Enjoy & Celebrate

DRANK

Drankafname
U heeft bij Cocody keuze uit diverse mogelijkheden voor drank afname. Hieronder vind u een uitwerking van al onze opties.
Drank op nacalculatie
Gedurende de middag schenken wij voor u drankjes op basis van nacalculatie. Hiermee schrijven wij ieder geschonken
drankje voor u op en einde van uw feest wordt hiervan de rekening opgemaakt.Wij kunnen geen inschatting voor u maken
van het totaal bedrag op voorhand. U bent uiteraard vrij om enkele drank soorten uit uw programma weg te laten.
Wel dient u er rekening mee te houden dat de prijs ook hoger kan uitvallen dan met de drankafkoop.
Drankarrangementen
Tijdens uw feest bij Cocody serveren wij een uitgebreide selectie aan drankjes.
U heeft keuze uit 3 verschillende drankafkoop arrangementen. Hieronder vind u alle drankjes binnen het drankenpakket B
Koffie & Thee:
Het is niet mogelijk om tijdens feesten cappuccino en andere speciale koffie te bestellen.
Frisdranken:
Cola / Cola Light
Sinas / 7 up / Cassis
Ice Tea / Ice tea
green
Bitter lemon / Tonic
Jus d orange / Appelsap
Spa blauw / Spa rood
Ranja
Bieren:
Bier & Alcohol vrij bier
Trappist
Wit bier (Hoegaarden)
Palm
Radler 0% en 2%
Wijnen:
Rode wijn / Witte wijn / Rosé wijn
Moezel

Gedistilleerd:
Jonge jenever
Martini rood / Martini wit
Rode port & Witte port
Bacardi* / Bacardi Razz* / Bacardi Lemon*
Safari*
Pasoa*
Whiskey* (JW red label)
Malibu*
Amaretto*
Wodka* / Rode wodka*
Pisang ambon*
Blue curacao*
Kontiki*
Campari*
Gin*
Apfelkorn*
Vieux*
Coebergh*

* Drankjes worden in de mix met frisdrank naar keuze geschonken. Red Bull valt buiten het assortiment. Wij schenken geen kraanwater
en pure dranken (shots). Binnen de afkoop schenken wij onze huiswijnen. Ook is het mogelijk een beperkt drankarrangement af te nemen.
Hierin worden de volgende dranken geschonken: koffie en thee, frisdranken, Bier van de tap en alcholvrij, huiswijnen.

DRANK

Drankarrangement
Afkoop drank arrangementen:
Drankenpakket A €6,50 per uur
Drankenpakket B €7,50 per uur
Drankenpakket C €8,50 per uur
toegevoegd)

Welkomstdrankjes
Prosecco
Kir Royal
Welkomstcocktail
Hugo

Beperkte bar (koffie/thee/bier/fris/wijn)
Uitgebreide bar (zie lijst op vorige pagina)
Luxe bar (Desperado/Corona/Hugo/Red Bull worden aan de uitgebreide bar

€ 4,50
€ 4,50
€ 4.00
€ 4.00
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FOOD

Gebak
Luxe gesorteerd gebak
Gesorteerde Vlaai
Petit four
Cupcake
Mini chocolade bol
Soesjes
cake
Bonbons
Bruidstaart van Jacques van Bragt

€ 3,95 p.st.
€ 2,95 p.st.
€ 3,95 p.st.
€ 3,95 p.st.
€ 2,95 p.st.
€ 2,00 p.st.
€ 2,00 p.st.
€ 2,00 p.st.
€ 7,95 p.st.

