* Carpaccio met Parmezaanse kaas
* Gerookte kip kerrie kaas salade

Visgerechten
* Gepocheerde zalm
* Gerookte zalm
* Gerookte makreel
* Tonijn salade

€ 3,00 per gerecht

Vegetarische gerechten
* 2 gevulde eieren
* Eiersalade
* Rode bietensalade
* Aardappel-kaassalade

€ 1,25 per gerecht

Hapjes proeverij

€ 17,75 p.p.
Uitsluitend in combinatie met een feestavond

We serveren de volgende hapjes:
Vegetarische gerechten
* Spiesje van tomaat, mozzarella en pesto
* Hapje van geitenkaas, honing en walnoten
* Quiche van prei en ui
* Pikant omeletje
* Pompoensoepje
Vleesgerechten
* Rosbief met een zalfje van zongedroogde
tomaten
* Vitello met een truffel mayonaise
* Roggebrood met zult
* Getrancheerde biefstuk met een portjus
* Pittig gehaktspiesje
Visgerechten
* Garnalensalade
* Carpaccio van het huis
* Bonbon van gerookte tonijn
* Scampispiesje met een zachte curry saus
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GROEPSMENU’S
Speciaal voor groepen vanaf 15 personen hebben we een groepsmenu ontwikkeld.
U kunt het menu reserveren vanaf 15 volbetalende personen.
De exacte keuzes van de gerechten ontvangen we graag uiterlijk twee weken
voor aankomst van u.

Drie of vier gangen keuzemenu
Voorgerecht naar keuze
Carpaccio van het huis
Ham met meloen
Gerookte zalm
Soep naar keuze
Tomatensoep
Groentesoep
Hoofdgerecht naar keuze
Zalm of kabeljauw
Biefstuk of varkenshaas
Ravioli
Dessert
Dame blanche
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met
bijpassende sauzen, aardappel- en
groentegarnituren.

De tarieven voor het keuzemenu zien er als volgt uit:
3-gangen diner incl. soep, hoofdgerecht en dessert
3-gangen diner incl. voorgerecht, hoofdgerecht en dessert
4-gangen diner voorgerecht, soep, hoofdgerecht en dessert
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€ 24,50 p.p.
€ 28,00 p.p.
€ 32,50 p.p.

Borrelhapjes
Speciaal voor groepen vanaf 15 volbetalende personen bieden wij de volgende hapjes aan:
Koude hapjes, per stuk
* Kaasprikker
* Worstprikker
* Tomaat mozzarellaspiesje
* Luxe toastjes met o.a.: filet américain,
carpaccio en gerookte vis

€ 0,75
€ 0,75
€ 1,00
€ 1,75

Op aanvraag kunnen we uiteraard ook andere hapjes
naar wens voor u verzorgen.
Warme hapjes, per stuk
* Bitterballen
* Luxe bitterbal
* Saucijzenhapje
* Gemengde bittergarnituur
* Gehaktballetje
* Mini loempia (vegetarisch)
* Scampi

€
€
€
€
€
€
€

0,50
0,80
0,60
0,50
0,50
0,50
1,50

Drankenarrangement
Vanaf 15 volbetalende gasten bieden wij u een drankenarrangement aan in combinatie met uw
diner of buffet.
Het drankenarrangement (binnenlands gedistilleerd) bestaat uit:
Pils, rode en witte wijn, rosé, frisdrank, port, sherry, vermout en jonge jenever.
De tarieven zien er als volgt uit:
Drankenarrangement 1 uur: € 13,50 p.p.
Drankenarrangement 2 uur: € 15,50 p.p.
Drankenarrangement 3 uur: € 17,50 p.p.
Drankenarrangement 4 uur: € 19,50 p.p.
Drankenarrangement 5 uur: € 21,50 p.p.
Drankenarrangement 6 uur: € 23,50 p.p.
Arrangementen op basis van “buitenlands gedistilleerd” op aanvraag.
Ook de losse consumptieprijzen kunt u ook bij ons opvragen. Alle losse dranken zijn op bestelling en
worden op basis van nacalculatie per consumptie in rekening gebracht.
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HUWELIJKSFEEST
Een speciale dag op een speciale locatie. Een bruiloft aan de Maas is anders: altijd bijzonder!
De natuurlijke rust van de Maas, de tijdloze sfeer van het historische gebouw, gelegen aan het
romantische Raadhuisplein in het centrum van Arcen en het professionele gastheerschap
maken een bruiloft aan de Maas tot een dag om nooit meer te vergeten.

