
PRIVATE DINING 
BIJ LANDGOED BRAKKESTEYN



ONS LANDHUIS IS DÉ PERFECTE PLEK 
VOOR PRIVATE DINING. 

De statige oprijlaan, de buitengewone 
groene omgeving, de sfeervolle ruimtes 
en terrassen in combinatie met de 
uitstekende keuken maken uw diner tot 
een memorabele avond.

In de speciaal voor u gereserveerde 
ruimte heeft u alle aandacht voor elkaar 
en hebben wij alle aandacht voor u en uw 
gasten.

In dit document vindt u verschillende 
opties voor uw diner. Altijd met veel 
liefde bereid, met verse ingrediënten en 
waar mogelijk met seizoensgebonden 
producten.

Bent u op zoek naar een all-in 
arrangement voor uw private dining? Kijk 
dan verderop in deze brochure of vraag 
ons gerust naar meer informatie. 



LAAT U VERRASSEN!
Niet alleen uw gasten verrassen maar ook uzelf? Kies dan voor 
ons verrassing menu. Geef onze chef de vrije hand en hij zal uw 
gasten verrassen met smaakvolle gerechten. 

Telkens anders, maar steeds toegankelijk en met liefde bereid. 
Natuurlijk houden we rekening met voedselallergieën, vegetari-
sche of veganistische voorkeuren.

PRIJZEN
• 3-gangen lunch / diner     € 39,50
      Voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht

• 4-gangen lunch / diner      € 49,50 
Voorgerecht, tussengerecht, hoofdgerecht 

      en nagerecht

VERRASSING MENU



HOOFDGERECHT

RUNDERLENDE 
Pappardelle - tijm - kumquats - bimi 

 ZALMFILET VAN DE GRILL
 Mousseline - roze pepersabayon

 
GNOCCHI (V)

Paddenstoelen - truffel

MAISHOEN
Citroen - Provençaalse kruiden - 

suprême

NAGERECHT 

AARDBEIEN
Grand manier sabayon - 

bloedsinaasappel ijs
 

WITTE CHOCOLADE
 Passiefruit  - toffee crunch - 

spongecake

BOURDALOUE VAN PERZIK
 Yoghurt - munt- granaatappel

TOELICHTING
Per gang hebben wij een aantal 
gerechten samengesteld, passend bij het 
seizoen. U stelt zelf het menu samen door 
per gang één gerecht te selecteren voor 
het gehele gezelschap.

Voedselallergieën? 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 menu € 44,50
Voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht

4-gangen menu € 54,50
Voorgerecht, tussengerecht, hoofdgerecht 
en nagerecht

3- OF 4-GANGEN MENU

VOORGERECHT

POMODORI (V)
Tomaat, gepoft, gegrild en als mouse  -  

groene asperges - Hüttenkäse

 COQUILLES SAINT JACQUES
Gemarineerd - notenvinaigrette -  

bieslook 

 PARMAHAM
Caesar salade - gerookte kip - piccalilly

TUSSENGERECHT

BISQUE D’HOMARD
Rivier kreeftjes - bieslook - cognac

 
DUIVENBORST

 Geroosterde appel - appelstroopjus
 

RODE UIENTAARTJE (V)
Gekaramelliseerd - shiitake - geitenkaas - 

zwarte knoflook

Bij de hoofdgerechten serveren wij 
aardappeltaart en groene salade



NAGERECHT 

TON-SUR-TON  + € 3,50
Verschillende zoete nagerechtjes 
van de Chef

CHOCOLADE   + € 2,50
3 bereidingen van chocolade 

TOELICHTING
Als vervanging van de gerechten uit het 
3- of 4-gangen menu bieden wij u ook 
enkele klassiekers en specialiteiten aan 
die altijd in de smaak vallen. 

Als u kiest voor één van deze 
specialiteiten rekenen wij een meerprijs 
op de prijs van het 3- of 4-gangen 
menu.

Ook hier bepaalt u weer het menu door 
voor het gehele gezelschap per gang 
één gerecht te kiezen. 

