
GENIET VAN EEN BARBECUE IN 
DE GROENE OMGEVING VAN 
LANDGOED BRAKKESTEYN



Landgoed Brakkesteyn is dé plek waar je in Nijmegen 
kunt genieten van zowel de buitengewone groene 
omgeving als van een uitstekende keuken. In de 
afgelopen jaren hebben vele gasten en gezelschappen 
hier speciale gelegenheden gevierd en zijn er mooie 
herinneringen gemaakt.

Een barbecue is één van de vele dinermogelijkheden 
die wij u bieden. Geniet samen met uw gezelschap van 
een verzorgde barbecue onder de stretchtenten bij het 
Koetshuis of - wanneer het weer het toe laat - op de 
Weide in de open buitenlucht.

Ook een barbecue op het terras van het Landhuis is 
mogelijk met de zitplaatsen in onze Serre als alternatief 
voor als het weer wat tegen zit.

Tip: We bieden ook 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 



De barbecue Brakkesteyn bestaat uit de volgende
 gerechten:

De 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
• Creëer je eigen burger! Black Angus
 burger, cheddar, gebakken ui
• 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.

U kunt uw barbecue ook afsluiten met ons speciale 
dessert: Gefl ambeerde ananas met kokos-schuim, 
crumble en vanille ijs.

BARBECUE BRAKKESTEYN BARBECUE MEATLOVERS

BARBECUE DESSERT

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.

• Aziatische kippendijsaté
• Broodje Black Angus burger
• Varkenskotelet
• Zalm op de huid gebakken
• Gambaspies 
• Gevulde portobello
• Gegrilde groenten
• Grilled sliced potato

BARBECUE 2021



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

Een barbecue serveren wij vanaf minimaal 20 personen

Barbecue Brakkesteyn    € 38,50 per persoon
Barbecue meatlovers   € 42,50 per persoon
Barbecue dessert (i.p.v het ijsdessert)  € 4,50   per persoon

LOCATIEKOSTEN

Serre Landhuis met Vijverterras  € 112,50 
Begane grond exclusief    € 225,00
Terras Weidezicht     € 137,50
Terras Parkzicht met Koetszaal  € 175,00
Koetshuis exclusief    € 347,50

INFORMATIE 

MOGELIJKHEDEN
• 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.

• De ruimte voor uw barbecue wordt 
bepaald op basis van de groepsgrootte 
en beschikbaarheid.

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

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

DIEETWENSEN

PRIJZEN


