
WALKING DINNER 
bij 

LANDGOED BRAKKESTEYN 
- Informeel culinair 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 walking dinner is één van de vele 
dinermogelijkheden die wij u bieden. Geniet 
samen met uw gezelschap in een onstspannen 
sfeer van heerlijke kleine gerechten. 

Een walking dinner geeft een informele en 
sfeervolle setting waarbij uw gasten vrij kunnen 
bewegen door de ruimte. 
Bijvoorbeeld onder de stretchtenten bij het 
Koetshuis of in één van onze mooie ruimtes in 
ons Landhuis. 

Wij bieden u een Walking Dinner waarbij u kunt 
kiezen tussen 3 of 4 gangen met maar liefst 6 of 
8 verschillende gerechtjes. 

Recepten uit de hele wereld, verrassend 
gepresenteerd en altijd uit eigen keuken.

Heeft u liever een wat meer klassieke opbouw 
en presentatie? Kies dan ons 5-gangen Walking 
Dinner Klassiek! 



WALKING DINNER 6 OF 8 GERECHTEN

VOORGERECHTEN

PROULEAUX VAN MAISHOEN
Pittige meloen salsa – taleggio kaas

&

GEROOKTE ZALM
Tartaar – komkommer

Hierbij serveren wij brood, boter en tapenade.

TUSSENGERECHTEN

TOM YAM SOEP
Garnalen - kokos

&

REUZENCHAMPIGNON (V)
Spinazie – blauwe schimmelkaas -

morieljes

HOOFDGERECHTEN

KING FISH
Gegrild – saffraansaus - zeekraal

&

TIKKA MASALA
Indiase curry – rijst - naanbrood

NAGERECHTEN

PAVLOVA
Rood fruit – pure chocolade

&

CRÈME BRÛLÉE 
Sinaasappel ijs – krokant

 

Wij serveren 8 
gerechten verdeeld 
over 4 gangen. 

Als u voor 6 gerechten 
kiest vervallen de 
tussengerechten. 

De gerechten 
zijn huisgemaakt, 
afwisselend en met 
zorg gepresenteerd.



WALKING DINNER KLASSIEK

VOORGERECHT 
ZALMBONBON

Dille crème – groene asperges

SOEP 
THAISE PAKSOISOEP
Taugé – kip - koriander

TUSSENGERECHT 
REUZE GARNAAL

Daslook – Tomasu-saus

HOOFDGERECHT  
PROCUREUR VAN LAM

Boterzacht – romige kool - aardappelkrokant

NAGERECHT 
ANANAS

Taartje – kokos ijs – cremeux van chocolade

Hierbij serveren wij brood, boter en tapenade.

Onze chef-kok serveert een 
klassiek walking dinner, 
bestaande uit 5 gangen. 

Huisgemaakt, afwisselend 
en met zorg gepresenteerd.



WALKING DINNER KLASSIEK
AANTALLEN
U kunt bij ons terecht voor een walking dinner vanaf 
30 personen en tot ca 100 personen. Voor grotere 
gezelschappen maken we graag maatwerkafspraken met 
u.

DIEETWENSEN
We houden natuurlijk bij alle menu’s rekening met 
dieetwensen en vegetarische of veganistische 
voorkeuren.  

Voedselallergieën of liever helemaal vegetarisch? Geef dit 
tijdig aan ons door zodat wij hier optimaal rekening mee 
kunnen houden. Liever eerder, maar uiterlijk 5 werkdagen 
voorafgaand aan het diner. 
 

PRIJZEN

• Walking Dinner 3 gangen (6 gerechten)  € 44,50

• Walking Dinner 4 gangen (8 gerechten)   € 54,50

• Walking Dinner Klassiek (5 gangen)  € 49,50

OVERIGE INFORMATIE

LOCATIEKOSTEN
De locatiekosten voor uw exclusieve ruimte  
bedragen: 

• Landhuis Serre     € 112,50

• Landhuis Begane grond    € 225,00

• Landhuis Herenkamer    € 112,50

• Landhuis 1ste verdieping    € 225,00

• Koetshuis Terras Parkzicht    € 347,50


