
Winterarrangementenarrangementen



Op zoek naar een plek om met elkaar het bewogen 
jaar op een verantwoorde, culinaire en ontspannen 
manier af te sluiten? Of u nu iets wilt vieren met 
familie/vrienden of juist zakelijk wilt samenkomen... 
Landgoed Brakkesteyn verzorgt het! In deze digitale 
brochure vindt u drie arrangementen die met 
liefde zijn samengesteld door ons voor u. Onze 
arrangementen zijn passend bij het seizoen en 
gemakkelijk uit te breiden met aankleding en/of 
entertainment.  
 
Uiteraard is onze locatie volledig coronaproof. 
Daarom vermelden we in deze brochure meteen 
wat u van ons kunt verwachten, maar ook waar u 
en uw gasten rekening mee kunnen houden. Veilig 
bijeenkomen doen we tenslotte samen! Daarnaast 
proberen wij al zoveel mogelijk eventuele vragen 
voor u te beantwoorden in ‘Vraag en Antwoord ’. 

DE WINTERMAANDEN



TOELICHTING

INFORMATIE
• Onze chef-kok verzorgt een heerlijk 3- 

of 4-gangen diner inclusief amuse.
• U stelt zelf het menu samen door per 

gang één gerecht te selecteren voor 
uw gehele gezelschap. 

• Dranken schenken wij op basis 
van nacalculatie of een bijpassend 
wijnarrangement.

• Private Dining is mogelijk vanaf 6 
personen.

PRIJZEN
• 3-gangen menu € 44,50 p.p.
• 4-gangen menu € 49,50 p.p. 
• Bijpassend wijnarrangement:

3-gangen € 29,50 p.p.
4-gangen € 36,50 p.p. 

• Uw gasten ontvangen met een glas 
bubbels of een feestelijke cocktail? 
Zeker doen! Deze winter kan dat vanaf 
€ 4,75 p.p.

DESSERT

CRÈME BRÛLÉE VAN SPECULAAS
bourbon vanille ijs 

CHOCOLADE
3 bereidingen - sinaasappel

KAAS 
keuze van de chef - vijgenbrood

TUSSENGERECHTEN

OSSENSTAART BOUILLON
paddenstoelen - rundvlees 

TONGFILET 
zacht gegaard  - wortel - beurre 

noisette

PASTINAAKSOEP (V)
licht gebonden - krokant van 

Parmezaan

VOORGERECHTEN

TRIO VAN VIS
tonijn - gamba - zalm  

wasabi - limoen - mierikswortel

RILETTE VAN EVERZWIJN
perenchutney - laurierdruif 

BURRATA (V)
gegrilde paprika - tomaat - witte 

balsamico-stroop

HOOFDGERECHTEN

RUNDERLENDE
Friesländer rund - morilles - 

eigen jus - koolraap

FORELFILET 
venkel - pommes dauphine 

FALAFEL (V)
huisgemaakt - geroosterde groenten 

- pompoenchutney

Private Dining



TOELICHTING
INFORMATIE
• U heeft de keuze uit een walking dinner 

dat uit 6 verschillende gerechten 
bestaat of uit een nog uitgebreidere 
invulling met 8 gerechten.

• Dranken schenken wij op basis 
van nacalculatie of een bijpassend 
wijnarrangement.

• Uw gasten ontvangen met een 
glas bubbels of een feestelijke 
cocktail maakt uw bijeenkomst nog 
aantrekkelijker.

• Walking dinner is te reserveren vanaf 
25 personen.

PRIJZEN
• 6 gerechten € 43,50 p.p.

(2x voor - 2x hoofd - 2x na)
• 8 gerechten € 49,50 p.p.

(2x voor - 2x tussen - 2x hoofd - 2x na)
• Bijpassend wijnarrangement: 

3-gangen € 29,50 p.p.
4-gangen € 36,50 p.p.

• Bubbels of feestelijke cocktail vanaf 
€ 4,75 p.p. 

• Amuse van de chef + € 3,00 p.p.
• Vers gebakken broden met pikante 

smeersels + € 3,50 p.p. 