Een dag ver weg van het alledaagse.....

Het besloten Maasterras vormt een natuurlijk verlengstuk van de bruiloftzaal die passend aangekleed
is. Het familiediner en de receptie krijgen hier hun volle glans. Geen gedwongen opsmuk of
geforceerde sfeer maar de rust van een tijdloze locatie. Hier wordt uw bruiloft een sprookje!
In de sfeer van het oude gebouw komt de gedegen gastronomie van Alt Arcen volledig tot zijn recht.
Elke bruiloft wordt tot in de kleinste puntjes verzorgd en groeit uit tot een bijzondere gebeurtenis.
Daar staat een jarenlange ervaring met bruiloften en partijen borg voor!
Graag nodigen wij u uit voor een vrijblijvende rondleiding, op basis van uw specifieke wensen
maken we vervolgens een offerte op maat voor u. Onze maximum capaciteit is afhankelijk van de
gewenste opstelling en de beschikbare ruimtes, tot maximaal 250 gasten.
Uiteraard maken wij graag een passende vrijblijvende offerte op maat, neem hiervoor vandaag nog
contact op met ons via info@altarce.nl.
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VERGADEREN IN STIJL
Ver weg van het alledaagse vergaderen, dat is mogelijk bij Alt Arce met privéterras aan de Maas.
Er zijn verschillende zaalopstellingen mogelijk. Het maximum aantal personen in de ruimte is
afhankelijk van de gewenste opstelling. Onze moderne vergaderruimte van Alt Arce is 110 m² groot.

Tarieven voor losse zaalhuur:

8-uurs vergaderarrangement € 29,50 p.p.
(09.00-18.00 uur)

Alt Arce
4 uur: € 75,00
8 uur: € 100,00

Vergaderarrangementen
In de onderstaande arrangementen hebben wij
voor u een idee geschetst om een bijeenkomst of
vergadering te organiseren. Ze zijn van toepassing
op bijeenkomsten vanaf 10 personen. Wanneer
de groepsgrootte kleiner is dan 10 personen,
hanteren wij losse tarieven. Naast de
onderstaande arrangementen zijn er natuurlijk
vele varianten, aangepast aan uw speciale
wensen, in overleg mogelijk.

* Ontvangst met koffie, thee en Limburgse
vlaai
* Gebruik van een moderne vergaderruimte
* Gebruik van een scherm en flip-over met
papier en stiften
* Schrijfmaterialen en blocnotes
* Mineraalwater en pepermuntjes op tafel
* Onbeperkt koffie en thee gedurende de
vergadering
* Uitgebreide lunch bestaande uit:
Kop soep van de dag, 2 harde broodjes p.p.
belegd met kaas of vleeswaren, 1 sandwich
p.p. belegd met o.a. brie, zalm, carpaccio of
gerookte kip, onbeperkt koffie, thee, jus
d’orange en melk.
12-uurs vergaderarrangement: € 49,50 p.p.

4-uurs vergaderarrangement € 12,50 p.p.

(09.00-21.00 uur)

(09.00-13.00 uur / 14.00-18.00 uur / 19.00-23.00 uur)

* Ontvangst met koffie, thee en Limburgse
vlaai
* Gebruik van een moderne vergaderruimte
* Gebruik van een scherm en een flip-over
met papier en stiften
* Schrijfmaterialen en blocnotes
* Mineraalwater en pepermuntjes op tafel
* Onbeperkt koffie en thee gedurende de
vergadering .
Inclusief een uitgebreid lunch-arrangement
bedraagt de prijs € 27,00 per persoon.
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* Ontvangst met koffie, thee en Limburgse
vlaai
* Gebruik van een moderne vergaderruimte
* Gebruik van een scherm en een flip-over
met papier en stiften
* Schrijfmaterialen en blocnotes
* Mineraalwater en pepermuntjes op tafel
* Onbeperkt koffie en thee gedurende de
vergadering
* Uitgebreide lunch bestaande uit: Kop soep
van de dag, 2 harde broodjes p.p. belegd
met kaas of vleeswaren, 1 sandwich p.p.
belegd met o.a. brie, zalm, carpaccio of
gerookte kip, onbeperkt koffie, thee, jus
d’orange en melk.
* Afsluitend serveren we een heerlijk
3-gangen diner incl. soep, hoofdgerecht en
dessert.