KLASSIEKERS EN SPECIALITEITEN

HOOFDGERECHT

TOURNEDOS    + € 9,25
Truffeljus of bearnaisesaus -
seizoengroente 

RUNDERLENDE   + € 3,50
Pepersaus - seizoengroente 

SCAMPI’S    + € 6,25
Knoflook - peterselie - citroen

TONIJN    + € 7,50
Gegrild - teriyaki - yuzu - wakame

CANNELLONI (V)   + € 0,00
Spinazie - pesto - Pecorino 

KALF      + € 12,50
Kalfshaas én kalfszwezerik - 
truffel - mousseline

VOORGERECHT

TONIJN   + € 3,25
Soja - zeewiersalade

STEAK TARTAAR  + € 5,50
Meloesuitjes - piccalilly

BIETEN CARPACCIO (V) + € 2,25
Vegetarische “tonijn” crème -  
kappertjes - radijs 



HOOFDGERECHT 

RUNDERLENDE 
Pappardelle – tijm – kumquats – bimi 

 ZALMFILET VAN DE GRILL
 Mousseline – roze pepersabayon

 
GNOCCHI (V)

Paddenstoelen - truffel

MAISHOEN
Citroen – Provençaalse kruiden - 

suprême

NAGERECHT  

AARDBEIEN
Grand manier sabayon – 

bloedsinaasappel ijs
 

WITTE CHOCOLADE
 Passiefruit  - toffee crunch – 

spongecake

BOURDALOUE VAN PERZIK
 Yoghurt – munt- granaatappel

PRIVATE DINING ARRANGEMENT

VOORGERECHT

POMODORI (V)
Tomaat; gepoft, gegrild en als mouse  

-  groene asperges - Hüttenkäse

 COQUILLES SAINT JACQUES
Gemarineerd - notenvinaigrette -  

bieslook 

 PARMAHAM
Caesar salade – gerookte kip - 

piccalilly

TUSSENGERECHT 

BISQUE D’HOMARD
Rivier kreeftjes – bieslook - cognac

 
DUIVENBORST

 Geroosterde appel – appelstroopjus
 

RODE UIENTAARTJE (V)
Gekaramelliseerd - shiitake - 
geitenkaas - zwarte knoflook

TOELICHTING
Wij ontvangen u en uw gasten met 
een feestelijk glas prosecco en een 
verrassingsamuse van de Chef.

Per gang hebben wij een aantal 
gerechten samengesteld, passend bij het 
seizoen. U stelt zelf het menu samen door 
per gang één gerecht te selecteren voor 
het gehele gezelschap.

Het diner zal in totaal circa 3 ½ uur duren 
en daarin serveren wij onbeperkt dranken 
uit ons drankenassortiment dat bestaat 
uit huiswijnen, bier, frisdrank en water. 
We sluiten af met een kopje koffie of 
thee.

PRIJZEN ALL-IN ARRANGEMENT 
3-gangen diner   € 67,50
Voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht

4-gangen diner   € 77,50
Voorgerecht, tussengerecht, hoofdgerecht 
en nagerecht

VERRASSING!

Maak het uzelf gemakkelijk door onze 
chef het menu te laten bepalen. Vraag 

gerust naar de speciale prijs die wij 
hiervoor hanteren. 

Bij de hoofdgerechten serveren wij 
aardappeltaart en groene salade



OVERIGE INFORMATIE 
AANTALLEN
U kunt bij ons genieten van private dining vanaf 10 personen 
tot ca 100 personen. Voor gezelschappen met afwijkende 
aantallen maken we graag maatwerkafspraken met u.

DIEETWENSEN 
Wij houden natuurlijk bij 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.

LOCATIEKOSTEN
De locatiekosten voor uw exclusieve ruimte in het Landhuis 
bedragen:
• Salon     € 75,00
• Serre      € 112,50
• Begane grond    € 225,00
• Herenkamer    € 112,50
• Collegekamer    € 112,50
• 1ste verdieping   € 225,00


