
PRIVATE DINING 
bij 

LANDGOED BRAKKESTEYN 
Alle aandacht voor elkaar



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 surprise 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, 
vegetarische of veganistische voorkeuren.

PRIJZEN
• 3-gangen lunch / diner     € 42,50
      Voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht

• 4-gangen lunch / diner      € 52,50 
Voorgerecht, tussengerecht, hoofdgerecht 

      en nagerecht 

SURPRISE MENU



HOOFDGERECHT
HERTENSTOOF

Leffe dubbel – kastanje crème – 
rode kool 

ZEEBAARS
Uit de oven – citroen - tijm

BEET WELLINGTON (V)
Chioggia-biet – 

paddenstoelenduxelles – 
truffelaardappeltjes 

POLDERHOEN
Pancetta – rozemarijn – gekonfijte 

knolselderij

NAGERECHT 
CRÈME BRÛLÉE 

Bourbon vanille ijs - 
speculaascrumble

CHOCOLADE TAART
Zeezout-karamelsaus

KAAS
Drie soorten – portstroop – 

kletzenbrood

TOELICHTING
Onze chef-kok verzorgt een 3- of 4-gangen menu 
passend bij de trend van het seizoen. Wij hebben per 
gang een aantal gerechten voor u geselecteerd. 

U bepaalt zelf uw menu door per gang één van de 
onderstaande gerechten te kiezen voor het gehele 
gezelschap. Wij vernemen graag uiterlijk 5 werkdagen 
voorafgaand aan het diner de keuze per gang.

Natuurlijk houden wij daarnaast 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 menu   € 47,50
Voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht

4-gangen menu   € 57,50
Voorgerecht, tussengerecht, hoofdgerecht  
en nagerecht

Wij serveren het voorgerecht met brood en boter. Het 
hoofdgerecht wordt geserveerd met aardappelgarnituur 
en groene salade.

3- OF 4-GANGEN MENU

VOORGERECHT
KOUD GEROOKTE MOZZARELLA(V)

Basilicum – tomaat -- paprika

TATAKI VAN ZALM
Yuzu – sesam – wakame

GANZENRILETTE
Laurier – veenbessen – toast

SALADE MET VERSE MAKREEL
Groene salade - venkel – pittige salsa

TUSSENGERECHT
PASTINAAKSOEP (V)

Truffel – eekhoorntjesbrood

EENDENBORST
Portjus – mousseline van 

aardappel

TAGLIATELLE MET GEROOKTE 
FOREL

Courgette – Pecorino



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

CHOCOLADE   + € 2,50
3 bereidingen van chocolade 

TOELICHTING
Wilt u deze winter uw Private Dining net 
iets meer cachet geven of is één van de 
onze gerechten altijd al een favoriet van u 
geweest? 

Dan kunt u een gerecht uit ons Private 
Dining menu of ons Feestdagen menu 
vervangen door een van deze gerechten. 
We berekenen daarvoor de bij het gerecht 
vermelde meerprijs.

Het uitgangspunt blijft dat u zelf bepaalt wat 
uw menu zal zijn door per gang één gerecht te 
kiezen voor het hele gezelschap. 

Natuurlijk houden wij daarnaast 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 
voorafgaande aan het diner.

SPECIALITEITEN PRIVATE DINING

HOOFDGERECHTEN
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
 

VOORGERECHTEN 

TONIJN   + € 3,25
Soja - zeewiersalade

STEAK TARTAAR  + € 5,50
Meloesuitjes - piccalilly

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



PRIVATE DINING ARRANGEMENT

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   € 74,50
Voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht

4-gangen diner   € 84,50
Voorgerecht, tussengerecht, hoofdgerecht en nagerecht

Wij serveren het voorgerecht met brood en boter. Het 
hoofdgerecht wordt geserveerd met aardappelgarnituur 
en groene salade.

HOOFDGERECHT
HERTENSTOOF

Leffe dubbel – kastanje crème – 
rode kool 

ZEEBAARS
Uit de oven – citroen - tijm

BEET WELLINGTON (V)
Chioggia-biet – 

paddenstoelenduxelles – 
truffelaardappeltjes 

POLDERHOEN
Pancetta – rozemarijn – gekonfijte 

knolselderij

NAGERECHT 
CRÈME BRÛLÉE 

Bourbon vanille ijs - 
speculaascrumble

CHOCOLADE TAART
Zeezout-karamelsaus

KAAS
Drie soorten – portstroop – 

kletzenbrood

VOORGERECHT
KOUD GEROOKTE MOZZARELLA(V)

Basilicum – tomaat -- paprika

TATAKI VAN ZALM
Yuzu – sesam – wakame

GANZENRILETTE
Laurier – veenbessen – toast

SALADE MET VERSE MAKREEL
Groene salade - venkel – pittige salsa

TUSSENGERECHT
PASTINAAKSOEP (V)

Truffel – eekhoorntjesbrood

EENDENBORST
Portjus – mousseline van 

aardappel

TAGLIATELLE MET GEROOKTE 
FOREL

Courgette – Pecorino



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 bedragen:
• Salon     € 150,00
• Serre Landhuis   € 250,00
• Begane grond    € 495,00
• Herenkamer    € 250,00
• Collegekamer    € 250,00
• 1ste verdieping   € 495,00


