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Burg. Janssenstraat 8
5954 BR Beesel
Tel: 077 – 4744052 of 06 – 51131767
E-mail: info@cosch.nl
Website : www.cosch.nl
IBAN NL19 RABO 0105408255
K.v.K. Venlo 12033617
BTW nr. NL 123025680B01
Wie is Cosch:
Mijn naam is Coen Schoeren, levensgenieter en buitenmens.
Opgeleid als keramisch vormgever en beeldhouwer maar vooral gepassioneerd kok.
Verse en huisgemaakte etenswaren zijn de ingrediënten voor creatieve, culinaire en oorspronkelijke
gerechten. Zelfs in mijn vakanties ben ik op gastronomische zoektocht, het liefst in Italië. Deze liefde
voor het vak is te proeven in elk gerecht en zorgt voor tevreden gasten.
…………….en tevredenheid geeft een heerlijk gevoel.
Een greep uit ’t assortiment:
-Overheerlijke mediterrane lekkernijen, van Spaanse Tapas
tot Italiaanse specialiteiten.
-Luxe borrelhapjes, Bittergarnituur, Amuse gerechtjes
-Speciaal gekruide spareribs van Cosch (een begrip)
-Huisgemaakt ouderwets “Huidvleis” van Cosch met zijn authentieke smaak.
-Ambachtelijk bereide slowfoodgerechten, wildgerechten, pate, Konijn, Haas etc.
-Koude en warme buffetten.
-Hapjesbuffetten en proeverij, desgewenst bijpassende wijnen,
maak uw wensen kenbaar en wij zorgen voor de rest
-Champagne Ontbijtservice
-Broodjes Bezorgservice
-Paling/Visroken op lokatie
-Huisgemaakte Chutneys Jams & Jellies,
-Ingemaakt fruit, Pickels; Piccalilly, Augurk/Courgette,
-Diner aan huis; Haal uw kok in huis,
-Workshops op lokatie
Cosch zet ‘DE PUNTJES OP UW FEESTMAAL’’.
Een feestmaal voor : 1 tm 200 personen
familiefeesten, bruiloften, verenigingsfeesten, jubilea,
communiefeesten, verjaardagen.

Koude en warme Buffetten.
Prijslijst geldig tot 31.12.20
Cosch Buffet Normaal
Bestaande uit:
Huzarensalade, gevuld eitje,
Aspergehamrolletje, Madrassalade,
Tropicalsalade, Wittekoolfruitsalade.,
Vers fruit,
Stokbrood en kruidenboter.

€ 10,75 p/p

Cosch Buffet Extra

€ 13,50 p/p.

Cosch Buffet Normaal aangevuld met:
Fricandeau of carbonade met mosterdsaus
Meloen met rauwe ham.
Cosch Buffet Royaal

€ 14,50 p/p.

Cosch Buffet Extra aangevuld met
Gekruide drumstick .
Cosch Buffet Uitgebreid

€ 21,35 p/p.

Cosch Buffet Royaal aangevuld met
Provencaalse ham met saus Monegask
Extra paté en kaasdomino’s.
Cosch VisBuffet Normaal

€ 17,00 p/p.

Bestaande uit:
Cosch Buffet Normaal aangevuld met
Gerookte Zalmforel.
Cosch VisBuffet Extra

€ 19,25 p/p.

Cosch VisBuffet Normaal aangevuld met
Gerookte paling en maatjes en makreel
Cosch VisBuffet Royaal

€ 22,55 p/p.

Cosch VisBuffet Extra aangevuld met
Garnalen/mosselsalade en sprotjes.
Cosch Visbuffet Uitgebreid

€ 29,75 p/p.

Cosch VisBuffet Royaal aangevuld met
Gepocheerde Zalm in witte wijn
Al deze schotels worden rijkelijk gegarneerd met vers fruit en rauwkost.
Heeft u zelf nog wensen/suggesties dan kunnen deze in onderling overleg en naar eigen
wens gecombineerd worden.
Bij een bestelling minder dan 10 personen geldt een toeslag van 20%,.

