
 
 
 
 

Borrel 
 
Borrelarrangement 1 € 41,50 per persoon 
Borrelarrangement 2 € 49,50 per persoon 
 
 
Samenkomen met goed eten en drinken in een buitengewone setting. Er is altijd iets te vieren, u hoeft 

alleen een keuze te maken uit een van onze feestelijke, winterse borrelarrangementen. 

 
Borrelarrangement 1 
Wij ontvangen u en uw gasten met een feestelijk glas Pumpkin Spice Prosecco of een alcoholvrij 
alternatief en op de tafels staat tafelgarnituur klaar. 
 
Gedurende 2,5 uur serveren wij onbeperkt dranken uit ons drankassortiment, bestaande uit frisdrank, 
vruchtensap, bier (Pilsener en Bockbier) en huiswijn.  
 
Ook plaatsen wij goed gevulde tapasplanken en serveren we een luxe bittergarnituur, wij gaan uit van 
2 stuks per persoon. 
 
Borrelarrangement 2 
Wij ontvangen u en uw gasten met een feestelijk glas Pumpkin Spice Prosecco of een alcoholvrij 
alternatief en op de tafels staat tafelgarnituur klaar. 
 
Gedurende 2,5 uur serveren wij onbeperkt dranken uit ons drankassortiment, bestaande uit frisdrank, 
vruchtensap, bier (Pilsener en Bockbier) en huiswijn.  
 
Tijdens de borrel serveren wij een aantal kleine gerechten die na elkaar worden geserveerd. 

 Gerookte zalm 
Tartaar – komkommer 

 Gevulde koude wraps 
o Geroosterd kalfsvlees - tonijncrème 
o Gegrilde groente – mozzarella 

 Tikka masala (ook vegetarisch) 
Indiase curry – rijst – naanbrood 

 Crème brûlée 
Gebrande suiker 

 
Natuurlijk houden wij rekening met voedselallergieën en vegetarische of veganistische voorkeuren. 
Geef deze tijdig aan ons door zodat wij hier optimaal rekening mee kunnen houden. 
 
 
Overige informatie 
U kunt bij ons terecht voor een borrel vanaf 25 personen. 
 
De arrangementen zijn op basis van 2,5 uur en gelden voor de periode tot en met maart 2023. Wij 
werken met verse seizoen producten, hierdoor kan bovenstaande invulling licht afwijken van wat er 
op de dag van de bijeenkomst geserveerd wordt. 
 
Naast de prijs van het borrelarrangement brengen wij locatiekosten in rekening, deze zijn afhankelijk 
van de groepsgrootte en de benodigde ruimten. 
 
Bent u geïnteresseerd in een borrel op maat, neem dan contact met ons op via 024 355 39 49 of 
info@landgoedbrakkesteyn.nl. 

 