Brunch/Lunch
Gesmeerd voor u en uitgeserveerd:
Kleine Lunch:
2 belegde zachte witte bolletjes
2 luxe broodjes belegd

€ 6,50 pp
€ 8,50 pp

Standaard lunch:
2 Luxe belegde broodjes - 1 krentenbol
onbeperkt koffie en thee

€ 16,00 pp

Losse lunch items:
Kop Soep
Kop Soep met stokbrood kruidenboter
Worstenbroodje
Saucijzenbroodje

€ 5,00 pp
€ 7,50 pp
€ 2,95 pp
€ 2,95 pp

Om zelf te smeren en te beleggen aan een sfeervol ingedekte tafel:
Traditionele Lunch:
Diverse soorten brood:
Witte bol - bruine bol - krentenbol - Peperkoek
Diverse vleeswaren: 2 soorten kaas - zoetwaren - boter
Onbeperkt koffie en thee

€ 18,50 pp
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FOOD

Brabantse koffietafel:
Tomatensoep - Heldere runder- groentesoep
Diverse soorten brood:
Witte bol - bruine bol - croissant - krentenbol - peperkoek - roggebrood
Beleg: Diverse vleeswaren - 2 soorten kaas - zoetwaren - boter
Warm: keuze worstenbroodje of kroket
Onbeperkt koffie en thee

€ 22,50 pp

Brunch (vanaf 6 personen):
Tomatensoep - Heldere runder- groentesoep
Diverse soorten brood:
Witte bol - bruine bol - croissant - krentenbol - diverse harde broodjes
peperkoek - roggebrood
Beleg: diverse vleeswaren - 2 soorten kaas - zoetwaren - boter - mosterd
vissalade - ei salade
Warm: keuze uit kroket of pasteitje kippenragout
Uitgeserveerd: vegetarische quiche - scrambled eggs
Dessert: vers fruit - ijs - slagroom
Onbeperkt koffie en thee

€ 28,50 pp
€ 14,25 per kind tot 12 jr

Buffet mogelijkheden
Brunch buffet (vanaf 20 personen):
Tomatensoep - Heldere runder- groentesoep
Diverse soorten brood:
harde maanzaadbol - tijgerbol - sesambol - croissant - witte bol - bruine bol
peperkoek - krentenbrood
Beleg: oude kaas - jonge kaas - brie - komijnekaas - kipfilet met tuinkruiden
snijworst - ham - rosbief - koude gerookte zalmzijde - zoetwaren - boter
gemengde salade - waldorf salade
Warm: pasteitje kippenragout - beenham honingmosterdsaus - quiche
Onbeperkt koffie en thee
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€ 28,50 pp
€ 14,25 per kind tot 12 jr

HIGH TEA

Lekker genieten van allerlei kleine gerechtjes onder het genot van een kopje thee.
Onze High tea is inclusief 2 uur onbeperkte thee in diverse smaken
We bieden u drie verschillende High Tea mogelijkheden aan.
BUENOS DE LUXE
U kunt genieten van onderstaande lekkernijen:

Vanaf 2 personen €29,50 pp

Ontvangst met een glaasje prosecco
***
Soepje van de chef: Engelse paddenstoelensoep met truffel
***
Mini Carpaccio
***
Etagère:
Petit fours & Huisgemaakte chocolade/vanille mousse
Champagne truffels & Vers fruit fingerfood
Traditionele scones met clotted cream & lemon Curd
Brownies & frambozen crème met biscuit van bastogne
Huisgemaakte applecrumble
Engelse Sandwiches & Mini Club met schotse zalm en creamcheese
Groentetaartje naar grootmoeders recept
Mini worstenbroodjes
BUENOS GRANDE
Als de Buenos de Luxe alleen nu exclusief het glaasje prosecco vooraf.

Vanaf 2 personen €25,00 pp

BUENOS
U kunt heerlijk genieten van de etagère zoals beschreven bij Buenos de Luxe Vanaf 2 personen €21,00 pp
KINDER HIGH TEA
Tomatensoepje Poffertjes, Spekjes, Koekjes, brownie,
Mousse Mini worstenbroodje & Appel crumble Onbeperkt ranja
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€ 0,00 €12,50 per kind
********

HAPJES

Op Tafel
Zoutjes en nootjes mix
Zoutjes en nootjes, olijven, kaashapjes
Trio van Aioli,tapenade,kruidenboter met rustiek brood
Rustiek brood met kruidenboter

€ 1,75 pp
€ 2,75 pp
€ 5,00 schaaltje voor 2 pers
€ 4,00 schaaltje voor 2 pers

Losse hapjes (om extra toe te voegen aan uw arrangement)
• Bittergarnituur
• Luxe Fingerfood
• XXL hapjes (warm en koud)
• Tapas (warm en koud)

€ 1,10 p.st.
€ 1,90 p.st.
€ 2,95 p.st.
€ 2,00 p.st.

