Babyborrel
Coquus verzorgt ook uw babyborrel. Hierbij zijn er verschillende formules mogelijk.
1. Culinaire hapjes
Koud
Corn Bugles met geitenkaasje en cresson

€ 1,30 p.p.

Zalmrolletje met krab

€ 1,35 p.p.

Witloofblaadje gevuld met grijze garnaaltjes

€ 1,65 p.p.

Zalmrolletje met kruidenkaas

€ 1,20 p.p.

Kipcocktailtje

€ 1,75 p.p.

Gerookte forelmousse met zalmsnippers

€ 1,60 p.p.

Zakouski van Parmaham en ganzelever

€ 1,60 p.p.

Cocktail van grijze garnaaltjes

€ 1,90 p.p.

Carpaccio van tonijn

€ 1,80 p.p.

Tartaar van noorse zalm met dille en peper

€ 1,85 p.p.

Carpaccio van rund met parmezaan

€ 1,60 p.p.

Guacamole van grijze garnaaltjes en avocado

€ 1,95 p.p.

Zeeuwse oesters (te bestellen /12 stuks)

€ 2,15 p.p.

Meloenbolletjes met parmaham

€ 1,40 p.p.

Rauwe groentjes met dipsausjes

€ 1,50 p.p.

Mozzarella brochetje met pesto en tomaat

€ 1,30 p.p.

Mousse van gerookte makreel

€ 1,40 p.p.

Garnaaltjes met cocktailschuim

€ 1,90 p.p.

Glaasje met haring en curry

€ 1,20 p.p.

Kaashoekje met feta en ricotta

€ 1,20 p.p.

Warm
Broccolisoepje met kruidenkaas

€ 1,30 p.p.

Mosseltjes met parmaham

€ 1,60 p.p.

Scampi in een sinaasappelsausje

€ 1,30 p.p.

Bladerdeegrolletje met gerookte Cobourg

€ 1,10 p.p.

Gegratineerd ajuinsoepje

€ 1,40 p.p.

Worstenbroodje

€ 1,10 p.p.

Kippenboutje met Chili sausje

€ 1,20 p.p.

Garnalenbisque

€ 1,80 p.p.

Gegratineerde oester (te bestellen /12 stuks)

€ 2,50 p.p.

Mini pizza

€ 1,10 p.p.

Mini croque monsieur

€ 1,10 p.p.

Mini garnaalkroketjes

€ 1,10 p.p.

Mini kaaskroketjes

€ 0,90 p.p.

Risotto met fijne spekjes en parmezaan

€ 1,60 p.p.

Hapje bolognaise

€ 1,20 p.p.

Mini lasagne

€ 1,20 p.p.

Aardappelkubusjes met spekjes, bieslook en zure room

€ 1,40 p.p.

Lepelhapje met gebakken mosseltje in kokos-currysaus

€ 1,30 p.p.

Lepelhapje met scampi en mousse van krab

€ 1,40 p.p.

Mini videetje

€ 1,10 p.p.

Komkommersoepje met een brunoise van paprika

€ 1,50 p.p.

Scampi in een curry-mangosausje

€ 1,40 p.p.

Roggerondje met gerookte kalkoen en brie

€ 1,20 p.p.

Worstenbroodje met lamsgehakt

€ 1,30 p.p.

Escargots met kruidenboter

€ 1,00 p.p.

Warme hapjes gefrituurd, te bestellen per 50 stuks
50 bitterballen

€ 22,50

50 mini curryworstjes

€ 22,50

50 mini kaaskroketjes

€ 22,50

50 mini garnaalkroketjes

€ 24,50

50 kippenboutjes

€ 34,90

50 mini loempia

€ 24,50

Puntzakje met frietjes en mayonaise

€ 3,50/stuk

2. Pannenkoekenfestijn (met bediening aan ’t buffet)
Vers gebakken pannenkoeken met:
- Siroop, suiker, confituur
- Ijskreem (+ € 0,50 /p)
- Warme chocoladesaus (+ € 0,20 /p)
à € 6,90 /p (vanaf 100 personen)
à € 6,50 /p (vanaf 150 personen)

3. Chocoladefontein (met bediening aan ’t buffet)
Chocoladefontein met :
- vers fruit
- sjoekes
- ijskreem
- pannenkoekjes (koud)
à € 9,00 /p
à € 8,50 /p
à € 8,00 /p

(vanaf 100 personen)
(vanaf 150 personen)
(vanaf 200 personen)

4. Dessertenbuffet (à rato van 3 dessertjes p.p.)
Buffet 1: € 8,50 p.p.
Minimum aantal personen is 20.
Vanaf 54 personen worden alle voorgestelde desserts voorzien.
Van 47 tot 53 personen: keuze uit 7 desserten
Van 40 tot 46 personen: keuze uit 6 desserten
Van 34 tot 39 personen: keuze uit 5 desserten
Van 27 tot 33 personen: keuze uit 4 desserten
Van 20 tot 26 personen: keuze uit 3 desserten

Chocolademousse
Rijstpap
Tiramisu
Créme brûlée
Javanais
Vruchtenbavarois
Misérable
Chocolade/framboos

Buffet 2: € 11,95 p.p. (met bediening aan ‘t buffet)
Minimum aantal personen is 60.

Chocolademousse
Rijstpap
Geflambeerde flensjes
Tiramisu
Créme brûlée
Roomijs met warme chocoladesaus
Misérable
Vruchtenbavarois
Javanais

5. Kaastafel
Kaastafel met verschillende soorten kaas, noten, rozijnen, fruit, assortiment brood en botertjes.
à € 6,50 /p
à € 18,50 /p

(als dessert)
(als maaltijd)

6. Drankenformules (alleen in combinatie met bovenstaande formules)
Hierbij worden uw genodigden gedurende 2 uur bediend met de door u gekozen drankenformule.

Voorstel 1: € 8,00 /p
Cava
Sinaasappelsap
Voorstel 2: € 9,00 /p
Cava
Witte wijn
Rode wijn
Sinaasappelsap
Water
Voorstel 3: € 10,00 /p
Cava
Witte wijn
Rode wijn
Sinaasappelsap
Cola, Cola Light
Water
Pils

Algemeen:
 Iedere babyborrel kan aangevuld worden met fingerfood die op de tafels geplaatst worden:
 Chips/nootjes assortiment
à € 1,00 /p
 Corn Bugles met geitenkaasje en cresson
à € 1,30 /p
 Rauwe groentjes met dipsausje
à € 1,50 /p
 Tapas bordje (chorizzo, kaasjes, olijven, ansjovis)
à € 2,00 /p
 Een drankenforfait kan verlengd worden.
 Alle vermelde prijzen zijn:
 Inclusief gebruik glazen, porselein en bestek
 Al naargelang de gekozen formule/aantal personen inclusief bediening
 Exclusief btw

