
BUFFET 
bij 

LANDGOED BRAKKESTEYN 
- Heerlijk met elkaar genieten - 



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 
mooie herinneringen gemaakt.

Een diner in buffetvorm is één van 
de vele dinermogelijkheden die wij u 
bieden. U kunt bij ons terecht voor een 
buffet vanaf 30 personen en tot ca 100 
personen. Voor grotere gezelschappen 
maken we graag maatwerkafspraken 
met u.  
 
U geniet met uw gezelschap van het 
diner in één van de mooie ruimtes in 
ons Landhuis of Koetshuis of op onze 
terrassen. Samen maken we afspraken 
over de inrichting van de ruimte. Hoge 
statafels, gedekte lage tafels of een 
combinatie ervan... We bespreken het 
samen en adviseren u graag..



BUFFET

KOUDE GERECHTEN
• Visschotel, vers aanbod van het seizoen
• Bourgondische Livarham, koolsalade met rozijnen
• Anti Pasti, gegrilde courgette, aubergine en rode 

punt paprika met mozzarella (V)
• Rauwe hammen en patés
• Verschillende soorten salades (V) 
• Brood met boter, pesto en aïoli

WARME GERECHTEN
• Getrancheerde Runderlende met sjalottenjus
• Gegrilde lamsrollade met mosterdsaus
• Op de huid gebakken zalmmoten met saffraansaus
• Spinazie gnocchi met gegrilde courgette (V)
• Seizoengroenten (V)
• Roseval aardappelen en mousseline (V)

DESSERTBUFFET
Wij kunnen aansluitend het volgende 
dessertbuffet voor u verzorgen:

• Eton Mess
Met meringue, rood fruit en slagroom

• Vers fruitsalade
In kleine glaasjes

• Verschillende ijssoorten
Geserveerd met slagroom

• Croquembouche
Toren van vanillesoesjes overgoten met ganache

• Tiramisu
Per persoon geserveerd

Onze chef heeft het volgende buffet voor u samengesteld:

BUFFET



DIEETWENSEN 
Voedselallergieën? Geef deze tijdig aan ons door zodat wij hier op-
timaal rekening mee kunnen houden. Liever eerder, maar uiterlijk 5 
werkdagen voorafgaand aan uw bijeenkomst.

AANTALLEN
Wij verzorgen een buffet met een minimale groepsgrootte van 30 
personen. De ruimte voor uw buffet wordt bepaald op basis van de 
groepsgrootte en beschikbaarheid.
     
PRIJZEN
• Buffet       € 41,50 per persoon
• Dessert buffet      € 9,50 per persoon

LOCATIEKOSTEN
De locatiekosten voor uw exclusieve ruimte bedragen:
• Landhuis Begane grond    € 225,00
• Landhuis Eerste verdieping   € 225,00
• Koetshuis Terras Parkzicht    € 347,50
• Koetshuis Terras Weidezicht  € 347,50

OVERIGE INFORMATIE