Uitgeserveerd
Bittergarnituur € 1,10 pp per ronde
• Bitterbal
• Kip varianten
• Mini bami
• Sombrero's
• Kip Nuggets
• Mini rundvlees kroketjes
• Borrel frikadellen
• Nasi Hapjes
• Cheddarkaas hapjes
• Mini kaas soufflés
• Mini gehakt balletjes
• Mini groente sticks

Luxe fingerfood € 1,90 pp per ronde
Warm:
• Miniburgers
• Mini sateetje in een glaasje met satésaus
• Garnalenstaartjes in een glaasje
• Kip loempia
• Butterfly gamba
• Mini kroketje
• Mini soufflé
• Mini gehaktstaafje
Koud:
• Paté mousse
• Amuselepels met diverse hapjes
• Stokbroodje carpaccio
• Seizoen amuse
• Gerookte zalm
• Tonijn spread op brood
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HAPJES

XXL € 2,95 pp per ronde

Tapas € 2,25 pp per ronde

Warm
• Saté grill spiesje
• Vis hapje
• Gamba Tempura
• Mini Hamburger
• Loempia
• Taco

Warm:
• Championes rellenenas (gevulde champignons)
• Albondigas (gehaktballetjes in tomatensaus)
• Pollo (Kip met honing mosterdsaus)
• Patatas Bravas (gekruide gefrituurde aardappels)

Koud
• Wrap/Zalm/Kruidenkaas
• Broodje Carpaccio
• Sushi & Sashimi
• Sandwich gerookte kip en truffel
• Bruschetta van ciabatta
• Garnalen in filocups

Koud:
• Party Salamispies
• Party Kaasspies
• Peppadews
• Pimenta Qon Oueso (pepperoni gevuld met kaas)
• Provençaalse Olijven

Combi 1 (5 hapjes pp)
€ 7,90 pp
Een combinatie van bittergarnituur (2 rondes) en
luxe fingerfood warm en koud (3 rondes)

Combi 2 (6 hapjes pp)
€ 7,10 pp
Een combinatie van bittergarnituur (3 rondes) en
luxe fingerfood warm en koud (2 rondes)
Combi 3 (5 hapjes pp)
€ 8,95 pp
Een combinatie van bittergarnituur (2 rondes) en
luxe fingerfood warm en koud (2 rondes)
XXL (1 rondes)
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HAPJES

Hapjes buffetten
Walk & Swing Fiesta
3 kleinere buffetjes in de zaal voor de duur van 1,5
uur U bepaalt de aanvangstijd.

€ 25,00 pp

Uitgebreide kaasplank:
• Paturain kruiden / Roquefort le favourite
• Camembert Castel / Brie Henri Hutin
• St. Maure Soigon / Castello Blue
• Geserveerd met verschillende soorten stokbrood en luxe toastjes / druiven en noten
Mini gerechten:
• Mini runder Carpaccio / Mini Garnalen Cocktail / Mini Huzaren salade's
Variatie schepsalades:
• Eiersalade / Selderysalade / Rundvleessalade / Filet American
• Zalmsalade / Garnalensalade / Tonijnsalade
• Geserveerd met verschillende soorten stokbrood en luxe toastjes / druiven en noten.
Planquet:
• Mini pizza's / Mini ragoutbroodjes / Mini Visbroodjes
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HAPJES

Walk & Swing Tapas
3 kleinere buffetjes in de zaal voor de duur van 1,5 uur
U bepaalt de aanvangstijd.

