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WELKOM! 

 

Bedankt voor de interesse in onze locatie. In dit boek vind je een afspiegeling van het assortiment van 

het Nederlands Wijnbouwcentrum. Onze arrangementen zijn samengesteld voor groepen vanaf 10 

personen tenzij anders vermeld. 

Bij ons staat wijnbeleving centraal! Denk aan wat er in een heel jaar te beleven is in de wijngaard van 

wijnboer Adam : snoeien in de winter, ontluikend voorjaar met bloesem, genieten van wijngaarddiners 

in de zomer en dan de finale, de oogst in de herfst! Staat jouw ideale uitje er niet bij? Neem gerust 

contact met ons op voor een wijn-belevingsarrangement op maat. 

Wij zijn bereikbaar op 024 – 711 10 80 of via welkom@nederlandswijnbouwcentrum.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

3 
 

Inhoudsopgave 
 

WELKOM! .................................................................................................................................................................................. 2 

INTRODUCTIE ........................................................................................................................................................................... 4 

ARRANGEMENTEN ................................................................................................................................................................... 5 

PROEVEN ............................................................................................................................................. 6 

GENIETEN ............................................................................................................................................ 7 

BELEVEN .............................................................................................................................................. 8 

Wandelen ........................................................................................................................................ 9 

Fietsen ........................................................................................................................................... 10 

Toeren in een eendje ............................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Wijntrein ....................................................................................................................................... 11 

ETEN & DRINKEN ................................................................................................................................................................... 13 

ONTVANGST ...................................................................................................................................... 14 

LUNCH ............................................................................................................................................... 15 

BORREL .............................................................................................................................................. 16 

Dranken ......................................................................................................................................... 16 

Happen .......................................................................................................................................... 17 

DINER ................................................................................................................................................. 18 

Buffetten ....................................................................................................................................... 18 

Barbecue ........................................................................................................................................ 19 

Wijngaarddiner .............................................................................................................................. 20 

ALGEMENE INFORMATIE ....................................................................................................................................................... 21 

 

  



 

4 
 

INTRODUCTIE  

 

Genieten in Wijndorp Groesbeek! 

In een prachtige wijngaard ligt het Nederlands Wijnbouwcentrum, de uitgelezen plek voor alles op het 

gebied van wijn en wijnbeleving. 

Het Nederlands Wijnbouwcentrum bevindt zich op een unieke locatie tussen de Groesbeekse 

wijngaarden. Wij zijn dan ook een startpunt van vele wandel- en fietsroutes en een horecagelegenheid 

waar je heerlijk ontspannen op het wijnterras kunt zitten, met uitzicht op de wijngaard.   

Tevens bieden wij verschillende mogelijkheden om leuke bijeenkomsten te organiseren. Dit kan op basis 

van één van onze arrangementen, maar we kunnen ook een arrangement op maat samenstellen. 

Daarbij gaan we altijd uit van onze drie kernwaarden: 

• Passie voor wijn 

• Liefde voor mens en natuur 

• Genieten van het leven 

Het Nederlands Wijnbouwcentrum is een sociaal, ecologisch en economisch duurzaam centrum dat 

zich richt op wijnbouw, wijnproductie, wijnanalyse, wijnopleidingen, wijnhandel en wijnbeleving. 

Daarnaast willen wij de maatschappelijke kansen vergroten van mensen waarvoor betaald werk en 

functioneren in de maatschappij niet vanzelfsprekend is. Mensen van alle niveaus en achtergronden 

zijn bij ons welkom om een passend traject te volgen.   

 

 

  

https://nederlandswijnbouwcentrum.nl/arrangementen/
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ARRANGEMENTEN 

 

Al onze arrangementen zijn te boeken vanaf 10 personen, tenzij anders vermeld. Je kunt zelf 

arrangement samenstellen door verschillende activiteiten te combineren.  

