Trouwen op
Landgoed Brakkesteyn
Buitengewone trouwlocatie. Een oase van rust in het stadspark van Nijmegen.

TROUWEN OP EEN BUITENGEWONE LOCATIE
Wat leuk dat jullie gaan trouwen, gefeliciteerd! Graag nemen wij
jullie mee in de wereld van Landgoed Brakkesteyn. Het landgoed

Landhuis

kent twee verschillende trouwlocaties, het Landhuis en het
Koetshuis en biedt jullie daardoor eindeloze mogelijkheden!

LANDGOED BRAKKESTEYN
Ons landgoed van ruim 350 jaar oud is met haar twee
verschillende locaties, groene park, nostalgische oprijlaan en
prachtig gelegen terrassen een buitengewoon landgoed met
karakter.

Koetshuis

Landgoed Brakkesteyn biedt twee romantische locaties, ieder
Foto: Bas Uijlings

met eigen mogelijkheden en beide midden in het park. Mede
door de inzet van sfeervolle stretchtenten bij het Koetshuis

MEER OVER HET LANDHUIS

en fantastische serre in het Landhuis is het landgoed één van
Nijmeegs beste binnen- en buitenlocaties.
Het landgoed is centraal gelegen in Nijmegen en beschikt over

Het Landhuis is een stijlvolle locatie met een rijke historie. De warme en

Landhuis

ongedwongen sfeer gecombineerd met een vleugje Parijse nonchalance.

WAAROM HET LANDHUIS
Stijlvolle locatie met warmte en karakter
Perfect in ieder seizoen en verschillende weerscenario’s

voldoende gratis parkeerplaatsen. Het is de perfecte locatie om

De locatie bestaat uit verschillende binnenruimtes en beschikt over een groot

alle bijzondere momenten op één plek te vieren.

terras. De ruimtes zijn afzonderlijk van elkaar te gebruiken, maar ook als

Geschikt voor zowel grote als kleine gezelschappen

geheel. Dit maakt de locatie heel ﬂexibel en aanpasbaar. Een intieme bruiloft

Te combineren met buiten door serre en ruim terras

of groots, het landhuis leent zich er perfect voor!
Sluit jullie bruiloft in het Koetshuis af met een

De prachtige omgeving maakt het plaatje af. Of jullie nu in de lente, zomer,

overnachting in onze prachtige bruidssuite en geniet
samen van de groene omgeving van het landgoed.

herfst of winter trouwen; ieder seizoen heeft zijn eigen charme.
Koetshuis

Het landhuis biedt culinair vele mogelijkheden, van luxe
dineren tot uitgebreide buﬀetten

BRUIDSSUITE IN HET KOETSHUIS

DE ZALEN VAN ONZE LOCATIE

Bij een bruiloft hoort natuurlijk een huwelijksnacht in stijl!

Het Landhuis heeft verschillende ruimtes met elk een

Sluit jullie avond af in onze authentieke bruidssuite in het

eigen prijs. Het Koetshuis is enkel in zijn volledigheid te

Koetshuis, een sfeervolle suite met alle luxe die bij een

huren. Bekijk hieronder alvast onze vanaf prijzen.

huwelijksnacht past. Heerlijk om na een lange, feestelijke
dag op het landgoed te blijven en in alle rust te kunnen
nagenieten!

MEER OVER HET KOETSHUIS
Het Koetshuis is een landelijke locatie. Het authentieke Koetshuis is ruim
100 jaar oud en door de paardenstallen, Franse tuin met gazon en de
prachtige bomen een trouwlocatie met karakter.

WAAROM HET KOETSHUIS

waardoor de locatie gemakkelijk kan worden uitgebreid. Met mooi weer
kunnen jullie elkaar het ja-woord geven in de buitenlucht. Onder de hoge
groene bomen of in de Franse tuin, er zijn meerdere prachtige plekken
voor een ceremonie naar jullie wens.

(per dagdeel)
€ 225,€ 225,€ 145,€ 450,-

Herenkamer
Collegekamer
Middenkamer
Bovenverdieping

€ 225,€ 225,€ 75,€ 450,-

Koetshuis locatiekosten

(per dagdeel)

Koetshuis totaal

€ 695,-

Landelijke sfeer en trouwen in het groen
Bruidssuite aanwezig van 55m2
Ideaal voor sharing dinner of een barbecue

In de zomer is het Koetshuis standaard voorzien van grote stretchtenten

Landhuis locatiekosten
Bar - Voorkamer
Serre
Salon
Benedenverdieping

Perfecte setting voor een bruiloft met festival thema
Afgesloten en ruime weide voor eindeloze opties

Voor het gebruik van de terrassen geldt de zaalhuur van
het slecht weer scenario (de zaal binnen).