€ 27,00 pp

Tapas warm:
• Championes rellenenas (gevulde champignons)
• Albondigas (gahaktballetjes in tomatensaus)
• Pollo (Kip met honing mosterdsaus)
• Patatas Bravas (gekruide gefrituurde aardappels)
Tapas Koud:
• Party Salamispies l Party Kaasspies l Provençaalse Olijven
• Peppadews l Pimenta Qon Oueso (pepperoni gevuld met kaas)
Tapenades:
• Olijven zon gedroogde tomaten l Tricolore l Kaas met kruiden
Overige:
• Panconsalsa de Oliveas (brood met olijven) l Rauwkostsalade l Aardappelsalade

Kaas Buffet
Uitgebreide kaasplank op buffet:
€ 10,50 pp
• Paturain kruiden / Roquefort le favourite
• Camembert Castel / Brie Henri Hutin
• St. Maure Soigon / Castello Blue
• Geserveerd met verschillende soorten stokbrood en luxe toastjes / druiven en noten
Late Night Snack (tot 24.00 uur)
Puntzak friet met mayonaise
Zacht wit bolletje kroket / frikadel
Worstenbroodje
Saucijzenbroodje
Mini's mix:Worsten-, saucijzenbroodje, kaasbroodje, pizza's

€ 3,95 p.st.
€ 2,95 p.st.
€ 2,95 p.st.
€ 2,95 p.st.
€ 1,95 p.st.
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BBQ’s

American Style onbeperkt
Hamburger
Western Hamlap
Kip-Sate (3 stokjes)
Cocody Ribs
BBQ worstje

€ 25,50 pp

De Luxe onbeperkt
Diamanthaas brochette
Gamba Spies
Vis trio
Varkenshaas Saté
Steak Burger

€ 28,50 pp

Bij al onze BBQ’s serveren wij:
• Aardappelsalade
• Rundvleessalade
• Gemengde rauwkost salade
• Waldorl salade
• Griekse vegetarische salade
• Frietjes
• Rustiek mini broodjes
• Kruidenboter
• Cocktailsaus
• Knollooksaus
• Mayonaise
• Saté saus
• Kroepoek
• Tapenade
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BUFFETTEN

Buffet Cocody

€ 24,50 pp

Hoofdgerechten
• Gepocheerde botervis - saus van garnalen en saffraan
• Saté van kip - pindasaus
• Gegrilde Fricandeau - paddenstoelen truffelsaus
Salade Corner
• Rundvleessalade
• Gemengde rauwkost salade
• Griekse vegetarische salade
Buffet Royal
als buffet Cocody met als uitbreidingen
• Gebraden Bourgondische beenham - honingmosterdsaus
• Waldorf salade - noten - rozijnen

€ 26,50 pp

Buffet De Luxe
als buffet Cocody met als uitbreidingen
• Gebraden Bourgondische beenham - honingmosterdsaus
• Ossenhaaspuntjes - Bordelaisesaus
• Verse Waldorf salade - noten - rozijnen
• Cocktail Noorse garnalen - vers fruit - cocktailsaus

€ 28,50 pp

Bij al onze Buffetten serveren wij:
• Palet van paté met Cumberland saus - noten - rozijnen
• Ardennerham met meloen
• 3 soorten gerookte makreelfilets
• Hele gepocheerde Schotse zalm (vanaf 25 personen)
• Friet
• Diverse rustiek mini brood
• Mayonaise
• Cocktailsaus
• Gekruide gele rijst
• Kruidenboter
• Tapenade
• Kroepoek
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DESSERTS

IJs uit t vuistje
3 smaken ijs
IJshoorntjes
lekkernij om te garneren
Kok schept en serveert in de feestruimte

€ 4,25 pp

Dessert buffet (vanaf 25 personen)
4 smaken bavarois
Vers fruit salade
3 smaken roomijs
2 smaken mousse
Diverse soorten dip voor bij uw dessert
Chocoladesaus - karamelsaus - frambozensaus
Slagroom - dessertkoekjes

€ 8,50pp

Koffiecorner (vanaf 25 personen)
Keuze uit speciale koffie:
Irish Coffee
French Coffee
Spanish Coffee
Italian Coffee
DOM Coffee
Cocody Coffee
Diverse soorten thee
Zoete lekkernijen

€ 7,95 pp
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DINER

Alle diners worden voorafgegaan door: stokbrood met kruidenboter en tricolore tapenade.
Bij alle hoofdgerechten worden warme groenten, rauwkostsalade en frites geserveerd.