 
Ons motto is proeven, genieten en beleven. Op al deze vlakken kun je kiezen voor de activiteit die bij 

jouw gezelschap past en stel je zelf jouw ideale dag samen. 
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PROEVEN 
 

Maak kennis met de Groesbeekse wijnen door middel van een van onze rondleidingen & proeverijen. 

Groesbeekse proeverij 

Heerlijk neerstrijken op het wijnterras aan de voet van de wijngaard en genieten van de zon en van 

Groesbeekse wijnen. Na uitleg over wijnbouw in Groesbeek krijg je een rondleiding door de wijngaard 

en de wijnmakerij in de kelder van het Nederlands Wijnbouwcentrum. Aansluitend proef je drie 

Groesbeekse wijnen.  

• Duur: 1,5 uur 

• Kosten: € 15,- per persoon 

Ook is het mogelijk om voor een uitgebreidere rondleiding en proeverij van 2 uur met vier 

Groesbeekse wijnen te kiezen voor € 18,50 per persoon.  

 

Wat voor wijndrinker ben jij? 

Mensen die zich willen verdiepen in wijn op een ontspannen en informele manier, nemen we een 

dagdeel mee naar de beginselen van het wijnproeven. Je leert over de smaken in wijn die voortkomen 

uit het mondgevoel. Daarmee krijg je kennis over de bouwstenen van wijn en wat dit voor jou als 

wijnproever betekent. Ook nemen we je mee naar onze wijnkelder en de wijngaard om je meer te 

vertellen over de wijnbouw en de productie van wijn. 

• Duur: circa 4 uur 

• Kosten: € 35,- per persoon 

• Vanaf 15 personen 

 

Bier – Wijn Battle 

Vier heerlijke hapjes. Vier wijnen versus vier bieren. Wijn en bier gaan de strijd met elkaar aan voor de 

beste smaakcombinatie en jij bent de jury! Per hapje bepaal je of de bijpassende wijn er beter bij past 

dan het begeleidende bier. 

• Duur: circa 1,5 uur 

• Kosten: € 29,50  
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GENIETEN 
 

Voel je als een echte V.I.P. in Groesbeek onder het genot van heerlijke wijnen en bijpassende gerechten. 

High wine 

3 wijnen met begeleidende hapjes. Seizoensgebonden, laat je verrassen!  

Tijdens de High Wine ontdek je hoe wijn en spijs elkaar kunnen aanvullen en versterken. We laten je drie 

lokale wijnen proeven en serveren daarbij bijpassende hapjes, bereid met lokale, seizoensgebonden 

producten. Hierbij geven we uitleg over de combinatie van smaken. Kosten: € 18,50 per persoon  

inclusief 3 proefglazen (Groesbeekse) wijn en bijpassende hapjes 

• Vanaf 2 personen 

Wijn/spijs lunch  

Bourgondisch genieten in de wijngaard van een verrassende 4-gangen wijn-spijs lunch met 

bijpassende Groesbeekse wijnen. Tijdens je lunch vertellen we meer over de wijn in je glas, in 

combinatie met het gerecht. Tussen de gangen door nemen we je mee naar onze wijnkelder om de 

wijnbeleving compleet te maken.  

• Kosten: € 47,50 per persoon inclusief 3 glazen (Groesbeekse) wijn 

• Vanaf 2 personen 

• In de winter mogelijk in het proeflokaal 

Wijngaarddiner 

Wij serveren een uniek diner aan onze wijngaard. Je krijgt een heerlijke amuse en vervolgens een 

exclusief 4-gangen diner met bijpassend wijnarrangement geheel in de prachtige sfeer van de 

wijngaard waar de druivenranken vol rijpe druiven hangen. Proef de Bourgondische levensstijl en kom 

dineren aan de wijngaard! 

De kosten voor het 4-gangen wijngaarddiner met bijpassend wijnarrangement zijn  

• Kosten: € 62,50 per persoon inclusief 4 glazen wijn 

• Vanaf 20 personen 

• In de winter mogelijk in het proeflokaal 

Met minder dan 20 personen?  Kijk op de website voor de reeds geplande dagen. Op deze dagen is 

deelname al vanaf 1 persoon mogelijk! 
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BELEVEN 
 

Vindt een wijnbeleving die bij past bij jouw gezelschap! 

