
 

 

2016 Special Deal 
MAMBO/COCO LOUNGE BUFFET ARRANGEMENT 

 
 

Inbegrepen: 

 

Zaalhuur Mambo of Coco lounge (incl. barpersoneel,bedienend personeel aankleding 

en schoonmaak) 

 

 

Zoutjes/Nootjes op de tafels 

 

 

Ontvangst koffie/thee 

Onbeperkt 4,5 uur bier-fris-wijn 

 

Buffet Cocody 

Warme gerechten: 

• Gepocheerde botervis - saus van garnalen en saffraan 

 • Saté van kip – pindasaus 

 • Gegrilde Fricandeau - paddenstoelen truffelsaus 

 

Koude gerechten: 

• Palet van paté met Cumberland saus - noten – rozijnen 

 • Ardennerham met meloen 

 • 3 soorten gerookte makreelfilets  

• Hele gepocheerde Schotse zalm (vanaf 25 personen) 

 

 

Salade Corner 

• Rundvleessalade • Gemengde rauwkost salade • Griekse vegetarische salade 

 

Bij al onze Buffetten serveren wij: 

• Friet • Diverse rustiek mini brood • Mayonaise • Cocktailsaus • Gekruide gele 

rijst • Kruidenboter •Tapenade • Kroepoek 

 

All in arrangement 4,5 uur 

€39,50 euro pp 

 

 

 

Uitbreidingsmogelijkheden op bovenstaand arrangement: 

*Upgrade naar uitgebreid drankenpakket   : €     3,50 pp meerprijs 

*Arrangementsverlenging met 1 uur   : €     6,00 pp meerprijs 

*Dessert Buffet      : €     7,75 pp meerprijs 

*Gebak vanaf       : €     2,50 pp meerprijs 

*Drive in Show      : € 500,00 euro 



 

 

2016 Special Deal 
MAMBO/COCO LOUNGE BUFFET ROYAL ARRANGEMENT 

 
 

Inbegrepen: 

 

Zaalhuur Mambo of Coco lounge (incl. barpersoneel,bedienend personeel aankleding 

en schoonmaak) 

 

 

Zoutjes/Nootjes op de tafels 

Ontvangst koffie/thee 

Onbeperkt 4,5 uur bier-fris-wijn 

 

Buffet Royal 

Warme gerechten: 

• Gepocheerde botervis - saus van garnalen en saffraan 

 • Saté van kip – pindasaus 

 • Gegrilde Fricandeau - paddenstoelen truffelsaus 

• Gebraden Bourgondische beenham - honingmosterdsaus  
 

 

Koude gerechten: 

• Palet van paté met Cumberland saus - noten – rozijnen 

 • Ardennerham met meloen 

 • 3 soorten gerookte makreelfilets  

• Hele gepocheerde Schotse zalm (vanaf 25 personen) 

 Waldorf salade - noten - rozijnen 
 

 

Salade Corner 

• Rundvleessalade • Gemengde rauwkost salade • Griekse vegetarische salade 

 

Bij al onze Buffetten serveren wij: 

• Friet • Diverse rustiek mini brood • Mayonaise • Cocktailsaus • Gekruide gele rijst • 

Kruidenboter •Tapenade • Kroepoek 

 

All in arrangement 4,5 uur 

€42,50 euro pp 

 

 

Uitbreidingsmogelijkheden op bovenstaand arrangement: 

*Upgrade naar uitgebreid drankenpakket   : €     3,50 pp meerprijs 

*Arrangementsverlenging met 1 uur   : €     6,00 pp meerprijs 

*Dessert Buffet      : €     7,75 pp meerprijs 

*Gebak vanaf       : €     2,50 pp meerprijs 

*Drive in Show      : € 500,00 euro 



 

 

2016 Special Deal 
MAMBO/COCO LOUNGE BUFFET De Luxe ARRANGEMENT 

 
Inbegrepen: 

 

Zaalhuur Mambo of Coco lounge (incl. barpersoneel,bedienend personeel aankleding 

en schoonmaak) 

 

Zoutjes/Nootjes op de tafels 

Ontvangst koffie/thee 

Onbeperkt 4,5 uur bier-fris-wijn 

 

Buffet De Luxe 

Warme gerechten: 

• Gepocheerde botervis - saus van garnalen en saffraan 

 • Saté van kip – pindasaus 

 • Gegrilde Fricandeau - paddenstoelen truffelsaus 

• Gebraden Bourgondische beenham - honingmosterdsaus  

• Ossenhaaspuntjes - Bordelaisesaus 

 

 

Koude gerechten: 

• Palet van paté met Cumberland saus - noten – rozijnen 

 • Ardennerham met meloen 

 • 3 soorten gerookte makreelfilets  

• Hele gepocheerde Schotse zalm (vanaf 25 personen) 

Waldorf salade - noten – rozijnen 

• Cocktail Noorse garnalen - vers fruit - cocktailsaus 

 

 

Salade Corner 

• Rundvleessalade • Gemengde rauwkost salade • Griekse vegetarische salade 

 