BIJZONDERE GASTVRIJHEID
Wat ons kenmerkt is onze manier van service verlenen. Onze speciale wijze van bediening en

WINTERBRUILOFT

bijzondere manier van presenteren dragen bij aan de beleving die wij jullie bieden.

Trouwen in de winter? Een aanrader in het Landhuis! Een

Onze bediening werkt in een moderne outﬁt en serveert gerechten vanaf speciale plateaus of

uitgelichte oprijlaan, knapperende vuurkorven, glühwein,

middels ludieke materialen. Zo serveren wij onze wijnen vanuit speciale ‘winebelts’.

knusse plekjes, wollige dekens en kaarsjes… Wij zorgen voor

Wij bieden jullie en jullie gasten warme gastvrijheid. Onze gasten het naar hun zin maken, te

een intieme en warme setting!

verrassen, verzorgen en verbinden is onze drijfveer.

Het Landhuis leent zich in de wintermaanden perfect

ONDERSCHEIDENDE SERVICE

als sfeervolle trouwlocatie. Deze maanden zijn zowel de

Ons team bestaat uit gedreven en enthousiaste mensen die met hun ervaring precies weten

locaties als lange oprijlaan volledig uitgelicht. Pluspunt:

waar een goede bruiloft en locatie aan moet voldoen. Ons team is constant op zoek naar

enkel deze maanden is de bruidssuite te reserveren in

nieuwe ideeën en concepten om unieke onderdelen aan jullie bruiloft toe te kunnen voegen.

combinatie met een bruiloft in het Landhuis. Ontvangst
met glühwein en apfelstrudel, uitgebreid en bourgondisch
tafelen, marshmellows bij de vuurkorven... Romantisch! Jullie
winterbruiloft wordt er een om niet snel te vergeten.

‘‘Er wordt goed geluisterd

ETEN & DRINKEN

naar de wensen van het

Alle gerechten worden door onze koks verzorgd. Onze chef-kok werkt enkel met verse

bruidspaar. Ze geven

producten en is uiterst creatief. Hij denkt mee over de invulling, kan bijna alles realiseren

veel opties en er zijn

en presenteert zijn gerechten altijd op bijzondere wijze.

vele mogelijkheden.
Goede service en een
toptrouwlocatie! Ook de
bruidssuite is echt heel erg
mooi!‘‘
- Lieke & Joost

TOOST ARRANGEMENT
TOOST MET BRUIDSTAART

€ 11,95 P.P.

ONTVANGST EN BORRELARRANGEMENT

DINER

FEESTAVOND

ONTVANGSTARRANGEMENT

DINERARRANGEMENT

FEESTAVONDARRANGEMENT

De mogelijkheden zijn eindeloos! Het populaire sharing

(4 UUR, INCLUSIEF ZAALHUUR)

•

€ 5,75 P.P.

Na de ceremonie serveren wij een feestelijk glas

30 MINUTEN

prosecco of een alcoholvrij alternatief. Samen snijden

Wij ontvangen uw gasten met koﬃe/thee of frisdrank.

dinner waarbij vele kleine gerechtjes worden geserveerd

jullie de bruidstaart aan. De taart is van onze partner

Wij serveren daar een kleine selectie van zoetigheden bij.

en gedeeld met elkaar. Een gangen diner met bijpassende

ZOET. In overleg stellen jullie de taart samen. Er zijn vele
mogelijkheden als het gaat om grootte, uitstraling en smaak.

wijnen, maar ook diverse buﬀetten of een OFYR barbecue in
BORRELARRANGEMENT
1,5 UUR

Wij gaan rond met luxe borrelhappen (2 per persoon), op de

VANAF PRIJZEN

Uiteraard is het mogelijk om de bruidstaart zelf te verzorgen.

diverse (sta)tafels plaatsen wij huisgemarineerde olijven en

3-gangen diner € 39,50 p.p.

Wij regelen het servies en serveren jullie gasten een

een assortiment luxe gezouten noten. Wij serveren vanuit

BBQ

€ 36,50 p.p.

Sharing dinner € 39,50 p.p.

feestelijk glas prosecco of een alcoholvrij alternatief.

de bar en onze wine-belts anderhalf uur dranken uit ons

Buﬀet

€ 37,50 p.p

Proﬁle Dishes

TOOST MET EIGEN BRUIDSTAART

€ 6,95 P.P.

