
EEN CONDOLEANCE OF  
AFSCHEIDSDIENST  

OP LANDGOED BRAKKESTEYN



Landgoed Brakkesteyn is door zijn 
rustige en groene omgeving en centrale 
ligging een prettige locatie om samen te 
komen voor een afscheidsdienst of een 
condoleance. 

Door het persoonlijke karakter van een 
condoleance leveren we met genoegen 
maatwerk. We gaan graag met u in gesprek 
over uw wensen en een passende invulling 
van de bijeenkomst. 

Het is natuurlijk ook mogelijk om te 
kiezen voor een vast arrangement. Om 
u te ontzorgen hebben we twee soorten 
arrangementen samengesteld. Mocht u 
speciale wensen hebben voor de inhoud 
of de tijdsduur van het arrangement dan 
bespreken we de mogelijkheden graag.

Wij kunnen u zowel in het Landhuis als 
Koetshuis ontvangen, afhankelijk van uw 
wensen en voorkeur.



Wij ontvangen uw gasten met koffi  e, thee, frisdrank en vruchtensap. 

Daarnaast serveren wij een aantal kleine gerechten die deels worden uitgelopen en deels 
worden gepresenteerd op tafel.

DE LUNCH BESTAAT UIT:

• Een drinksoepje. Bijvoorbeeld een tomatenbouillon met fi jne tuinkruiden.

• Combinatie van luxe broodjes, Tunnbröd en sandwiches met:
- Vis   (bijvoorbeeld huisgerookte zalm of dun gesneden kabeljauw)
- Vlees   (bijvoorbeeld pastrami of rauwe ham)
- Vegetarisch (bijvoorbeeld kaas met eiersalade of gegrilde groente met tapenade)

• Bladerdeeg hapje.

Alcoholische dranken die genuttigd worden tijdens de bijeenkomst worden op basis van werkelijk 
verbruik in rekening gebracht.

Wij proberen zo veel mogelijk met verse seizoensproducten te werken dus het bovenstaande menu kan 
licht afwijken van wat er geserveerd wordt op de dag van de bijeenkomst.

LUNCH



BORREL AFSCHEIDS-
DIENST
Het is, op basis van beschikbaarheid, ook mogelijk 
de uitvaartdienst op Landgoed Brakkesteyn te laten 
plaatsvinden. Wij bespreken graag met u en de 
uitvaartbegeleider op welke wijze we daar vorm aan 
kunnen geven.  

Hierbij serveren wij dranken uit ons drankassortiment, 
bestaande uit frisdrank, vruchtensap, bier, huiswijn en 
koffi  e of thee.

Op de (sta-)tafels plaatsen wij tapasplanken met:

• Rauwe ham en salami
• Oude en jonge kaas
• Brood met tapenade en aïoli
• Huisgemarineerde olijven

Daarnaast gaan wij rond met bitterballen en 
bladerdeeghapjes. Wij gaan uit van 3 hapjes per 
persoon.

De condoleance arrangementen kunnen geboekt 
worden voor groepen vanaf 30 personen en zijn op 
basis van 2 uur.

• Condoleance lunch      € 21,50 per persoon
• Condoleance borrel      € 23,50 per persoon

De locatiekosten bij dit arrangement bedragen:

• Begane grond Landhuis met Vijverterras € 450,00
• Herenkamer of Collegekamer     € 225,00
• Koetszaal met terras Parkzicht     € 350,00
• Koetshuis exclusief       € 695,00

PRIJZEN