Diverse soorten warm vlees p/p
Rundvleespoulet :
Stroganoff, groenpeper of boerenroomsaus

€ 6,75

Limburgs zoërvleis
Goulash
Stifado (grieks stoofvlees)
Varkenspoulet champignonsaus
Gehaktballetjes in Tomatensaus
Gehakballetjes in Ketjapsaus

€ 6,75
€ 6,75
€ 6,75
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50

Varkenshaasmedaillons:
Stroganoff, gr.peper, of boerenroomsaus
Met meloen in satésaus,kerriesaus

€ 7,75

VarkensfiletCarbonade
Stroganoff,gr.peper of boerenroomsaus

€ 6,50

Warme of koude Beenham
Met saus Monegask

€ 7,75

Kip Tukiaki
(kip in ketjapknoflooksaus met komkommer)

€ 6,75

Kipkerrie in ananasroomsaus

€ 6,75

Kip Kansas
Zwarte Kip

€ 6,75
€ 6,75

Incl. Div. Soorten broodjes.
Prijs p/p in combinatie met koud/warm buffet c.q. andere gerechten wordt de prijs per persoon
aangepast.

Broodjes Bezorgservice
Lunchpakketjes
Vraag naar de mogelijkheden
zie bestellijst website : www.cosch.nl

Brunch of Lunch Op Lokatie

Brunch of lunch op lokatie vanaf
Op aanvraag en/of in overleg
Soep naar keuze
Stokbrood en kruidenboter
Twee soorten warm vlees (naar keuze)
Franse kaasschotel
Visschotel( forel/zalm/paling/garnalen)
Diverse broodjes en zoet brood beleg
Diverse kaas en vleeswaren
Rundvleesssalade, tomatensalade
Komkommersalade, gemengde salade.
Gerookte kipssalade
Dressings : Roquefort- en yoghurtdressing

€ 28,75

Champagne-Surprise ontbijtjes p/p
Champagne Surprise ontbijt Standaard
Koffie en thee, kannetje Jus d’Orange
Cadetjes (wit/bruin) crackers/beschuit krentebol
Zoet broodbeleg, smeerkaas, kaas,
Gek. ham. rauwe ham,rosbief.
Gekookt eitje en picollo en roos.

€ 31,50

Champagne Surprise ontbijt Extra
Surpriseontbijt Standaard aangevuld met:
Bloemboeket, krant,
Frans kaasplateau, kannetje melk.

€ 46,50

Champagne Surpriseontbijt Royaal
Surpriseontbijt Extra aangevuld met:
Fles champagne in koeler
Bonbons en mandje vers fruit

€ 58,50

Prijzen zijn gebaseerd op bestelling voor 2 personen.
Bestelling voor 1 persoon 25% toeslag.

Barbecue
BBQ-pakket Standaard :
BBQ-worst, gem. Schouderlap , Hamburger.
Aardappelsalade, Tropicalsalade
Rauwkostsalade, fruitsalade
Zigeunersaus en remouladesaus.
Stokbrood en kruidenboter

€ 12,50 p/p

BBQ-pakket Extra
BBQ-worst, gem.schouderlap
Gem. speklap, gem. kipfilet.
Aardappelsalade, Tropicalsalade, pastasalade
Rauwkostsalade, fruitsalade
Zigeunersaus, remoulade en cocktailsaus
Stokbrood en kruidenboter

€ 14,75 p/p

BBQ-pakket Royaal
Gem. Kipfilet, gem. schouderlap,
Gem. spareribs, Verrassingspakketje,
Aardappelsalade, Tropicalsalade,pastasalade
Rauwkostsalade, fruitsalade
Zigeunersaus, remouladesaus en kerriesaus
Stokbrood en kruidenboter.