Wijnboer voor een dag 

Ontdek wat het werken als wijnboer inhoudt en loop een dag mee met wijnboer Adam! 

Je wordt ontvangen met koffie en een lokale lekkernij om vervolgens uitleg te krijgen over de 

werkzaamheden. Tussen de middag eten we een heerlijke wijnboerenlunch met Groesbeeks 

vruchtensap, nog even geen wijn, want er moet nog gewerkt worden. Na het harde werken is het tijd 

voor een glas heerlijke Groesbeekse wijn en daarna steekt wijnboer Adam de BBQ aan om te genieten 

van een gezamenlijke wijnboerenmaaltijd! 

• Duur: 09.00 – 19.00 uur 

• Kosten: € 55,- per persoon 

• Vanaf 15 personen 

Met minder dan 20 personen?  Kijk op de website voor de reeds geplande dagen. Op deze dagen is 

deelname al vanaf 1 persoon mogelijk! 

Wijnvat rollen           

Een leuke sportieve activiteit voor de hele familie, met een prijs voor het winnende duo! 

• Duur: 30 a 45 min, 

• Kosten: € 8,- per persoon 

• Inclusief een glas wijn of sap per persoon  én een prijs voor het winnende duo 

Golf en wijn 

Groesbeek mag zich met 25 hectare wijngaard met recht het wijndorp van Nederland noemen. Maar 

wist je dat Groesbeek met 45 volwaardige holes ook een waar golfdorp is? Daarom hebben wij een 

mooi arrangement voor je samengesteld: golfen & wijn proeven. Voor de middag kun je kiezen tussen 

een golfclinic met een ervaren instructeur of een 9-hole golfronde. Vervolgens sluit je af bij het 

Nederlands Wijnbouwcentrum met een heerlijke wijnproeverij en rondleiding door de wijngaard.  

• Duur: 2 uur golfen en 1,5 uur proeverij 

• Kosten: € 49,50 per persoon 

• Vanaf 6 personen 
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Wandelen 

 

Vanaf het Wijnbouwcentrum starten verschillende wandelingen die gratis voor je klaar liggen:  

• Bos- en wijnwandeling van 4km 

• Wijnwandeling kort van 8,5 km 

• Wijnwandeling lang van 13 km *uitgeroepen tot mooiste wandeling 2019*  

 

Wandeling met gids  

Onze wandelgids neemt je mee op deze wandeling van 8,5 kilometer door de prachtige heuvelachtige 

natuur die Groesbeek rijk is. Jullie maken twee keer een tussenstop bij verschillende Groesbeekse 

wijnboeren voor een proefglas wijn en een korte uitleg over hun wijngaard. Bij aankomst op het 

Wijnbouwcentrum ontvang je een derde proefglas wijn en word je meegenomen naar de kelder waar 

alle Groesbeekse wijn gemaakt wordt, alwaar je uitleg krijgt over het wijnmaakproces. 

• Duur: 3 uur 

• Aantal personen: minimaal 10 

Kosten: € 21,50 per persoon 
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Fietsen 

 

Het heuvelachtige landschap van Groesbeek en omgeving trekt jaarlijks honderdduizenden fietsers 

naar het dorp. We hebben een knooppuntenroute uitgezet langs alle Groesbeekse wijnboeren. De 

afstand is 30 kilometer en is gratis bij ons op te halen. 

Ook bieden we de mogelijkheid om fietsen en gidsen te huren in samenwerking met Sanders 

Tweewielers, zodat je onbezorgd van een dagje uit in Groesbeek kan genieten. Je kunt zelf je 

voorkeuren aangeven ( b.v. elektrische fiets ) en reserveren via www.sandersverhuur.nl.  

