Feestmaand
arrangementen

DE FEESTMAANDEN

Landgoed Brakkesteyn is dé locatie in Nijmegen om
feestelijk het jaar af te sluiten of juist het nieuwe
jaar in te luiden. Of u nu iets wilt vieren met vrienden
en familie of juist met collega’s of relaties wilt
samenkomen… Wij verzorgen het graag.
De oprijlaan, het Landhuis en het Koetshuis bieden
een mooi verlichte aanblik op de winterse avonden.
Vanaf begin december tot en met de week van ‘Drie
Koningen’ decoreren wij onze panden nog eens extra
in kerstsferen.
Met dezelfde aandacht en liefde die we aan de
aankleding besteden hebben we voor u ook een
drietal arrangementen samengesteld voor deze
speciale periode. Wij ontvangen uw gezelschap graag
voor een Private Dining, een Walking Dinner of een
aangeklede Borrel.
Iets anders in gedachten? Natuurlijk kunt u ook bij
ons terecht voor andere vormen van bijeenkomen.
Neem daarvoor een kijkje op onze website of neem
gerust contact met ons op, we denken graag met u
mee!

Private Dining

TOELICHTING
INFORMATIE
•

VOORGERECHTEN

TUSSENGERECHTEN

•

TATAKI VAN ZALM
yuzu - sesam - wakame

GEKONFIJTE WILD ZWIJN WANG
rode biet - kaantjes

•

SALADE HERT
hertenﬁlet met kruidenkorst kastanje-rozijnen chutney

GESTOOFDE ZWARTE HEILBOT
aardpeer - winterpostelein

BIETENCARPACCIO (V)
geitenkaas noten-honingdressing

THAISE
OESTERZWAMMENSOEP (V)
kokos - pepers - limoen

HOOFDGERECHTEN

DESSERT

ENTRECOTE
pastinaak - kalfsjus - tijm

PARFAIT VAN PRALINE

pistache - chocolade crumble

ZEEBAARS
ﬁlet - gegrild - antiboise

ETON MESS
frambozen - meringue - slagroom

STOOFSCHOTEL MET
BURRATA (V)
wintergroenten - basilicum olijfbrood

KAAS
3 soorten - portstroop kletzenbrood

•

•

Onze chef-kok verzorgt een heerlijk 3of 4-gangen diner inclusief amuse.
U stelt zelf het menu samen door per
gang één gerecht te selecteren voor
uw gehele gezelschap.
Wij ontvangen uw gasten met een
feestelijk winters welkomstdrankje
en serveren uw gasten gedurende
het diner onbeperkt bijpassende
wijnen, tafelwater en/of een
drankje naar keuze uit ons Hollands
drankenassortiment.
Private Dining is mogelijk vanaf 10
personen. De locatiekosten zijn
inbegrepen en het arrangement is
op basis van maximaal 3,5 uur. Wilt u
uw diner verlengen of heeft u andere
vragen? Neem dan contact met ons op
om de mogelijkheden te bespreken.
Wij houden vanzelfsprekend rekening
met voedselallergieën of vegetarische
voorkeuren.

PRIJZEN
3-gangen arrangement € 72,50 per persoon
4-gangen arrangement € 77,50 per persoon

TOELICHTING
INFORMATIE
•

•

•

•

Wij ontvangen uw gasten met een
feestelijk winters welkomstdrankje
en tafelgarnituur en serveren uw
gasten gedurende het walking
dinner onbeperkt bijpassende
wijnen, tafelwater en/of een
drankje naar keuze uit ons Hollands
drankenassortiment.
Wij serveren uw gasten een met zorg
samengesteld 6-gangen walking dinner.
Klassieke gerechten die zo worden
gepresenteerd dat u ze gemakkelijk
staand kunt eten zonder uw gesprek te
hoeven onderbreken.
Het walking dinner is te reserveren
vanaf 25 personen. De locatiekosten
zijn inbegrepen en het arrangement is
gebaseerd op 3,5 uur. Wilt u uw diner
verlengen of heeft u andere vragen?
Neem dan contact met ons op om de
mogelijkheden te bespreken.
Wij houden vanzelfsprekend rekening
met voedselallergieën of vegetarische
voorkeuren.

PRIJS
Het 6-gangen walking dinner arrangement
bedraagt € 74,50 per persoon.

Walking dinner
WALKING DINNER
GERECHTEN
RUNDERCARPACCIO
ossenhaas - pesto - pecorino
TATAKI VAN ZALM
yuzu - sesam - wakame
BISQUE
garnalen - cognac
RISOTTO (V)
truﬀel - bospaddenstoelen groene kruiden
HERT
twee bereidingen - ﬁlet en stoof gerookte knoﬂookjus
APPEL
crumble - rozijnen - kaneel

Borrelen

TOELICHTING
INFORMATIE
•

WE SCHENKEN
Glühwein en dranken naar keuze uit ons
Hollands drankenassortiment
OP TAFEL STAAT
Borrelplank met crudités, groentechips,
kaaskletskoppen en hummus.
Brood en tapenades
WE SERVEREN
OESTERZWAMBITTERBALLEN (V)
van de Versfabriek uit Nijmegen
OOSTERSE SPIESJES
zalm, kip en tofu(v) - zoete en pittige saus
MIDI BROODJES
pulled pork en pulled mushrooms(v)

•

•

•

Wij ontvangen uw gasten met een
glas glühwein en tafelgarnituur en
serveren uw gasten gedurende de
borrel onbeperkt wijnen en/of een
drankje naar keuze uit ons Hollands
drankenassortiment.
We hebben smakelijke borrelhappen
voor u geselecteerd die wij deels
presenteren op tafel en deels uitlopen
tijdens uw borrel.
De feestmaandborrel is te reserveren
vanaf 25 personen, de locatiekosten
zijn inbegrepen en het arrangement is
op basis van 2,5 uur. Wilt u uw borrel
verlengen of heeft u andere vragen?
Neem dan contact met ons op om de
mogelijkheden te bespreken.
Wij houden vanzelfsprekend rekening
met voedselallergieën of vegetarische
voorkeuren.

PRIJS
Het borrelarrangement bedraagt
€ 42,50 per persoon.