(op maat)

Wij kunnen de dranken op basis van nacalculatie of

vermeld. Alle prijzen zijn gebaseerd op prijspeil / btw 2020.

arrangement verzorgen.

Op de diverse (sta)tafels plaatsen wij huisgemarineerde
olijven en een assortiment luxe gezouten noten

•

Warme borrelhappen (4 per persoon)

•

Een warme snack ter afsluiting

Wij kunnen DJ’s en bands ontvangen.
Hierin denken wij graag met jullie mee.

en huiswijn.

Foto: Kim Roufs

•

Walking dinner € 39,75 p.p.

drankassortiment bestaande uit frisdrank, vruchtensap, bier

Onze arrangementen zijn exclusief zaalhuur tenzij anders

Vier uur keuze uit ons drankassortiment bestaande uit
frisdrank, vruchtensap, bier en huiswijn

onze tuinen is mogelijk. Wij denken graag met jullie mee.
€ 15,50 P.P.

Uiteraard houden wij rekening met eventuele dieetwensen
en allergieën.

€ 36,50 P.P.

BEST WEDDING DEAL ARRANGEMENT
BEST WEDDING DEAL ARRANGEMENT:

Voor jullie bruiloft hebben wij een speciaal all-in arrangement

All-in trouwen op Landgoed Brakkesteyn voor € 6.000,-

samengesteld voor slechts € 6.000,00. Het arrangement bestaat uit

ENTERTAINMENT
WIJNPROEVERIJ

vanaf € 23,50 P.P.

Meer ontdekken over wijn? Proef met jullie gasten wereldse

een ontvangst, ceremonie, toost, borrel en diner voor 25 daggasten

wijnen. Onze sommelier vertelt over de historie, de

en een spetterende feestavond voor 100 personen. Deze aanbieding

herkomst, de wijnmaker en de smaak.

is het gehele jaar door te reserveren met uitzondering van vrijdag en

SABREREN

zaterdag in de periode van mei t/m september.

vanaf € 150,-

Knallende champagne kurken op jullie bruiloft. Met hulp van
15.00 uur

Ontvangst gasten met koﬃe, thee en iets zoets

de chambreur zelf de champagne sambreren. Feestelijker

15.30 uur

Huwelijksceremonie in een van onze ruimtes/buiten

toosten kan niet!

16.15 uur

Toost met prosecco en bruidstaart van onze patissier

16.30 uur

Borrel met onbeperkt dranken uit ons

LIVE PAINTER

assortiment, tafelgarnituur en amuselolly’s
18.00 uur

komt langs op locatie en maakt tijdens jullie dag een uniek

Aanvang buﬀet of barbecue vers bereid door onze

schilderij. Laat jullie bruiloft vastleggen op doek.

chef-kok (uiteraard zijn er meer mogelijkheden)
20.30 uur

Spetterende feestavond met onbeperkt dranken

DJ

uit ons assortiment, borrelhappen en een afsluiter
00.30 uur

persoon:
Toeslag per extra daggast:

€ 96,50

Toeslag per extra avondgast:

€ 36,50

doornemen en staat garant voor een volle dansvloer, perfect
“Vanaf het eerste contact voelde
het direct goed. Er werd naar
onze wensen geluisterd en we
kregen altijd vlot reactie op onze
vragen. Mede dankzij de goede
voorbereiding hebben we een
fantastische bruiloft gehad!’’

Kijk op onze website voor alle informatie over trouwen op
Foto: Bas Uijlings

Landgoed Brakkesteyn.

vanaf € 550,-

Onze eigen huis DJ zal in overleg met jullie de muziekkeuze

Vertrek van het bruidspaar en de gasten

Als jullie meer gasten verwachten berekenen wij een toeslag per

vanaf € 550,-

Laat kunst terugkomen op jullie bruiloft. Een live-painter

- Marissa & Leon

geluid en licht. Ook kunnen wij een saxofonist of een
percussionist verzorgen. Laat ons jullie ontzorgen!

Foto: Bas Uijlings

KIJK OOK EENS BIJ ONZE ANDERE LOCATIES:
www.muntgebouw-utrecht.nl/trouwen
www.trouwenindemarienhof.nl

CONTACT
Enthousiast over onze locatie en interesse om te komen kijken?
Jullie zijn van harte welkom! Plan een afspraak in met één van onze
medewerkers.
Landgoed Brakkesteyn
Driehuizerweg 285
6525 PL Nijmegen
024 - 355 39 49
trouwen@landgoedbrakkesteyn.nl
www.landgoedbrakkesteyn.nl