 

Culinair toeren langs de wijnboeren  

Met de ‘toeren naar de wijnboeren’-culinaire fietstocht ga je op de fiets langs verschillende 

wijngaarden die de gemeente Berg en Dal rijk is. Bij iedere stop krijg je  een lekker gerecht, gemaakt 

met verse lokale producten, en de liefhebber bestelt daar een lekker glas lokale wijn bij. 

• Kosten: € 36,00 per persoon 

• Vanaf 20 personen 

• Met minder dan 20 personen?  Kijk op de website voor de reeds geplande dagen. Op deze 

dagen is deelname al vanaf 1 persoon mogelijk! 

 

  

http://www.sandersverhuur.nl/
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Eendentour langs de wijngaarden 

 

Regio Berg en Dal is een prachtige omgeving met mooie natuur en heuvelachtige wegen. De charme 

van de Duivelsberg, de uitgestrektheid en bijzondere natuur van de Ooijpolder,  het land van Maas en 

Waal en natuurlijk wijndorp Groesbeek met maar liefst 6 wijngaarden! 

Al toerend over de wegen gaan de zwaaiende handen omhoog, een glimlach op je gezicht, de wind in de 

haren. Wat is het toch leuk om in een 2cv of in een Dyane de omgeving van Berg en Dal te ontdekken. 

1 ) Eendentour Groesbeek i.c.m. lunch, rondleiding en proeverij in de wijngaard ( vertrek vanuit 

Groesbeek ) € 65,75 p.p. 

09.00 – 09.30 uur : Ontvangst met koffie 

09.30 – 12.30 uur  : Wijnroute 2cv 

12.30  – 13.30 uur  : Boerenlunch 

13.30  – 15.30 uur : Vervolg wijnroute2CV 

15.30  – 17.00 uur : Rondleiding en proeverij met borrelplank 

Minimaal 8 deelnemers 

• Kosten: € 65,75 per persoon, uitgaande van 4 personen per eend 

• Vanaf 8 personen 

• Met minder dan 8 of meer dan 20 personen?  We maken graag een voorstel op maat.  

 

 

  



 

12 
 

 

Wijntrein 

 

Wijntrein langs de wijngaarden van Groesbeek 

Een rondrit van anderhalf uur, te boeken van 1 april tot 1 oktober. Met onze wijntrein nemen we je mee 

langs een aantal wijngaarden in de omgeving van Groesbeek. De wijntrein vertrekt vanaf het 

Nederlands Wijnbouwcentrum. Vervolgens start de rit en stopt de trein bij verschillende wijngaarden.   

• Duur: circa 1,5 uur  

• Kosten: € 17,50- per persoon 

• Inclusief een glas wijn bij één van de wijngaarden 

Secret wine tour  

Kennismaken met Nederlandse wijn doe je het best op de plek waar de druiven worden verbouwd; in de 

wijngaard! Met onze wijntrein nemen we je mee langs verschillende wijngaarden in de omgeving van 

Groesbeek. De wijntrein vertrekt vanaf het Nederlands Wijnbouwcentrum. Vervolgens start de rit en 

stopt de trein bij verschillende wijngaarden.  Je wordt ontvangen in een wijngaard en krijgt tijdens een 

glas wijn informatie over de wijnen die er vandaan komen. Eenmaal terug bij het Nederlands 

Wijnbouwcentrum krijg je een wijnboerenlunch die wordt gevolgd door een rondleiding met een 

wijnproeverij. 

• Duur: circa 5,5 uur 

• Kosten: €44,50 per persoon 

• Vanaf 20 personen 

Battletour       

Treintour langs oorlogsmonumenten rondom de wijngaarden met een gids van het Vrijheidsmuseum. 