DESSERT

TUSSENGERECHTEN

BISQUE
schaaldieren - rouille - crouton 

GEGRILDE PADDENSTOEL (V)
venkelzuurkool - Roquefort - 

hazelnoot

VOORGERECHTEN

POKÉBOWL MET ZALM
sushirijst  - wortel - komkommer 

- wakame - edamame - radijs

HERT
carpaccio - rode kool - appel 

- oesterzwam  

HOOFDGERECHTEN 

EENDENBORST
portsaus - sinaasappel 

TONG
wortel - beurre noisette

Walking dinner

CRÈME BRÛLÉE 
speculaas - vanille 

CHOCOLADEMOUSSE 
met gouden parels



WE SCHENKEN 
Dranken uit het Hollands drankenassortiment

OP DE TAFEL STAAN
Huisgemaakte kletskoppen van Parmezaanse kaas

Verse gebrande notenmix

WE GAAN ROND MET 
Diverse hammen en kaassoorten 

Proeverij van bitterballen

EN SERVEREN 
Mini pokébowl (zalm)

Mini sesambroodje met pulled chicken 

PRIJZEN
• Borrelarrangement 2 uur € 42,50 p.p. 
• Borrelarrangement 2,5 uur € 47,50 p.p.

INFORMATIE
• Onze chef-kok verzorgt een heerlijk 

borrelarrangement.
• Inclusief drankenarrangement.
• De borrel is te reserveren vanaf 20 

personen. 

Borrelen
TOELICHTING



VERWACHTINGEN

WAT U VAN ONS KUNT VERWACHTEN:
• In deze speciale tijd hebben wij onze nieuwe standaarden 

samengevat in ‘onze sprankelende hygiëne beloftes’ zoals u 
die kunt lezen op onze website.

• Wij zullen met onze service de 1,5 meter richtlijnen 
respecteren.

• Bij binnenkomst kunt u gebruik maken van de aan u 
toegewezen garderobe.

• Alle (bij)gerechten zullen per persoon geserveerd worden.
• Een exclusieve ruimte enkel voor uw gezelschap!
• Op iedere bijeenkomst staat een zogeheten ‘zorgdrager’. 

Onze zorgdrager is herkenbaar aan zijn of haar outfi t en 
heeft één missie: het continu waarborgen en nastreven van 
de gestelde richtlijnen en veiligheid.

WE VRAGEN HET VOLGENDE VAN U EN UW GASTEN: 
• Houdt de 1,5 meter richtlijnen in acht ten opzichte van elkaar en 

onze medewerkers.
• Denk er aan om ook bij binnenkomst elkaar de ruimte te geven.
• Was regelmatig uw handen en maak gebruik van onze hygiëne-

tafel.
• Nies en/of hoest in uw elleboog.



VRAAG & ANTWOORD 

EXTRA INFORMATIE

• V Voor welke dagen kan ik een arrangement boeken?
A Dit is alle dagen van de week mogelijk.

• V Vanaf welk tijdstip kunnen we een arrangement 
 boeken?
A Aanvangstijden diner vanaf 17.00 uur. Borrel vanaf 15.00
 uur.

• V  Tot wanneer kan ik boeken?
A  U kunt tot 2 werkdagen van tevoren een arrangement 
 boeken.

• V Heb ik de ruimte exclusief voor mijn gezelschap?
A Ja, de ruimte is exclusief voor u.

• V Wat doet u om besmettingen tegen te gaan?
A Zie al onze maatregelen in onze ‘sprankelende hygiëne
   beloftes’ op de website. 

• V Zijn er minimum en maximum aantallen per ruimte?
A Kijk bij de verschillende arrangementen wat de minumum
 aantal personen zijn om te reserveren. Het maximum aantal 
 gasten per ruimte en per tafel is steeds aangepast aan de
 geldende maatregelen.

• V Kan ik kiezen wat voor catering invulling ik wil?
A Nee, er is een vaste invulling. Dieetwensen worden 
 uiteraard wel meegenomen.

• V Kunt u rekening houden met dieetwensen?
A We kunnen uiteraard rekening houden met dieetwensen
 wanneer dit op tijd wordt doorgegeven.

• V Kunnen we op dag zelf het aantal gasten nog wijzigen?
A Nee, het bevestigde aantal personen is bepalend.

LOCATIEKOSTEN
In verband met de extra schoonmaak, service en
sprankelende hygiëne beloftes hanteren wij locatiekosten
voor uw ruimtes. De kosten hangen af van de zaal die
gebruikt wordt voor uw gezelschap.

PRIJZEN
Alle genoemde prijzen in deze brochure zijn inclusief BTW.