Bij al onze Buffetten serveren wij: 

• Friet • Diverse rustiek mini brood • Mayonaise • Cocktailsaus • Gekruide gele rijst • 

Kruidenboter •Tapenade • Kroepoek 

 

 

All in arrangement 4,5 uur 

€44,50 euro pp 

 

 

Uitbreidingsmogelijkheden op bovenstaand arrangement: 

*Upgrade naar uitgebreid drankenpakket   : €     3,50 pp meerprijs 

*Arrangementsverlenging met 1 uur   : €     6,00 pp meerprijs 

*Dessert Buffet      : €     7,75 pp meerprijs 

*Gebak vanaf       : €     2,50 pp meerprijs 

*Drive in Show      : € 500,00 euro 

 



 

 

2016 Special Deal 
MAMBO LOUNGE BBQ ARRANGEMENT 

 

 
 

Inbegrepen: 

 

Zaalhuur Mambo lounge (incl. barpersoneel,bedienend personeel aankleding en 

schoonmaak) 

 

 

Zoutjes/Nootjes op de tafels 

 

 

Ontvangst koffie/thee 

Onbeperkt 4,5 uur bier-fris-wijn 

 

BBQ American Style 

Gemiddeld 500 gram pp bestaande uit: 

 *Hamburger 

 *Western Ham lap 

 *Kip-Sate (3 stokjes) 

*Cocody Ribs 

 *BBQ worstje 

 

Bij al onze BBQs serveren wij: 

• Aardappelsalade 

 • Rundvleessalade 

 • Gemengde rauwkost salade  

• Waldorf salade 

 • Griekse vegetarische salade  

• Frietjes  

• Rustiek mini broodjes 

 • Kruidenboter • Cocktailsaus • Knoflooksaus • Mayonaise  

• Saté saus • Kroepoek •Tapenade 

 

 

€42,50 euro pp 

 

 

Uitbreidingsmogelijkheden op bovenstaand arrangement: 

*Upgrade naar BBQ de Luxe    : €     3,50 pp meerprijs 

*Upgrade naar uitgebreid drankenpakket   : €     5,00 pp meerprijs 

*Arrangementsverlenging met 1 uur   : €     6,00 pp meerprijs 

*Dessert Buffet      : €     7,75 pp meerprijs 

*Gebak vanaf       : €     2,50 pp meerprijs 

*Drive in Show      : € 500,00 euro 

 

 



 

 

2016 Special Deal 
MAMBO/COCO LOUNGE PARTY ARRANGEMENT 

 

 
 

Inbegrepen: 

 

Zaalhuur Mambo of Coco Lounge (incl. barpersoneel,  

bedienend personeel, aankleding en schoonmaak) 

 

 

Zoutjes/Nootjes op de tafels 

Ontvangst koffie/thee 

Onbeperkt 4,5 uur bier-fris-wijn 

 

Wij serveren: 
3 rondes luxe fingerfood en amuses  

en 

2 rondes assortiment bittergarnituur 

 
 

All in arrangement 4,5 uur 
 

 

 

 

 

€29,50 euro pp 

 

 

 

Uitbreidingsmogelijkheden op bovenstaand arrangement: 

*Upgrade naar XXL hapjes arrangement   : €     3,50 pp meerprijs 

*Upgrade naar uitgebreid drankenpakket   : €     5,00 pp meerprijs 

*Upgrade naar Buffet Cocody ipv hapjes   : €   10,00 pp meerprijs 

*Arrangementsverlenging met 1 uur   : €     6,00 pp meerprijs 

*Dessert Buffet      : €     7,75 pp meerprijs 

*Gebak vanaf       : €     2,50 pp meerprijs 

*Drive in Show      : € 500,00 euro 

 

 
 

 

 



 

 

2016 Special Deal 
RUMBA CAFE ARRANGEMENT 

 

 
 

 
Inbegrepen: 

 

Zaalhuur Rumba Cafe (incl. barpersoneel, aankleding en schoonmaak) 

 

 

Zoutjes/Nootjes op de tafels 

 

 

Ontvangst koffie/thee 

Onbeperkt 4,5 uur bier-fris-wijn 

 

 

Wij serveren: 

 5 rondes  hapjes met een assortiment aan bittergarnituur 

 

 

1 Barman/vrouw die u gasten van drankjes zal voorzien 

 

 

 

 

€25,00 euro pp 

 

 

 

Uitbreidingsmogelijkheden op bovenstaand arrangement: 

*Upgrade naar combinatie hapjes arrangement  : €     2,50 pp meerprijs 

*Upgrade naar uitgebreid drankenpakket   : €     3,50 pp meerprijs 

*Upgrade naar Buffet Cocody ipv hapjes   : €   14,00 pp meerprijs 

*Arrangementsverlenging met 1 uur   : €     6,00 pp meerprijs 

*Dessert Buffet      : €     7,75 pp meerprijs 

*Gebak vanaf       : €     2,50 pp meerprijs 

*Drive in Show      : € 500,00 euro 

 

 
 


