
SHARED DINING 
bij 

LANDGOED BRAKKESTEYN 
Met elkaar proeven van verschillende gerechten



SHARED DINING
de ideale setting om te genieten van 
elkaar én van heerlijke gerechten.

Wij serveren per gang verschillende 
gerechten die u deelt met uw tafelgenoten 
zittend aan een ronde tafel in het Landhuis 
of juist aan lange Toscaanse tafels onder de 
tenten bij het Koetshuis. 

Proef alle gerechten die wij serveren of kies 
je persoonlijke favorieten uit. Uw gasten 
kiezen zelf aan tafel wat zij lekker vinden. 
Topkwaliteit in een ongedwongen sfeer.

Onze diners worden met veel aandacht 
bereid, we maken gebruik van verse 
ingrediënten en werken zoveel mogelijk met 
seizoensgebonden producten.



VOORGERECHTEN
 

TERRINE VAN VIS EN ZEEVRUCHTEN
Zalm - crabchunks - garnaal - dille mayonnaise

RUNDERPASTRAMI
Artisjok pesto - rucola

SPELTSALADE (V)
Gebrande geitenkaas - granaatappel - limoen

Op tafel plaatsen wij brood, boter en tapenade.

SOEP

HELDERE TOMATENBOUILLON (V)
Lente ui - Shi-i-take

PAKSOISOEP
Thais - kip - koriander

HOOFDGERECHTEN

REUZE GARNALEN
Knoflook - pesto-tagliatelle

GEGRILDE GROENTES (V)
Van het seizoen - vers gekruid - Iberico kaas

SUPRÊME VAN PARELHOEN
Borstfilet - mousseline - morieljesaus

Bij de hoofdgerechten serveren wij aardappeltaart en 
groene salade

NAGERECHTEN

PANNA COTTA
Tia Maria - cantuccini kruim

ETON MESS
Meringue - mascarpone - rood fruit

ANANAS
Gekonfijt - kokos crème - roze peper

3 kleine nagerechtjes

Per gang serveren wij deze 
gerechten die u aan tafel 
met elkaar deelt.

Met Shared Dining bieden 
wij u de gelegenheid 
om te genieten van de 
vele smaken die de chef 
bereidt! En het is een 
gezellige en informele 
manier van dineren.

Het menu is 
seizoensgebonden en u 
kunt zelf kiezen voor een 
3- of een 4-gangen diner. 

SHARED DINING



OVERIGE INFORMATIE
AANTALLEN 
U kunt bij ons terecht voor Shared Dining vanaf 30 personen
Wij maken voor uw gezelschap ook graag maatwerkafspraken met u.

DIEETWENSEN 
Wij houden natuurlijk bij alle menu’s rekening met voedselallergieën 
en vegetarische of veganistische voorkeuren. Geef deze tijdig aan ons 
door zodat wij hier optimaal rekening mee kunnen houden. Liever 
eerder, maar uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan het diner.

PRIJZEN
• 3- gangen shared dining    € 44,50 

voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht
• 4- gangen shared dining    € 51,50 

voorgerecht, tussengerecht, hoofdgerecht, nagerecht

LOCATIEKOSTEN
• De locatiekosten voor uw exclusieve ruimte bedragen bij Private 

Dining:

• Salon     € 75,00
• Serre Landhuis    € 112,50
• Begane grond exclusief  € 225,00
• Herenkamer    € 112,50
• Collegekamer    € 112,50
• 1ste verdieping exclusief  € 225,00


