
EEN COMPLEET  
VERZORGDE BARBECUE  

OP LANDGOED BRAKKESTEYN  



Omdat wij graag weer doen wat we het 
allerliefste doen, verzorgen wij nu een 
complete barbecue beleving voor u en uw 
gasten. Met goed eten en drinken weer 
samenkomen op een verantwoorde manier 
en in een buitengewone setting!

Met de kwaliteit en warme gastvrijheid die 
u van ons gewend bent zorgt ons barbecue 
arrangement voor een fi jne manier van 
samenkomen. Genietend van een veilige, 
groene en gezonde omgeving. 

Of u nu iets wilt vieren met familie/vrienden
of juist op een informele manier met uw 
bedrijf of afdeling wilt samenkomen... Onze 
barbecue maakt het mogelijk en is bij uitstek 
geschikt om in de (overdekte) buitenlucht te 
organiseren.

In dit document vindt u ons barbecue 
arrangement. Daarnaast is het belangrijk 
om te vermelden wat u van ons kunt 
verwachten, maar ook wat wij van u en uw 
gasten verwachten. Veilig samenzijn doen 
we tenslotte samen!

Tip: We bieden vele arrangementen 
aan voor groepen. Kijk op onze website 
voor de mogelijkheden of laat ons u 
adviseren. We denken graag mee over 
een passende invulling en staan open 
voor uw wensen of suggesties.



OPTIE 1
Echte vleesliefhebbers kunnen ook kiezen 
voor de barbecue meatlovers. Wij serveren 
uw gasten dan de volgende gerechten;

• Hele varkensrack à la minute geroosterd
• Ambachtelijke worst
• In zijn geheel geroosterde picanha
• Runder ribeye
• Gegrilde groenten
• Grilled sliced potato
• Creëer je eigen burger! Black Angus 

burger, cheddar, gebakken ui

OPTIE 2
Sluit de barbecue af met ons speciale 
dessert: Gefl ambeerde ananas met 
kokos-schuim, crumble en vanille ijs.

BARBECUE ARRANGEMENT

Wij ontvangen u en uw gasten met een feestelijk glas spumante 
of een Limoncello Spritz en op de tafels staat tafelgarnituur voor 
u klaar.

Wij serveren onbeperkt dranken uit ons drankenassortiment.
 Het assortment bestaat uit: vruchtensap, frisdrank, bier
 (Pilsener en Weizener) en huiswijn.

Op de barbecue serveren wij de volgende gerechten; 
• Aziatische kippendijsaté
• Broodje Black Angus burger
• Varkenskotelet 
• Zalm op de huid gebakken
• Gambaspies 
• Gevulde portobello
• Gegrilde groenten
• Grilled sliced potato

Stel je eigen salade samen bij de saladebar of maak een keuze uit 
de andere salades zoals onze couscous- en waldorfsalade. 

Verschillende broodsoorten en sauzen als satésaus, 
knofl ookmayonaise, barbecuesaus, whisky cocktailsaus staan 
klaar.

Ter afsluiting serveren wij een smakelijk ijsdessert.

HET ARRANGEMENT UITBREIDING



DIEETWENSEN
Uiteraard houden wij waar mogelijk rekening met 
dieetwensen. De dieetwensen kunt u tot uiterlijk 3 
werkdagen voorafgaand aan uw bijeenkomst aan 
ons doorgeven.

OVERIGE INFORMATIE

DIEETWENSEN
Uiteraard houden wij waar mogelijk rekening met 
dieetwensen. De dieetwensen kunt u tot uiterlijk 3 
werkdagen voorafgaand aan uw bijeenkomst aan ons 
doorgeven.

INFORMATIE

Landgoed Brakkesteyn is door zijn ligging uitermate 
geschikt voor buitenactiviteiten. Wilt u een activiteit 
naast uw barbecue organiseren? Laat het ons weten.

Achtergrondmuziek is aanwezig. Specifi eke 
muziekwensen kunt u altijd doorgeven.

Op het landgoed is voldoende gratis 
parkeergelegenheid en wij beschikken over twee 
oplaadpunten.

AANTALLEN 
De barbecue zal in totaal 3 uur in beslag nemen 
en de minimale groepsgrootte is 20 personen. De 
ruimte voor uw barbecue wordt bepaald op basis 
van de groepsgrootte en beschikbaarheid.

PRIJZEN
• All-inclusive arrangement

€ 52,50 per persoon
• Meerprijs meatlovers barbecue  

€ 5,00 per persoon
• Meerprijs barbecue dessert*  

€ 4,50 per persoon
*in plaats van het ijsdessert

De locatiekosten bij dit arrangement bedragen:
• Serre Landhuis en Vijverterras € 112,50
• Begane grond exclusief  € 225,00
• Terras Weidezicht   € 137,50
• Terras Parkzicht met Koetszaal € 175,00
• Koetshuis exclusief   € 347,50



VERWACHTINGEN

Wij bieden u graag kwalitatief hoogstaande en professionele gastvrijheid in een
veilige, groene en gezonde omgeving. Speciaal in deze tijd met de steeds wisselende restricties 
en richtlijnen vanuit de overheid vraagt dit om creativiteit en verantwoordelijkheid. Daarom delen 
wij met u de verwachtingen zodat wij u en uw gasten kunnen verbinden, verzorgen en bovenal, 
ook nu, kunnen verrassen.

