
PROEF VERSCHILLENDE GERECHTJES  
TIJDENS EEN SHARING DINNER  
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 hier vele gasten 
en gezelschappen speciale gelegenheden 
gevierd en mooie herinneringen gemaakt.

Een sharing dinner is één van de vele 
dinermogelijkheden die wij u bieden. Wij 
serveren per gang verschillende gerechten 
die u deelt met uw tafelgenoten. Proef 
alle gerechten die we serveren of kies je 
favorieten uit! Uw gasten kiezen zelf aan 
tafel dat wat zij lekker vinden. Topkwaliteit 
in een ongedwongen sfeer.

Onze diners worden met veel aandacht 
bereid, we maken gebruik van verse 
ingrediënten en werken zoveel mogelijk met  
seizoensgebonden producten.

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.



VOORGERECHTEN

GEROOKTE ZALM
witlof - kruidenhangop

RILETTE VAN EEND
veenbessen - tijm

SALADE MET VIJG (v)
geitenkaas - zoet/zuur van bieten

Op tafel plaatsen wij brood, boter en tapenade.

TUSSENGERECHTEN

OSSENSTAART BOUILLON
dubbelgetrokken - shiitake

AARDPEERSOEP (v)
truff el - rozemarijn

HOOFDGERECHTEN

OP DE HUID GEBAKKEN ZEEBAARS 
antiboise - citroen

KALFSLENDE
gebakken pompoen - kalfsjus

WINTERSE GEGRILDE GROENTEN (v)
pecorino - crema di balsamico

Deze gerechten worden geserveerd met 
aardappelgarnituur, groene salade en seizoen groenten.

NAGERECHTEN

CHOCOLADEMOUSSE 
witte en donkere chocolade - 

hazelnootkletskop

AFFOGATO
vanille ijs - espresso - crumble 

TRIFLE
mascarpone - cake - bosvruchten

3 kleine nagerechtjes

Per gang serveren wij 
meerdere gerechten die 
u met elkaar deelt. 

Een sharing dinner is de 
perfecte gelegenheid 
om te genieten van de 
vele smaken die de chef 
bereid! Ook is het een 
gezellige en informele 
manier van dineren.

Het sharing dinner is 
seizoensgebonden en u 
kiest zelf voor een 3- of 
4 gangendiner.

SHARING DINNER
NAJAAR 2021



OVERIG INFORMATIE
DIEETWENSEN 
We houden natuurlijk bij alle menu’s rekening met voedselallergieën 
en vegetarische of veganistische voorkeuren. Geef deze tijdig aan ons 
door zodat wij hier optimaal rekening mee kunnen houden. Liever 
eerder, maar uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan de bijeenkomst.

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

PRIJZEN
• 3- gangen sharing dinner    € 41,50

voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht
• 4- gangen sharing dinner    € 46,50

voorgerecht, tussengerecht, hoofdgerecht, nagerecht

LOCATIEKOSTEN
De locatiekosten voor uw exclusieve ruimte bedragen:

• Salon        € 72,50
• Bar en Serre      € 225,00
• Herenkamer      € 112,50
• Collegekamer       € 112,50
• Koetshuis       Op aanvraag


