VOOR EEN SPRAAKMAKEND WINTER EVENT

2 buitengewone evenementenlocaties
op de best bewaarde buitenplaats van Nijmegen

Goed bereikbaar met auto
en openbaar vervoer

Eén vast contactpersoon
tijdens het voortraject

WINTERS GENIETEN IN
ONZE ERFGOEDPAREL
Landgoed Brakkesteyn wordt
in de decembermaand ondergedompeld in winterse
sferen. Sfeervolle verlichting,
knisperende vuurkorven
en seizoensgeuren die
zich verspreiden over het
landgoed... Samen met een
warm welkom zorgen wij
voor de perfecte setting voor
uw winterevent.

PERSOONLIJKE SERVICE
EN EEN ERVAREN TEAM
Door onze jarenlange
ervaring weten we als geen
ander waar een goede
evenementenlocatie aan
moet voldoen.
We delen met plezier
onze kennis en ideeën.
Daarnaast nemen wij de
hele organisatie graag voor
jullie uit handen.

DIVERSE MOGELIJKHEDEN, PASSEND BIJ UW EVENT
In deze brochure vindt u diverse voorbeelden van onze
mogelijkheden. Meer weten over onze opties voor de
feestmaanden of heeft u een vraag? Neem gerust contact
met ons op, we helpen u graag verder.
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EENDENBOUT
Gekonﬁjt - appel-kastanje
compote - chiogga biet

EENDENBOUT
Gekonﬁjt - appel-kastanje
compote - chiogga biet

HERT
Zacht gegaard - spruiten mousseline - krokante schorseneer

DORADEFILET
Geroosterd - risotto garnalen antiboise

CHOCOLADE
Taartje - bitterkoekjes merengue - Atsina Cress

HERT
Zacht gegaard - spruiten mousseline - krokante schorseneer

vanaf € 39,50 per persoon

CHOCOLADE
Taartje - bitterkoekjes merengue - Atsina Cress
vanaf € 46,50 per persoon

Walking dinner
EENDENBOUT
Gekonﬁjt - tartaar van appel en kastanje chiogga biet
ZALM
Gerookt - rode ui - citroenmayonaise
CAPPUCCINO
Zuurkool - truﬀel
HERT
Stoof - kruidkoek - zilveruitjes - notenrijst
DORADE
Geroosterd - risotto - garnalen antiboise
CHOCOLADE
Taartje - bitterkoekjes - merengue - Atsina Cress
vanaf € 42,50 per persoon
inclusief BTW

Borrelarrangement
Ontvangst met glühwein en amuse
*
Warme beenham
*
Bittergarnituur
*
Exclusieve ruimte
*
2,5 uur drankarrangement
vanaf € 39,75 per persoon
inclusief BTW,
vanaf 20 personen

HUIS - DJ
€ 500,- (4 uur)
Deze DJ maakt van elk feest een groot succes. Hij voelt perfect
de sfeer in de zaal aan en stemt zijn muziek daar naadloos op
af. Strak witte DJ booth, sfeerverlichting en goede muziek
gegarandeerd!
TAFELGOOCHELAAR
€ 485,- (1 uur)
Goochelaar Magic Collo vermaakt iedereen met zijn
humorvolle shows. U kunt er op rekenen dat zijn shows een
vrolijke indruk achterlaten.
COMPLIMENTENMEISJE
€ 365,- (2 uur)
Een lief en feestelijk complimentenmeisje verrast de
gasten met een oprecht en persoonlijk compliment op een
handgeschreven kaartje. Een feel good moment met een
complimentje om letterlijk in uw zak te steken!
POLAROIDMEISJE
€ 510,- (o.b.v. 150 foto's)
Het polaroidmeisje loopt door de zaal en maakt de leukste
foto’s van de gasten. De gasten ontvangen de foto in een
fotoframe met logo en hebben een persoonlijke herinnering
aan het bedrijfsfeest.
WIJNPROEVERIJ
€ 23,50 p.p. (vanaf prijs)
Met elkaar meer ontdekken over wijn? Proef wereldse wijnen
tijdens een smaakvolle wijnproeverij. Onze sommelier neemt u
mee in het verhaal over de historie, herkomst en smaak van de
wijnen.

Entertainment
mogelijkheden

CONTACT

Interesse in een event bij ons? Neem voor meer informatie
gerust contact met ons op of kijk op de website:
schitterende-erfgoedparels.nl Hier vindt u ook meer
informatie over onze andere locaties.
LANDGOED BRAKKESTEYN
Driehuizerweg 285
6525 PL Nijmegen
024 355 39 49
info@landgoedbrakkesteyn.nl