WAT KUNT U VAN ONS VERWACHTEN?

• Wij hebben onze veiligheidsmaatregelen samengevat in ‘onze sprankelende hygiëne beloftes’ 
zoals u die kunt lezen in het bijgesloten document in de bevestigingsmail of op onze website.

• Wij zullen met onze service de 1,5 meter richtlijnen en de andere geldende richtlijnen 
respecteren en regelmatig onze handen wassen.

• Bij binnenkomst kunt u gebruik maken van de aan u toegewezen entree en garderobe, waarbij de 
vragenlijst rondom gezondheidsrisico’s doorgenomen zal worden.

• De gerechten en dranken worden volgens de hygiëne regels geserveerd.
• Een exclusieve ruimte en/of terrasgedeelte enkel voor uw gezelschap!

WAT WIJ VAN U VERWACHTEN

• Houd de 1,5 meter richtlijnen in acht ten opzichte van elkaar en onze medewerkers.
• Dat geldt ook voor eventuele aanvullende richtlijnen zoals verplichte zitplaatsen of maximum 

aantal gasten per tafel,
• Denk eraan om ook bij binnenkomst elkaar de ruimte te geven.
• Was regelmatig uw handen en maak gebruik van onze hygiënetafel.
• Nies en/of hoest in uw elleboog.



VRAAG & ANTWOORD 
Voor welke dagen kan ik een barbecuearrangement 
boeken?
Dit is alle dagen van de week mogelijk.

Vanaf welk tijdstip kunnen we een arrangement boeken?
Aanvangstijden van het arrangement ligt tussen 16.00 uur en 
19.00 uur.

Tot wanneer kunnen we boeken?
U kunt tot 5 werkdagen van tevoren een arrangement boeken.

Heb ik de ruimte exclusief voor mijn gezelschap?
Ja, de ruimte waar de barbecue plaatsvindt is exclusief voor u.

Zijn er aparte ingangen voor verschillende groepen?
Ja, al onze ruimtes hebben een aparte entree.

Wat doet u om besmettingen tegen te gaan?
Zie al onze maatregelen in onze ‘sprankelende hygiëne 
beloften’. 

Wat verwacht u van de gasten zelf?
Zie hiervoor de vorige pagina van dit document.

Zijn er minimum en maximum aantallen per ruimte?
Ja, dit maximum wordt mede bepaald door de 1,5 meter 
richtlijnen. Ook is er een minimumbezetting van de ruimtes 
bepaald. Het is mogelijk om vanaf 20 personen een barbecue 
bij ons te reserveren. Op basis van het aantal gasten waarvoor 
u gereserveerd heeft en de beschikbaarheid, wijzen wij u een 
ruimte toe.

Kan ik kiezen wat voor catering invulling ik wil?
Nee, er is een vaste invulling.

Kunt u rekening houden met dieetwensen?
Ja, dan dient dit wel uiterlijk 3 werkdagen van tevoren 
doorgegeven te zijn.

Tot wanneer kunnen we het aantal gasten wijzigen?
Het aantal gasten dat u bij de reservering heeft bevestigd is 
leidend. Tot uiterlijk 5 werkdagen voor uw bijeenkomst kunt u dat 
maximaal 10% naar beneden bijstellen. Wilt u het aantal gasten 
verhogen dan is dat mogelijk na overleg met de afdeling verkoop 
en als de capaciteit van de ruimte dat toelaat.

Kan ik ook binnen zitten als het minder mooi weer is?
Bij het Koetshuis is uw ruimte overdekt zodat u altijd droog (en 
warm) van uw barbecue kunt genieten. Bij het Landhuis is de 
Serre beschikbaar om binnen te zitten. De barbecue zelf zal dan 
op het Vijverterras staan. 

Waarom berekent u locatiekosten?
Vanwege onder andere de onderhoudskosten van onze 
monumentale panden en het klaarzetten van de specifi eke 
opstellingen voor uw bijeenkomst. Ook vanwege de gerelateerde 
extra kosten voor schoonmaak, preventie en service in tijden 
van corona werken wij met locatiekosten. In de prijzen voor 
dit arrangement is al een 50% korting op het standaardtarief 
verwerkt.

Kan ik zelf bepalen hoelang de barbecue duurt?
Het arrangement heeft een vaste tijdsduur. Vraag de afdeling 
verkoop wat de mogelijkheden zijn als u die wilt verlengen.


