
GENIET TIJDENS EEN WALKING 
DINNER VAN HEERLIJKE  

GERECHTJES IN INFORMELE SETTING 
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 
mooie herinneringen gemaakt.

Een walking dinner is één van de vele 
dinermogelijkheden die wij u bieden.
Geniet samen met uw gezelschap in 
een onstspannen sfeer van heerlijke 
kleine gerechten. Een walking dinner 
geeft een informele en sfeervolle 
setting waarbij uw gasten vrij 
kunnen bewegen door de ruimte. 
Bijvoorbeeld onder de stretchtenten 
bij het Koetshuis of in één van onze 
mooie ruimtes in ons Landhuis. 

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.



WALKING DINNER KLASSIEK

VOORGERECHT
BUIKSPEK

toff ee van wortel

TUSSENGERECHT
PASTINAAKSOEP (v)

krokant van Parmezaan

EERSTE HOOFDGERECHT
GRIETFILET

knolselderij – mierikswortelcrème

TWEEDE HOOFDGERECHT 
KALFSWANG

risotto – venkel

NAGERECHT
PANNA COTTA VAN YOGHURT

gekarameliseerde vijg

Wij serveren bij de gerechten ook
 brood met boter en tapenade.

ZOMER 2021

Onze chef-kok serveert een 
klassiek walking dinner, 
bestaande uit 5 gangen. 

Huisgemaakt, afwisselend 
en met zorg gepresenteerd.



WALKING DINNER WERELDKEUKEN

VOORGERECHTEN

PULLED JACKFRUIT
brioche broodje - zuur van komkommer

&

TERRINE VAN VERSCHILLENDE SOORTEN VIS
limoenmayonaise

Op tafel plaatsen wij brood, boter en tapenade.

TUSSENGERECHTEN

AARDPERENSOEP (v)
truff el - tijm

&

PARELHOEN
mousse van wortel

HOOFDGERECHTEN

RENDANG
rijst - bladpeterselie

&

KABELJAUW
risotto - spinazie

NAGERECHTEN

TRIFLE
bavarois - rood fruit

&

CHOCOLADEMOUSSE
witte en donkere chocolade

Wij serveren 8 
gerechten verdeeld 
over 4 gangen. 

Als u voor 6 gerechten 
kiest vervallen de 
tussengerechten. 

De gerechten 
zijn huisgemaakt, 
afwisselend en met 
zorg gepresenteerd.

ZOMER 2021



AANTALLEN
U kunt bij ons terecht voor een walking dinner vanaf 
30 personen en tot ca 100 personen. Voor grotere 
gezelschappen maken we graag maatwerkafspraken met 
u.

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 de 
bijeenkomst.

PRIJZEN
5 gerechten walking dinner klassiek    € 41,50

6 gerechten walking dinner wereldkeuken   € 43,50
voorgerechten, hoofdgerechten en nagerechten

8 gerechten walking dinner wereldkeuken   € 49,50
voorgerechten, tussengerechten, hoofdgerechten 
en nagerechten

OVERIGE INFORMATIE

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


