
BORREL ARRANGEMENT 
bij 

LANDGOED BRAKKESTEYN 
- Ontspannen in een groene omgeving - 



  

Wij bieden u twee arrangementen aan. Bij beide 
arrangementen ontvangen wij uw gasten met een feestelijk 
glas Prosecco. 

Er staat tafelgarnituur (noten, huisgemarineerde olijven en 
groentechips) voor u klaar en wij schenken onbeperkt sappen, 
frisdranken, huiswijn en bier (Hertog Jan Pils en Weizner). 

BORRELARRANGEMENT 1
Hierbij serveren wij een goed gevulde tapasplank en gaan wij 
twee keer rond met bittergarnituur.

BORRELARRANGEMENT 2
U kunt ook kiezen voor iets uitgebreidere borrelhappen. Kies 
zelf welke drie gerechtjes u wilt serveren aan uw gasten; 
• Mini broodje pulled chicken    
• Mini broodje pulled mushrooms (V)   
• Puntzak verse frites met mayonaise (V)
• Spaanse gehaktballetjes in tomatensaus  
• Mini broodje Black Angus burger met garnituur en BBQ-saus
• Indiase kip, pittig gekruid met naanbrood
• Mozzarella, gegrilde tomaat en basilicum (V) 

BORRELARRANGEMENTEN Met goed eten en drinken weer 
samenkomen in een buitengewone 
setting, dat kan met onze heerlijke 
borrelarrangementen!  
 
Met de kwaliteit en warme 
gastvrijheid die u van ons 
gewend bent zorgen onze 
borrelarrangementen voor een 
ontspannen samenkomen in een 
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 borrel 
maakt het mogelijk en is bij uitstek 
geschikt om in de (overdekte) 
buitenlucht te organiseren.



INFORMATIE OVERIGOVERIGE 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 
bijeenkomst.

AANTALLEN 
De borrel zal in totaal 2,5 uur in beslag nemen en 
de minimale groepsgrootte is 25 personen. De 
ruimte voor uw borrel wordt bepaald op basis 
van de groepsgrootte en beschikbaarheid.

PRIJZEN
De prijzen voor deze all-in arrangementen 
bedragen per persoon:
• Borrelarrangement 1     € 39,50 per persoon
• Borrelarrangement 2     € 44,50 per persoon

De Locatiekosten bij dit arrangement bedragen:
• Landhuis Bar en Voorkamer  € 112,50
• Landhuis Begane grond  € 225,00
• Landhuis Herenkamer  € 112,50
• Landhuis Eerste verdieping  € 225,00
• Koetshuis Terras Parkzicht  € 347,50
• Koetshuis Terras Weidezicht € 347,50

INFORMATIE 

 ✔ Landgoed Brakkesteyn is door zijn ligging uitermate 
geschikt voor buitenactiviteiten. Wilt u een activiteit 
naast uw borrel 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.