Jives diner

€ 27,50 pp

Voorgerechten
Salade gerookte kip - zontomaat - pijnboompitten - basilicum pesto
Salade gerookte forel - sjalotjes - kappertjes - peterselie dressing
Hoofdgerechten
Gegrilde varkenshaas met paddenstoelen- truffelsaus
Victoriabaars met een beurre Blanc
Nagerechten
Notenijs - in brandewijn gemarineerde rozijnen - slagroom
Dame Blanche

Rumba diner

€ 31,50 pp

Voorgerechten
Rundercarpaccio
Garnalen tartaartje - whisky saus
Hoofdgerechten
Malse zuid Amerikaanse biefstuk - groene tuinkruiden jus
Gebakken zalmfilet - dille roomsaus
Nagerechten
Seizoensvruchten - vanilleroomijs - slagroom
Pure chocolade mousse - witte chocolademousse

Frevo diner

€ 35,50 pp

Voorgerechten
Reuze paddenstoelen gevuld met salpicon van roomkaas
Gemarineerde gerookte zalm - rode ui - kappertjes - tricolore tapenade
Hoofdgerechten
Rosé gebakken kalfsoester - dragonjus
Zeebaars - witte wijnsaus
Nagerechten
Crème Brulee
Brownies
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DINER

Mambo diner

€ 39,50 pp

Voorgerechten
Gegratineerde geitenkaas - noten - honing
Lauwwarme gegrilde tonijn - cherrytomaatjes - sesam - tuinkruiden dressing
Hoofdgerechten
Medium gebakken runder tournedos - sjalot rode wijn saus
Gebakken tongfilet - kreeftensaus
Nagerechten
Chocolade expeditie
Bananenparfait
Coco diner

€ 44,50 pp

Voorgerechten
Rode mulfilet - tapenade van aubergine
Salade gegrilde groene asperges - gegratineerd met parmezaan - acseto balsamico
Gebraden Vitel-Oké kalfsrosbief - cherrytomaatjes - tonijnmayonaise - kappertjes
Hoofdgerechten
Roze gebakken kalfshaas - truffeljus
Medium gegrilde tonijn - lauwwarme antiboise
Surf & Turf - gamba's - ossehaas
Nagerechten
Gecarameliseerde perentaartje - notenijs
Warme kersen - grand marnier geflambeerd - vanille-ijs
Cocody Proeverij
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DINER

Walking Dinner Arrangement
De gerechten worden in onderstaande volgorde uitgeserveerd.
Uiteraard is dit diner in samenspraak aan te passen naar uw wensen
1. Carpaccio
2. Soepproevertje
3. Kipsalade
4. Gevulde Champignons
5. Champagne Spoom
6. Ossenhaaspuntjes - Aardappelen - Rauwkost Of Pastagerecht Met Vis
7. Nagerecht
8. Koffiecorner

€ 47,50 pp

Diner supplementen
Amuse
2 amuses per persoon van de chef.
Zelf te combineren in vlees, vis of vegetarisch.

€ 5,00 pp

Spoom
2 smaak mogelijkheden van het seizoen.
Ook alcoholvrij beschikbaar.

€ 5,00 pp
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DINER

Warme tussengerechten

€ 6,00 pp

Heerlijke spiesjes
Met keuze uit:
Garnalenspiesjes
Rundspiesjes
Gevulde paddenstoelen spiesjes
Soepen
Met keuze uit bijvoorbeeld:
Seizoenssoep
Pomodorisoep
Schaal & Schelpdierensoep
Ook te verkrijgen als soepproevertje waarbij twee kleine soepjes worden geserveerd als één tussengerecht.

