
MET ELKAAR CULINAIR GENIETEN  
MET EEN PRIVATE DINING OP MAAT  

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 
hier vele gasten en gezelschappen 
speciale gelegenheden gevierd en 
mooie herinneringen gemaakt.

Een private dining is één van de vele 
dinermogelijkheden die wij u bieden. 
Geniet met elkaar van een gangen 
diner in één van onze sfeervolle 
ruimtes of op het terras. 

In dit document vindt u vele opties 
voor het diner. Onze diners worden 
met veel aandacht bereid, we maken 
gebruik van verse ingrediënten 
en werken zoveel mogelijk met  
seizoensgebonden producten.

Vult u uw diner liever in met een all-
inclusive private dining arrangement? 
Kijk dan op onze website of vraag ons 
gerust naar meer informatie. 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.



LAAT U VERRASSEN!
Niet alleen uw gasten verrassen maar ook uzelf? Kies dan voor 
ons suprise menu.

Geef onze chef de vrije hand en hij zal uw gasten verrassen met 
smaakvolle gerechten. Telkens anders, maar steeds toegankelijk 
en met liefde bereid. 
Natuurlijk houden we rekening met uw dieetwensen of 
vegetarische voorkeuren..

PRIJZEN
• 3-gangen menu      € 36,50

Voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht
• 4-gangen menu      € 41,00

Voorgerecht, tussengerecht, hoofdgerecht en nagerecht

SURPRISE MENU



HOOFDGERECHT

RUNDERLENDE UIT DE JOSPEROVEN
cantharellen - bataatcrème - kalfsjus

ST JACOBSSCHELPEN
risotto - spinazie - kreeftenjus

BEET WELLINGTON (v)
bladerdeeg - paddenstoelen-tijm-duxel-

les - saus met verse kruiden

DESSERT

TOMPOUCE
vulling van witte chocolade-

mousse - kersensorbet ijs

VANILLE CUSTARD TAART
gemarineerde aardbeien - 

vanille ijs

KAAS
3 soorten - chef’s keuze - 

vijgenbrood

TOELICHTING
Per gang hebben wij een aantal  
gerechten samengesteld, passend 
bij het lente- en zomerseizoen. U 
stelt zelf het menu samen door 
per gang één gerecht te selecteren 
voor het gehele gezelschap.

Wij serveren het voorgerecht met 
brood en boter.

Het hoofdgerecht wordt
geserveerd met aardappelgarnituur 
en verse groenten.

PRIJZEN
3-gangen menu € 41,50
Voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht

4-gangen menu € 46,50
Voorgerecht, tussengerecht, hoofdgerecht 
en nagerecht

3- OF 4-GANGEN MENU
ZOMER 2021

VOORGERECHT

GEBRANDE MAKREEL
frisse venkel - Atsina Cress

LAMSHAM
ricottamousse - vijgen

PANNA COTTA VAN 
GROENE ASPERGE (v)

gegrilde asperges - saff raan - 
crostini van brioche

TUSSENGERECHT

WATERKERSSOEP (v)
schuim van blauwe kaas - 

crostini

RODE POON
doperwtencrème - pancetta



DESSERTS

CHOCOLADE   € 2,00
taartje - bitterkoekjes - 
merengue - Atsina Cress

CHEF’S CHOICE   € 3,50
verschillende zoete
nagerechtjes

TOELICHTING
Als vervanging van de gerechten 
uit het 3- of 4-gangendiner 
bieden wij telkens ook 
enkele seizoensgerechten óf 
klassiekers die altijd in de smaak 
vallen.

Als u kiest voor één van deze 
specialiteiten rekenen wij een 
meerprijs op de prijs van het 
3- of 4-gangen Private Dining-
menu.

Ook hier bepaalt u weer het 
menu door voor het gehele 
gezelschap per gang een 
gerecht te kiezen. 

TIP: Wij bieden Private Dining 
ook aan in arrangementvorm. 
KIjk op onze website of vraag 
ons naar meer informatie. 

KLASSIEKERS EN SPECIALITEITEN

HOOFDGERECHTEN

TOURNEDOS      € 11,00
truff eljus of bearnaissesaus - 
seizoengroente - friet

BAVETTE         € 2,50
truff eljus - seizoengroente - friet

NOORSE ZALM        € 2,50
op de huid gebakken - limoen beurre 
blanc - groene asperge

TONIJN        € 7,50
gegrild - teriyaki - yuzu - wakame

TRUFFEL RISOTTO        € 2,50
groene asperges - doperwten - kletskop 
van Parmezaan

ASPERGE FLAMANDE  (seizoen)
Hollandse asperges - ei - peterselie - 
nootmuskaat - botersaus

met beenham                    € 4,00
met zacht gegaarde zalm                   € 4,00

VOORGERECHTEN

RUNDERCARPACCIO € 3,50
truff elmayonaise - Parmezaan - 
croutons - rucola

ASPERGESOEP (v)   € 0,00
ei - peterselieolie

WARMGEROOKTE ZALM  € 2,00
dillecrème - ei - lente-ui



OVERIGE INFORMATIE 
AANTALLEN
U kunt bij ons al terecht vanaf 10* personen en tot ca 100 
personen. Voor grotere gezelschappen maken we graag 
maatwerkafspraken met u.

* Zo lang de 1,5 meter maatregelen gelden kunt u al vanaf 6 personen 
bij ons terecht voor een private dining

DIEETWENSEN 
We houden natuurlijk bij alle menu’s rekening met 
dieetwensen en vegetarische of veganistische voorkeuren.
Dieetwensen? Geef deze tijdig aan ons door zodat wij hier 
optimaal rekening mee kunnen houden. Liever eerder, maar 
uiterlijk 3 werkdagen voorafgaand aan het diner.

LOCATIEKOSTEN
De locatiekosten voor uw exclusieve ruimte bedragen:
• Salon of Voorkamer    € 72,50
• Serre Landhuis     € 112,50
• Begane grond exclusief    € 225,00
• Terras Weidezicht     € 137,50
• Terras Parkzicht met Koetszaal   € 175,00
• Koetshuis exclusief     € 347,50