• Duur: 1,5 uur 

• Kosten: €44,50 per persoon 

• Vanaf 15 personen 
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ETEN & DRINKEN 

 

Wij verzorgen zelf eten en drinken waar mogelijk. Hiervoor gebruiken wij zo veel mogelijk vegetarische, 

biologische en verantwoorde producten. Daarnaast werken wij samen met verschillende sociale en 

lokale partners, zoals bijvoorbeeld: 

• Coffyn en Bloesem; koffie en thee 

• Bakkerscafé Dé Bakkerij; brood en broodjes 

• De Buurtmarkt; appeltaart 

• Geitenboerderij ’t Ketelbos; geitenkaas 

• Keurslager Tim Janssen; diverse vleeswaren  

• Wijnhoeve De Colonjes, De Plack, Van Ditshuizen, Klein Amerika en de Holdeurn; wijn 

• Brouwerij D’n Drul en Stollenberg; speciaalbieren 

 

Heb je dieetwensen en/of allergieën? Vertel het ons! We houden hier graag rekening mee. Wij 

verzorgen dan bijvoorbeeld een vegetarisch, biologisch of glutenvrij alternatief. 
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ONTVANGST 
 

KOFFIE EN THEE  prijzen per persoon 

Koffie- en theebuffet        € 3,25 

Speciale koffies (cappuccino etc.)            meerprijs €  1,50 

 

BIJ DE KOFFIE  prijzen per persoon       

Assortiment lekkernijen       € 2,00  

Divers gebak, waaronder huisgemaakte appeltaart    € 4,00 

Petit-four of slagroomtaart met logo/foto    € 5,00  

 

MOUSSERENDE WIJN 

Groesbeekse bubbel         

Belle de Colonjes       € 7,50  € 39,50 
Rosé bubbel gemaakt volgens de methode traditionelle  

 

Buitenlandse bubbel      

Palau cava brut        € 5,00  € 22,50 
Gemaakt van de druivensoorten Macabeo, Xarel-lo en Parellada 

Bepin de Eto prosecco rosé       € 7,50   € 39,50 
Een frisse en verrassende rosé prosecco 

Taittinger champagne       €15,00  € 59,00 
Een heerlijke champagne van één van de tophuizen van Frankrijk   
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LUNCH 
 

Alle genoemde prijzen zijn per persoon 

WIJNBOEREN-LUNCHBUFFET        € 15,00 

• Wisselende soep van het seizoen 

• 2 Belegde sandwiches met gevarieerd beleg 

• Vruchtensap uit Groesbeek 

• Koffie en thee 

 

JE KUNT JE LUNCH UITBREIDEN MET:  

• Biologische volle yoghurt met fruit en honing     € 5,50  

• Gevulde groene bladsalade & Marokkaanse couscous-salade   € 5,00  

• Saucijzen- of worstenbroodje       € 4,00  

• Fruitspiesje met luxe fruit       € 2,50  

• Handfruit         €  1,50 

• Speciale koffies (cappuccino etc.)      €   1,50 

• Melk en karnemelk        €  1,00 

 

WIJN-SPIJS LUNCH         €47,50  

Bourgondisch genieten in de wijngaard (in de winter mogelijk in het proeflokaal) van een verrassende 

4-gangen wijn-spijs lunch met bijpassende Groesbeekse wijnen. Tijdens je lunch vertellen we meer 

over de wijn in je glas, in combinatie met het gerecht. Tussen de gangen door nemen we je mee naar 

onze wijnkelder om de wijnbeleving compleet te maken.  

 

HIGH WINE          € 18,50 

3 wijnen met begeleidende hapjes. Seizoensgebonden, laat je verrassen!  

Tijdens de High Wine ontdek je hoe wijn en spijs elkaar kunnen aanvullen en versterken. We laten je drie 

lokale wijnen proeven en serveren daarbij bijpassende hapjes, bereid met lokale, seizoensgebonden 

producten. Hierbij geven we uitleg over de combinatie van smaken.  
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BORREL 

Dranken 
 

Alle genoemde prijzen zijn per persoon 

Diverse frisdranken        € 2,75 

Diverse sappen        v.a.  € 3,75 

Pilsner (tap)         € 2,80 

Speciaalbier (fles)       v.a.  € 3,50 

 

           

 

 

Diverse Groesbeekse wijnen       € 4,50 €24,50 

Diverse Buitenlandse wijnen       € 4,75   €25,50 

 