Koude tussengerechten

€ 6,00 pp

Bonbons
Met keuze uit:
Zalmbonbon
Bonbon van Couburgerham met meloen
Vegetarische bonbon
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TROUWEN BIJ COCODY

Altijd al buiten willen trouwen? Bij Cocody is dit mogelijk op de vlonder aan het water van natuurgebied de Smelen.
Om ervoor te zorgen dat een huwelijksvoltrekking goed verloopt en voldoet aan de eisen die de wet hieraan stelt, zijn er
strikte voorwaarden waaraan een ocatie moet voldoen om als trouwlocatie te mogen fungeren.
De gemeente Geldrop-Mierlo heeft Cocody aangewezen als een van haar vaste trouwlocaties.
Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke stand
Het huwelijk wordt gesloten door één van de zes Buitengewoon Ambtenaren van de Burgerlijke stand (BABS). Ook is het
mogelijk uw huwelijk te laten voltrekken door een ambtenaar, uit een andere gemeente, die voor één dag benoemd wordt
tot BABS. Om benoemd te worden moet voldaan worden aan een aantal regels. Deze regels staan in het reglement burgerlijke stand op te vragen bij de gemeente Geldrop-Mierlo.
Gemeentelijke Leges
Vanuit de gemeente zijn er kosten verbonden aan het trouwen op locatie. Dit zijn de kosten voor de BABS. Deze kosten
worden door het bruidspaar rechtstreeks aan de gemeente voldaan.
Kosten
Tarieven per 1 januari 2018 voor het voltrekken van een huwelijk of partnerschapsregistratie:
• Maandag tot en met donderdag en vrijdag tot 12.00 uur
• Vrijdag vanaf 13.00 uur
• Zaterdag
• Zondag

€ 331,00
€ 414,00
€ 497,00
€ 662,50
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TROUWEN BIJ COCODY

Kosten op locatie
Om een huwelijk op locatie mogelijk te maken zijn er diverse voorwaarden en regelgevingen waaraan de locatie,
Cocody Partycentrum, moet voldoen.Aan de hand van deze voorwaarden en regelgeving hebben wij een standaard pakket
opgesteld voor de ceremonie. Dit pakket bent u verplicht af te nemen. Op deze wijze kunnen wij de gemeente garanderen
dat we ons houden aan alle voorwaarden als zijnde trouwlocatie.
Om de ceremonie te kunnen voltrekken verzorgen wij de volgende onderdelen:
Huwelijkspakket inclusief prieel
• Vlonder aan het water
• Trouwprieel
• 2 stoelen voor het bruidspaar
• Spreek katheder en tafel
• 30 stoelen voor de gasten
• Audio installatie
• Rode Loper
Huwelijkpakket binnen
• Binnenlocatie
• 2 stoelen voor het bruidspaar
• Spreek katheder en tafel
• 30 stoelen voor de gasten
• Audio installatie

495,0
0

525,00
845,0

0

350,00
450,0

0
Optioneel af te nemen:
Extra stoelen te huur
Heliumballonnen in te kiezen kleur(en)
Chinese droomballonnen wit
Candlebags sterren

€ 2,00 per stoel
€ 79,00
€ 10,00 per stuk
€ 25,00 per 10 stuks
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VERGADEREN

Vergaderarrangement 1
• 1 dagdeel (4 uur)
• Gebruik van de flip-over
• Mintjes
• Vergaderruimte
• 3 maal koffie/thee
• IJswater

€ 18,50 pp*

Vergaderarrangement 2
• 2 dagdelen (8 uur)
• Gebruik van de flip-over
• Mintjes
• Vergaderruimte
• 5 maal koffie/thee
• IJswater

€ 32,50 pp*

*Zaalhuur bedraagt 200 euro per dagdeel in combinatie met bovenstaand arrangement.
Uw arrangement is uit te breiden met eerder genoemde food mogelijkheden.
Geheel afgestemd naar uw wensen.
Audiovisuele middelen
• Scherm per dagdeel
gratis - wel reserveren
• Flip-over
gratis - wel reserveren
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