Vergaderopstellingen

Audiovisuele middelen
Microfoon met geluid
Beamer

Overige audiovisuele middelen op aanvraag.
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gratis
€ 35,00

OMGEVING

Alt Arce beschikt over een
TIV systeem: toeristische
Informatievoorziening.
Hier kunt u uw fiets- of
wandelroutes uitstippelen of
overige toeristische
informatie inwinnen.
In het voorjaar starten we
weer met onze speciale fietsen wandelarrangementen,
voor meer info verwijzen wij u
naar: www.dagjefietsen.nl of
www.dagjewandelen.nl.

Al onze locaties zijn gelegen
aan de knooppunten
fietsroute waardoor u uw
fietstocht makkelijk kunt
combineren met een heerlijk
kopje koffie, een lunch of
diner.
Alt Arce organiseert jaarlijks
een Elzasser wijnproeverij
met heerlijke hapjes.
.

Onze prachtige omgeving
biedt talloze mogelijkheden
voor een leuk dagje uit.
Voor meer informatie:
www.liefdevoorlimburg.nl
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Voorwaarden
Tarieven voor kinderen
We hanteren de volgende kinderprijzen op
basis van het minimum aantal volbetalende
gasten:
Kinderen van 4 t/m 11 jaar: € 50% van de
volwassenen prijs. Kinderen t/m 3 jaar zijn
gratis.

Algemene reserveringsvoorwaarden
Alle in deze brochure vermelde prijzen zijn
inclusief 6% of 21% BTW. Typefouten, prijs-,
btw- en accijnswijzigingen zijn onder
voorbehoud.
Wij hanteren één keuze voor het
arrangement van de gehele groep.

UVH
Op al onze reserveringen en diensten zijn De
Uniforme Voorwaarden Horeca van
toepassing. U vindt deze op de website van
Koninklijke Horeca Nederland:
www.khn.nl/uvh-nl. Op verzoek kunnen wij u
deze voorwaarden kosteloos toesturen. De
UVH zijn bindend voor iedereen die van onze
diensten gebruik maakt.
Aansprakelijkheid bij diefstal of verlies
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade in
verband met diefstal, beschadiging of verlies
van spullen welke door u (of derden) in onze
accommodatie zijn geplaatst.

Locaties
U kunt onze horeca locaties alleen reserveren
op basis van beschikbaarheid. In geval van een
grote afwijking in het aantal gasten is het
mogelijk dat u (in overleg) een andere locatie
toegewezen krijgt.
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Annuleringen (volgens de UVH)
Wanneer een reservering is gemaakt voor een
groep dan geldt voor annulering van die
reservering het navolgende:
a. bij annulering meer dan 14 dagen voor het
gereserveerde tijdstip zal geen vergoeding
verschuldigd zijn;
b. bij annulering 14 dagen of minder doch
meer dan 7 dagen voor het gereserveerde
tijdstip
zal de klant 25% van de reserveringswaarde
verschuldigd zijn;
c. bij annulering 7 dagen of minder voor het
gereserveerde tijdstip zal de klant 50% van de
reserveringswaarde verschuldigd zijn.
d. bij annulering 3 dagen of minder voor het
gereserveerde tijdstip zal de klant 75%
van de reserveringswaarde verschuldigd zijn.

Wijzigingen
Graag vernemen wij twee weken vóór
reserveringsdatum uw menukeuze en uiterlijk
8 dagen vóór reserveringsdatum het
definitieve aantal personen. Daarna kunt u
kleine wijzigingen doorgeven van max. 10%
tot 3 dagen voor aankomst. Indien het
werkelijke aantal gasten daarna minder is dan
het gereserveerde aantal, dan wordt het
opgegeven aantal in rekening gebracht.

Alt Arce
Raadhuisplein 16
5944 AH Arcen
Telefoon +31 (0)77 473 27 77
Fax +31 (0)77 473 28 30
info@altarce.nl
www.altarce.nl

