
BBQ ARRANGEMENT 
bij 

LANDGOED BRAKKESTEYN 
- Compleet verzorgd genieten - 



Omdat wij graag weer doen wat we het 
allerliefste doen, verzorgen wij nu een 
complete barbecue beleving voor u en uw 
gasten. Met goed eten en drinken weer 
samenkomen op een verantwoorde manier 
en in een buitengewone setting!

Met de kwaliteit en warme gastvrijheid die 
u van ons gewend bent zorgt ons barbecue 
arrangement voor een fijne manier van 
samenkomen. Genietend van een veilige, 
groene en gezonde omgeving. 

Of u nu iets wilt vieren met familie/vrienden 
of juist op een informele manier met uw 
bedrijf of afdeling wilt samenkomen... Onze 
barbecue maakt het mogelijk en is bij uitstek 
geschikt om in de (overdekte) buitenlucht te 
organiseren.



BARBECUE MEATLOVERS
Echte vleesliefhebbers kunnen ook 
kiezen voor de ‘barbecue meatlovers’. 
Wij serveren uw gasten dan 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

BARBECUE DESSERT
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 ARRANGEMENT

• Wij ontvangen u met een feestelijk glas Prosecco en op de tafels
staat tafelgarnituur voor u klaar.

• Wij serveren onbeperkt dranken uit ons drankenassortiment.
Het assortment bestaat uit: vruchtensap, frisdrank, bier
(Pilsener en Weizener) en huiswijn.

Op de barbecue serveren wij de volgende gerechten; 
• 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
• Knoflook scampi’s
• Balsamico champignonspies (V)
• Gegrilde groenten (V)
• Hasselback zoete aardappel (V)

• Maak een eigen salade bij de saladebar of kies een van onze
zomerse salades. Natuurlijk bieden wij u ook verschillende
broodsoorten en sauzen (satésaus, knoflookmayonaise,
barbecuesaus, whisky cocktailsaus) aan.

• Ter afsluiting serveren wij een eenvoudig maar smakelijk
ijsdessert.

HET ARRANGEMENT UITBREIDING



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

OVERIGE INFORMATIE

DIEETWENSEN
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.

INFORMATIE 

 ✔ 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. Specifieke 
muziekwensen kunt u altijd doorgeven. 

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

AANTALLEN 
De barbecue zal in totaal 3 uur in beslag nemen 
en de minimale groepsgrootte is 25 personen. De 
ruimte voor uw barbecue wordt bepaald op basis 
van de groepsgrootte en beschikbaarheid.

PRIJZEN
• All-in arrangement 

€ 57,50 per persoon
• Meerprijs Barbecue Meatlovers   

€ 5,00 per persoon
• Meerprijs barbecue dessert*   

€ 4,50 per persoon 
*in plaats van het ijsdessert

De locatiekosten bij dit arrangement bedragen:
• Landhuis Serre    € 112,50
• Landhuis Begane grond  € 225,00
• Koetshuis Terras Parkzicht  € 347,50
• Koetshuis Terras Weidezicht € 347,50




