
CULINAIR GENIETEN MET EEN  
PRIVATE DINING ARRANGEMENT  

OP 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.

Private Dining is een van de vele dineropties 
die wij u bieden. Met uw eigen gezelschap 
exclusief dineren in één van onze mooie 
ruimtes in ons Landhuis of op ons terras. 

In dit document vindt u een all-inclusive 
arrangement waar ontvangst, diner, dranken 
en locatiekosten in verwerkt zijn. 

Vult u uw Private Dining liever in met meer 
maatwerk in plaats van een arrangement? 
Kijk dan op onze website naar de 
mogelijkheden 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.



HOOFDGERECHT

RUNDERLENDE UIT DE 
JOSPEROVEN 

cantharellen - bataatcrème - 
kalfsjus

ST JACOBSSCHELPEN
risotto  - spinazie - kreeftenjus

BEET WELLINGTON (v)
bladerdeeg -

paddenstoelen-tijm-duxelles -
 saus met verse kruiden

DESSERT

TOMPOUCE
vulling van witte chocolademousse -

kersensorbet ijs

VANILLE CUSTARD TAART 
gemarineerde aardbeien - 

vanille ijs

KAAS
3 soorten - chef’s keuze - 

vijgenbrood

TOELICHTING
Wij ontvangen u en uw gasten met 
een feestelijk glas spumante of een 
Limoncello Spritz en een verrassings-
amuse van de Chef.

U kiest voor een 3- of een 
4-gangenmenu. Wij hebben voor 
u per gang een aantal gerechten 
samengesteld passend bij het lente- 
en zomerseizoen. 

U bepaalt zelf uw menu en kiest één 
gerecht per gang voor uw gasten. 

Wij serveren onbeperkt dranken 
uit ons drankenassortiment. Dit 
assortiment bestaat uit: vruchtensap, 
frisdrank, bier (Pilsener en Weizener) 
en bijpassende huiswijnen. We sluiten 
af met een kopje koffi  e of thee.

3-OF 4-GANGEN DINER
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



MOGELIJKHEDEN
• Landgoed Brakkesteyn is door zijn ligging uitermate geschikt voor
 buitenactiviteiten. Wilt u een activiteit naast uw diner organiseren?
 Laat het ons weten.
• Op het landgoed is voldoende gratis parkeergelegenheid en wij 
 beschikken over twee oplaadpunten.

AANTALLEN
U kunt bij ons terecht voor private dining vanaf 10* personen en tot 
ca 100 personen. Het diner zal in totaal 3 ½  uur in beslag nemen. 
De ruimte voor uw diner wordt bepaald op basis van de 
groepsgrootte en beschikbaarheid. 

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

PRIJZEN
De kosten voor dit all-inclusive arrangement bedragen: 
3-gangen diner   € 69,50 per persoon
4-gangen diner   € 77,50 per persoon

OVERIGE INFORMATIE



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 private dining boeken?
Dit is alle dagen van de week mogelijk.

Vanaf welk tijdstip kunnen we een private dining boeken?
Dat bepalen we in overleg met u.

Tot wanneer kunnen we boeken?
U kunt tot 5 werkdagen van te voren een arrangement boe-
ken.

Heb ik de ruimte exclusief voor mijn gezelschap?
Ja, de ruimte waar het diner 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 be-
loftes’. 

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 10* personen een private 
dining bij ons te reserveren. Op basis van het aantal gasten 
waarvoor u gereserveerd heeft en de beschikbaarheid, 
wijzen wij u een ruimte toe.
* 6 personen in tijden van de 1,5 meter richtlijnen

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 buiten zitten als het mooi weer is?
Er is altijd een buitenruimte voor u beschikbaar. Dit bespre-
ken we graag op voorhand met u.

Kan ik op de dag zelf het aantal gasten nog wijzigen?
Als de maximale zaalcapaciteit meer gasten toelaat en dit 
telefonisch is besproken met de afdeling verkoop is dit 
mogelijk.

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


