
In samenwerking met onze award-winning wijnbar Zuster Margaux

Op zoek naar een bijzondere manier om met uw bedrijf 
of afdeling het jaar af te sluiten of het nieuwe jaar 
te beginnen? Geniet dan samen vanuit huis van een 
heerlijke borrelbox of online wijnproeverij!

Vanuit Landgoed Brakkesteyn en in samenwerking met 
onze zusterlocatie wijnbar Zuster Margaux hebben wij 
drie pakketten samengesteld.
Zo is er voor ieder wat wils! 

Bekijk in deze brochure alle mogelijkheden. Uw einde- of 
nieuwjaarsbijeenkomst liever bij ons op locatie? Bekijk 
onze website voor de winterarrangementen. Heeft u 
vragen of wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan 
gerust contact met ons op. We denken graag mee.

BORRELPAKKETTENBORRELPAKKETTEN
VAN LANDGOED VAN LANDGOED 
BRAKKESTEYNBRAKKESTEYN



OVER DE 
BORRELBOX
genieten van wilde 
smaaksensaties!
Om jullie in deze tijd met elkaar te blijven 
verbinden en verrassen hebben we twee 
smaakvolle borrelboxen samengesteld. Geniet 
tijdens de winterse dagen vanuit huis van een 
heerlijke wilde beleving. 

In deze borrelboxen zitten heerlijke winterse 
borrelhappen. Van goede kaas tot fi jne charcuterie 
en wildpaté... De box heeft het allemaal!  We 
hebben twee varianten waarbij de luxe variant is 
uitgebreid met twee warme items. 

Om een persoonlijke touch aan de boxen te geven 
heeft u de mogelijkheid een kaartje of andere 
communicatie uiting vanuit uw organisatie aan het 
pakket toe te voegen. 

Een zeer geWILDe box! 



DATA OPTIES VOOR  DEELNAME 
THUISPROEVERIJ

vrijdag 4 december      20:00 - 21:30 uur
zaterdag 12 december  20:00 - 21:30 uur
zaterdag 19 december  20:00 - 21:30 uur 
donderdag 24 december  20:00 - 21:30 uur

OVER DE 
THUISPROEVERIJ
samen proeven en beleven
Wijnliefhebbers in het midden? Dan is de online 
wijnproeverij van ons zusje Wijnbar Zuster 
Margaux wellicht een goede optie! Met parels 
van wijnen voorzien zij jullie van een heerlijke 
online proefbeleving.

De sommeliers van de wijnbar laten jullie 
medewerkers tijdens deze online thuisproeverij 
‘blind’ proeven. Het pakket bevat namelijk wijnen 
met nummers in plaats van etiketten. Dat is pas 
echt samen proeven en beleven! Uiteraard maken 
ze tijdens de proeverij wel bekend welke wijnen 
jullie hebben geproefd. In het pakket zijn ook 
heerlijke bites toegevoegd. De online proeverij 
duurt 1 tot 1,5 uur.



BORRELBOX 
€ 29,00

LUXE BORRELBOX 
€ 39,00

THUISPROEVERIJ 
PAKKET 

€ 49,00
‘WILD’ BORRELBOX VOOR TWEE 
PERSONEN 

Keuze uit een fl es rode wijn of 
twee fl esjes doppelbock van 
Nijmeegse brouwerij Oersoep*

*Bij de keuze van het bockbier 
ontvangt u een QR-code om een 
virtuele rondleiding mee te kunnen 
maken op de brouwerij

 *Bij de keuze van een fl es wijn 
vindt u een heerlijk winters recept 
van onze eigen chef in de box

Winterse borrelhappen uit eigen 
keuken

Samengestelde spotify-lijst door 
team Brakkesteyn voor de totale 
ervaring

‘WILD’ BORRELBOX UITGEBREID 
VOOR TWEE PERSONEN 

Keuze uit een fl es rode wijn of 
twee fl esjes doppelbock van 
Nijmeegse brouwerij Oersoep*

*Bij de keuze van het bockbier 
ontvangt u een QR-code om een 
virtuele rondleiding mee te kunnen 
maken op de brouwerij

*Bij de keuze van een fl es wijn 
vindt u een heerlijk winters recept 
van onze eigen chef in de box

Winterse borrelhappen uit eigen 
keuken

Wildbouillon

Huisgemaakte hertenstoof

Samengestelde spotify-lijst door 
team Brakkesteyn voor de totale 
ervaring

ONLINE THUISPROEVERIJPAKKET 
VOOR TWEE PERSONEN

5 fl essen wijn van 250 ml

Noten en olijven

Hammen en kazen

Blad voor proefnotities

Met elkaar thuisproeven op
een reeds bestaande online
proeverijdatum van wijnbar
Zuster Margaux

Via een link is de thuisproeverij
nog een week lang terug te
kijken

Wilt u vanuit uw bedrijf een persoonlijk kaartje of iets anders toevoegen? 
Neem contact op voor de mogelijkheden.



VRAAG & ANTWOORD
Ik wil graag een non-alchoholisch pakket als alternatief, is dit mogelijk?
Ja, het is in overleg mogelijk om een non-alcoholisch pakket te bestellen.

Is het ook mogelijk om een vegetarische box te bestellen?
Ja, het is zeker mogelijk om een vegetarische variant te bestellen.

Kan er in de pakketten rekening gehouden worden met allergieën en 
dieetwensen?
We kunnen in overleg rekening houden met allergieën en dieetwensen. Dit 
moet dan minstens 5 dagen van te voren met ons worden afgestemd.

Tot wanneer kan ik een pakket bestellen?
U kunt tot uiterlijk 5 werkdagen van tevoren de pakketten bestellen.

Hoe zit het met het bezorgen of afhalen van de pakketten?
Vanaf 30 pakketten leveren wij uw bestelling kosteloos bij uw bedrijf af. 
Wanneer u minder dan 30 pakketten afneemt berekenen wij bezorgkosten 
van € 25,-. Het is ook mogelijk om de pakketten op onze locatie op te halen. 
Dit is, net zoals de leveringen, mogelijk op woensdag tot en met vrijdag 
tussen 09.00 uur en 17.00 uur. Het proeverij pakket kan in de week van uw 
proeverij gebracht of opgehaald worden, op dezelfde dagen en tijden als 
eerder genoemd.

Kan de proeverij ook op een later tijdstip teruggekeken worden?
De proeverij blijft nog een week na datum online staan om te bekijken.

Zijn de genoemde prijzen inclusief of exclusief BTW?
Alle genoemde prijzen in de brochure zijn inclusief BTW.