Proeftafel Groesbeekse wijnen (± 3 proefglazen)    € 9,50  
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Happen 
Alle genoemde prijzen zijn per persoon 

Op tafel 

Gemarineerde olijven         € 2,00 

Zoutjes en nootjes         €  1,50  

Borrelplanken met 3 soorten kaas en worst, olijven, nootjes, stokbrood en smeersels € 4,50 

 

Hapjes-arrangement         € 10,00 

We serveren twee koude en twee warme hapjes per persoon, keuze uit: 

Koud        

• Zalmrolletje met mangochutney 

• Vitello Tonato        

• Parmahamrolletje gevuld met pesto, rucola en pijnboompitjes 

• Diverse bruschetta’s (v)  

• Caprese-spiesje (v)  

Warm  

• Flammkuchen    

• Spaanse burgertjes met chorizo      

• Oosters yakitorispiesje met koriander  

• Drumstickje in honing ketjapmarinade   

• Knoflookchampignons uit de oven (v) 

• Falafel met tzatziki en naanbrood (v) 
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DINER 
 

Buffetten 

ITALIAANS BUFFET (vanaf 15 personen)      € 26,50 p.p. 

• Salade van gemarineerde Pomodori tomaten met zachte buffelmozzarella, rucola en 

geroosterde noten 

• Verse salade met zongedroogde tomaatjes, walnoten en zwarte olijven 

• Frisse tonijnsalade met roze garnalen en een yoghurt-dilledressing 

• Plateau met Coppa di Parma, Spinata Romana en Coburgerham met daarbij zoete vijgen, 

meloen en balsamicostroop  

• Zacht gegaarde runderlende met pesto, Parmezaanse kaas, rucola en pijnboompitten 

• Pastasalade met verse basilicum, gegrilde paprika en rode ui 

• Verschillende soorten stokbrood met kruidenboter, zwarte olijven- en tomatentapenade 

• Spaghetti bolognese op traditionele wijze bereid 

• Saltimbocca met prosciutto en salie: zacht gegaarde varkensfilet omwikkeld met gedroogde 

Italiaanse ham en salie 

• Scholfilet uit de oven met groene kruiden, venkel en witte wijn 

• Geroosterde seizoensgroenten 

• Aardappel gebakken met knoflook en rozemarijn 

• Aardappelgratin met spekjes, rode ui en paprika 

Het Italiaans buffet is uit te breiden met (prijzen op aanvraag): 

• Charcuterie met Italiaanse vleeswaren, live gesneden op een snijmachine 

• Pasta, door onze chef bereid in Parmezaanse kaas 

• Kreeftravioli gekookt in waterfrituur, geserveerd met vis 

• Pizza-oven, vers gemaakte pizza met diverse toppings 
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Barbecue 

 

WIJNBOERMAALTIJD        € 20,- 

Een no-nonsense maaltijd geïnspireerd op de maaltijd die wijnboer Adam graag eet na een dag hard 

werken in de wijngaard. 

• Getrancheerd rund van de houtskool Kamado 

• Ovengebakken krieltjes 

• Gevulde groene bladsalade 

 

BARBECUE                        € 25,- 

De klassieke barbecue met voor ieder wat wils;  

• Diverse stukjes vlees, zoals worstje, hamburger, drumstick, kipsaté en vispakketje 

• Koolsla en gevulde groene bladsalade 

• Stokbrood en sausjes  

 

BARBECUE DE LUXE        € 35,- 

Op de houtskool gestookte Kamado Joe bereiden we verrassende gerechten, geserveerd in 4 

gangen 

1e gerecht 

• Zalmtaco met avocadosalsa en limoenmayo ( vega optie : Seared Watermelon “Tuna” steak 

Salade ) 

2e gerecht 

• Marokkaanse lamsspiesjes met couscous ( vega optie : gegrilde aubergines ) 

3e gerecht 

• Pitabroodje pulled pork met coleslaw 

4e gerecht  

• Poncho Potato met getrancheerde bavette en salade caprese 

Geserveerd met verschillende soorten brood met kruidenboter 

 

 



 

20 
 

SMOKER         € 45,- 

Vanaf 30 personen 

Een unieke manier van presentatie en bereiding. Onze koks bereiden de gerechten op een XL smoker. 

