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LANDGOED BRAKKESTEYN 
- Genieten in een groene omgeving - 



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.

Een barbecue is één van de vele dinermogelijkheden 
die wij u bieden. Geniet samen met uw gezelschap van 
een verzorgde barbecue onder de stretchtenten bij het 
Koetshuis of - wanneer het weer het toe laat - op de 
Weide in de open buitenlucht.

Ook een barbecue op het terras van het Landhuis is 
mogelijk met de zitplaatsen in onze Serre als alternatief 
voor als het weer wat tegen zit.



• De barbecue Brakkesteyn bestaat uit de volgende 
 gerechten:

• De echte vleesliefhebbers kunnen ook kiezen 
voor de barbecue meatlovers. Wij serveren 
uw gasten de volgende gerechten:

• Varkens Tomahawk
• Ambachtelijke worst
• In zijn geheel geroosterde picanha
• Runder ribeye
• Creëer je eigen burger! 

 Een Black Angus burger met o.a. cheddar,   
 gebakken ui, bacon, rauwkost en sauzen

• Gegrilde groenten
• Hasselback zoete aardappel

• Maak een eigen salade bij de saladebar of kies 
een van onze zomerse salades.   

• Natuurlijk bieden wij u ook verschillende 
broodsoorten en sauzen (satésaus, 
NQRƮRRNPD\RQDLVH��EDUEHFXHVDXV��ZKLVN\�
cocktailsaus) aan.

• Ter afsluiting van de barbecue serveren wij 
een klein maar smakelijk ijsdessert. 

Een echte dessert liefhebber? Kies dan voor een dessert 
bereidt op de barbecue in plaats van het ijsdessert. Het 
barbecue dessert is een tarte tatin van appel met vanille-
ijs en crumble.

BARBECUE BRAKKESTEYN BARBECUE MEATLOVERS

BARBECUE DESSERT

• Maak een eigen salade bij de saladebar of kies een van 
onze zomerse salades. 

• Natuurlijk bieden wij u ook verschillende broodsoorten 
HQ�VDX]HQ��VDWÄVDXV��NQRƮRRNPD\RQDLVH��
barbecuesaus, whisky cocktailsaus) aan. 

• Ter afsluiting van de barbecue serveren wij een klein 
maar smakelijk ijsdessert.

• Creëer je eigen burger! 
Een Black Angus burger met o.a. cheddar, gebakken ui, 
bacon, rauwkost en sauzen

• Indiase kipspies
• Picanha spies
• Zalm op de huid gebakken
• .QRƮRRN�VFDPSLoV
• Balsamico champignonspies (V)
• Gegrilde groenten (V)
• Hasselback zoete aardappel (V)

BARBECUE



DIEETWENSEN
Uiteraard houden wij waar mogelijk rekening met 
dieetwensen. De dieetwensen kunt u tot uiterlijk 3 
werkdagen voorafgaand aan uw bijeenkomst aan 
ons doorgeven.

AANTALLEN 
Wij verzorgen een barbecue met een minimale groepsgrootte 
van 25 personen. De ruimte voor uw barbecue wordt bepaald 
op basis van de groepsgrootte en beschikbaarheid.

PRIJZEN
Barbecue Brakkesteyn    € 39,50 per persoon
Barbecue meatlovers   € 44,50 per persoon
Barbecue dessert (i.p.v het ijsdessert)  € 4,50   per persoon

LOCATIEKOSTEN
Landhuis Serre    € 112,50
Landhuis Begane grond exclusief € 225,00
Koetshuis Terras Parkzicht  € 347,50
Koetshuis Terras Weidezicht  € 347,50

INFORMATIE 

MOGELIJKHEDEN
• Landgoed Brakkesteyn is door zijn ligging 

uitermate geschikt voor buitenactiviteiten. 
Wilt u een activiteit naast uw barbecue 
organiseren? Laat het ons weten.

• Achtergrondmuziek is aanwezig. 
6SHFLƬHNH�PX]LHNZHQVHQ�NXQW�X�DOWLMG�
doorgeven. 

• Op het landgoed is voldoende gratis 
parkeergelegenheid en wij beschikken 
over twee oplaadpunten.

Voedselallergieën? Geef deze tijdig aan ons door zodat wij 
hier optimaal rekening mee kunnen houden. Liever eerder, 
maar uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan de barbecue.

DIEETWENSEN


