
MET ELKAAR GENIETEN VAN EEN 
HEERLIJK BUFFET 

BIJ 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 
mooie herinneringen gemaakt.

Een diner in buff etvorm is één van 
de vele dinermogelijkheden die wij u 
bieden. U kunt bij ons terecht voor een 
buff et vanaf 30 personen en tot ca 100 
personen. Voor grotere gezelschappen 
maken we graag maatwerkafspraken 
met u. 

U geniet met uw gezelschap van het 
diner in één van de mooie ruimtes in 
ons Landhuis of Koetshuis of op onze 
terrassen. Samen maken we afspraken 
over de inrichting van de ruimte. Hoge 
statafels, gedekte lage tafels of een 
combinatie ervan... We bespreken het 
samen en adviseren u graag..

Tip: We bieden ook 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.



BUFFET

VOORGERECHTEN
• Visschotel, vers aanbod van het seizoen
• Lauwwarme beenham, rode kool en appeltjes
• Anti Pasti, gegrilde courgette, aubergine en
 rode punt paprika met mozzarella (v)
• Verschillende soorten salades (v)
• Brood met boter, tapenade en aïoli

HOOFDGERECHTEN
• Aan het buff et gesneden rosbief met Doesburgse 

mosterdjus
• Aan het buff et gesneden paddenstoelenstrudel (v)
• Slibtongrolletjes op een bedje van spinazie
• Buikspek gemarineerd met honing en tijm 

geserveerd met spitskool
• Seizoengroenten
• Mediterraanse bonen
• Aardappelgratin en Rozeval aardappeltjes

DESSERTBUFFET
Wij kunnen aansluitend het volgende 
dessertbuff et voor u verzorgen:

• Verschillende soorten chocolade mousse
• Tarte tatin van ananas
• Sorbetijs
• Cheesecake van limoen
• Bavarois van zomers fruit

Onze chef heeft het volgende buff et voor u samengesteld:

BUFFET



DIEETWENSEN 
Dieetwensen of een voorkeur voor meer vegetarische gerechten? 
Geef het tijdig aan ons door zodat wij hier optimaal rekening mee 
kunnen houden. Liever eerder, maar uiterlijk 5 werkdagen 
voorafgaand aan de bijeenkomst.

PRIJZEN
• Buff et       € 38,50 per persoon
• Dessert buff et        € 7,50 per persoon

LOCATIEKOSTEN
De locatiekosten voor uw exclusieve ruimte bedragen:
• Serre Landhuis     € 112,50
• Begane grond Landhuis exclusief   € 225,00
• Herenkamer of Collegekamer   € 112,50
• Eerste verdieping landhuis exclusief  € 225,00
• Terras Weidezicht     € 137,50
• Terras Parkzicht met Koetszaal   € 175,00
• Koetshuis exclusief     € 347,50

OVERIGE INFORMATIE