Dit geeft naast een BBQ-smaak ook een bijzondere manier van presenteren 

• USA runderribeye, mooi stukje gemarmerd en graangevoerd rundvlees 

• USA graangevoerde beefburger, met gekarameliseerde uitjes 

• Slow cooked USA pork, 8 uur langzaam gegrild op de Big Green Egg en begeleid met 

huisgemaakte barbecuesaus en de traditionele American cowl sla 

• Smoked chickenwings, kippenvleugels gemarineerd met onder andere honing 

• Sweet & spicy BBQ ribs, botermalse spareribs uit Amerika met een heerlijke zoete marinade 

van rode peper 

• Shrimp on a stick, cajun style 

• Verse groene salade, met diverse garneringen 

• Knoflooksaus, barbecuesaus en cocktailsaus 

• Assortiment stokbrood en breekbrood met kruidenboeter 

 

Wijngaarddiner 

 

Wij serveren een uniek diner aan onze wijngaard. Je krijgt een heerlijke amuse en vervolgens een 

exclusief 4-gangen diner met bijpassend wijnarrangement geheel in de prachtige sfeer van de 

wijngaard waar de druivenranken vol rijpe druiven hangen. Proef de Bourgondische levensstijl en kom 

dineren aan de wijngaard! 

De kosten voor het 4-gangen wijngaarddiner met bijpassend wijnarrangement zijn  

• Kijk op de website bij activiteiten voor de data van de wijngaard diner tijdens het seizoen 

• Kosten: € 62,50 per persoon inclusief 4 glazen wijn 

• Vanaf 20 personen eigen groep mogelijk 

• In de winter mogelijk in het proeflokaal 
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ALGEMENE INFORMATIE 

 

Het Nederlands Wijnbouwcentrum is een unieke locatie voor groepen tot 100 personen. Je kunt samen 

met medewerkers, relaties, collega’s, vrienden of familie op ontspannen wijze kennismaken met de 

wijnbouw en -productie in Nederland.  

Er is veel mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan een rondleiding en proeverij die uit te breiden is met een 

lunch, borrel en (wijngaard-)diner.  Maar ook voor een wandel- en fiets arrangement ben je bij het 

Wijnbouwcentrum aan het juiste adres. 

Tel. (+31)024-711 10 80, welkom@nederlandswijnbouwcentrum.nl 

BEREIKBAARHEID 

Bezoekadres: Bredeweg 2, 6562 DE Groesbeek 

Met het openbaar vervoer zijn we bereikbaar met buslijn 5 vanaf NS-station Nijmegen, halte 2e 

Colonjes, Groesbeek 

PARKEREN 

Parkeren kan op het terrein van het Nederlands Wijnbouwcentrum. Wij beschikken over ruime gratis 

parkeergelegenheid. Tevens zijn er oplaadpunten voor elektrische fietsen en -auto’s. 

CAPACITEIT 

Wij beschikken over de volgende ruimtes: 

• Proeflokaal met uitzicht op wijngaard, maximaal 100 personen 

• Vergaderruimte met uitzicht op wijnkelder, maximaal 20 personen 

• Vide boven het proeflokaal, maximaal 10 personen 

• Terras aan de wijngaard, maximaal 100 personen 

FACILITEITEN 

Het Nederlands Wijnbouwcentrum is standaard uitgerust met de volgende zaken:  

• Audiovisuele voorzieningen en wifi  

• Rolstoeltoegankelijk, er is een lift aanwezig 

• Aanpassingen voor mindervalide gasten, bijv. toilet etc. 

 

Let op: prijswijzigingen voorbehouden! 

mailto:welkom@nederlandswijnbouwcentrum.nl

