
PROEF BRAKKESTEYN  
AVOND



BUITENGEWOON GENIETEN 
Landgoed Brakkesteyn staat voor buitengewoon 
genieten! In ons monumentale Landhuis of 
Koetshuis, van onze warme gastvrijheid én van 
onze keuken die met veel zorg en aandacht 
seizoensgebonden gerechten voor u bereidt.

Om u dit zelf te laten ervaren, voordat u een 
bijeenkomst organiseert met een groter 
gezelschap, bieden wij een aantal keren per jaar 
de gelegenheid om al vanaf 2 personen bij ons te 
komen dineren tijdens Proef Brakkesteyn. 
Voor deze speciale avonden wordt er met zorg een 
seizoensgebonden arrangement samengesteld. 

HET PROEF ARRANGEMENT
Het arrangement bestaat uit een ontvangst met 
een welkomstdrankje en een amuse. Vervolgens 
serveren wij u een 3-gangen menu en schenken wij 
dranken uit ons drankassortiment bestaande uit 
frisdrank, vruchtensap, wijn, bier, koffi  e en thee.

PROEF BRAKKESTEYN AVOND
De eerstvolgende Proef Brakkesteyn avond staat 
gepland op zondag 14 november 2021.



VOORGERECHTEN
U hoeft bij het  voorgerecht

geen keuze te maken. Wij serveren 
onderstaande gerechten in de vorm van 

een sharing dinner.

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.

WIT
Baccolo Bianco
Veneto, Italië, Sauvignon Blanc/Garganega

Jamieson Ranch Light Horse 
Californië, USA, Chardonnay 

WIJNEN 
Op de avond zullen wij onze 
huiswijnen schenken, deze 
zijn als volgt :

ROOD
Baccolo Rosso
Veneto, Italië, Merlot/Corvina

Jamieson Ranch Light Horse 
Californië, USA, Pinot Noir

HOOFDGERECHTEN
Op de avond zelf kunt u een keuze maken 

uit één van onderstaande gerechten.

FORELFILET
venkel - amandelsaus 

SUPRÊME VAN PARELHOEN
gevogelte jus - noten/kruiden farce 

BEET WELLINGTON (V)
bladerdeeg - duxelles - 
saus van goene kruiden

Deze gerechten worden geserveerd met 
aardappelgarnituur en verse groenten.

NAGERECHTEN
U hoeft bij het nagerecht geen keuze te 
maken. Wij serveren u een kleine versie 

van onderstaande drie desserts.

CRÈME BRÛLÉE
bourbon vanille ijs

TRIFLE
bosvruchten - cake - mascarpone

CHOCOLADETAARTJE
taartje - rood fruit

3-GANGEN MENU PROEF BRAKKESTEYN
Onze chef-kok verzorgt onderstaand 3-gangen menu passend bij de trend van het seizoen.



OVERIG INFORMATIE
VOEDSELALLERGIEËN
Uiteraard houden wij waar mogelijk rekening met voedselallergieën. 
De voedselallergieën kunt u bij het maken van een reservering aan 
ons doorgeven.

KOSTEN 
De ontvangst is tussen 18.00 uur en 19.00 uur en het arrangement is 
gebaseerd op 3 uur. Het Proef Brakkesteyn arrangement bedraagt 
een prijs van € 65,00 per persoon. 

RESERVEREN
U kunt voor deze avonden reserveren door een mail te sturen naar 
info@landgoedbrakkesteyn.nl met vermelding van het aantal per-
sonen en eventuele voedselallergieën. Wij zullen uw reservering per 
mail bevestigen.

NOG BELANGRIJK
De avond zal plaatsvinden in ons Landhuis en het is niet mogelijk om 
deze avond  andere gerechten of wijnen te bestellen. 

Het belooft een smakelijke, gezellige avond te worden dus wees er 
snel bij! 