€ 17,50 p/p

BBQ-pakket Uitgebreid
BBQ-pakket royaal aangevuld met
Scampispies Forel in folie
Huzarensalade, en 2 soorten pesto’s
Ciabatta en stokbrood

€ 21,25 p/p

Eventuele suggesties c.q. aanvulling/uitbreiding naar eigen wensen zijn altijd mogelijk
wat betreft vlees, vis salades en sauzen.
BBQ + gas boven de 25 personen gratis
Kosten BBQ + gas: Schoongemaakt
Vuil

€ 30,00
€ 45,00

Borrelhapjes/bittergarnituur
Per

100
100
200
300
400

stuks (minder dan 100 stuks)
tot 200 stuks
tot 300 stuks
tot 400 stuks
stuks of meer

p/st
p/st
p/st
p/st
p/st

€ 1,85
€ 1,45
€ 1,35
€ 1,30
€ 1,20

Hoorntje gevuld met filet Americain
Hoorntje gevuld met franse paté
Kaasdomino’s + mandarijntje
Soesje gevuld met zalmmousse
Soesje gevuld met kaasmousse
Soesje gevuld met hammousse
Pasteitje gevuld met paté of filet Americain
Tartelettes met mousse van kruidenkaas
Tartelettes met kipkerriesalade
Kipdrummets (kleine drumsticks)
Rempahballetje (pittige gehaktballetjes)
Gevulde Medjule dadels met franse kruidenkaas
Toast met
Brie
Gerookte zalm
Gerookte paling
Gerookte forel
Gegarneerde kaas en worstprikkers
Gevuld eitje,
Gevuld croissantje met
ontbijtspek en/of spaans worstje
Surumigarnaal met ontbijtspek.
Vraag naar de diverse andere mogelijkheden.

Luxe Amusegerechtjes
Glaasje met Pasta Arabiata
Glaasje met Balkenbrij frietjes Frumarco stroop
Puntje uientaart
Puntje Quiche met ham/prei
Blini met eenden levermousse en uiencompote
Gerookte schotse zalm met kweeperenjam
Gerookte eendenborst met ratatouille
Gemarineerd roma tomaatje op Fois Gras
Gevulde carpaccio met parmezaan
Gevuld geitenkaasbolletje met pistachekorst
Glaasje Gambaspies met limoenmayonaise

€ 3,25
€ 3,25
€ 1,95
€ 1,95
€ 2,90
€ 3,00
€ 3,00
€ 4,15
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

Hapjesbuffet - Tapa’s



















Spaanse gehaktballetjes in tomatenbasilicumsaus
warm/koud
Gekruide kipdrummets
warm/koud
Geitenkaas in bladerdeeg met honingsaus
Spareribs heerlijk gekruid
Gehaktrolletjes (Cevapcici) met Chilisaus
Knoflookchampignons met peterselie
Dikke witte bonen in tom.saus
Gesmoorde uitjesin Balsamico azijn
Gevulde red peppers met kaas (kleine paprika’s)
Gevulde olijven
Serranoham/Proscuito rolletje
Chorizoworst.
Scampi’s Thaï
Gerookte zalmrolletjes.
Spaanse kaas Monchego Cabralles
Fruit; druiven w/bl, meloen,
Ciabatta,Foccacio, Stokbrood W/BR
Boter, Kruidenboter en tapenades en pesto’s
Totaal Buffet p/p.

Prijs p/p. kunt U zelf samenstellen

2 p/p
2 p/p
1 p/p
3 p/p
2 p/p
2 p/p
2 p/p
2 pl. p/p
2 p/p.
1 p/p

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1,75
1,70
0,75
1,75
1,50
0,75
0,75
0,75
1,35
0,90
1,40
0,90
1,70
1,70
1,75
1,75
3,00
1,75
30,50

Italiaanse Buffet
€ 32,50 p/p.
Anti Pasti:

Div srt Salami en Proscuitoham, Olijven
Peperonata (gecaramaliseerde paprika)
Gemarineerde Artisjokken
Gemarineerde uitjes in Balsamico

Primi Platti:

Div srt brood met Pesto Rosso, Genovese, Boter en kruidenboter
Penne l’Arabiata, Spaghetti Aglio e Olio
Bresuola met rucola en notendressing
Porcino Tonato(Carbonade met tonijnsaus)
Witte bonen/Tonijnsalade, Groene/Witte Aspergesalade(seizoen)
Fagliolini al lemone (Groene boontjes met ansjovis-knoflookdrsessing)
Sardientjes in Tomatensaus
Pommodori/Mozarellasalade met basilicum
Gemarineerde aardbeien met Zabaglione
Panna Cotta en bosvruchten
Chocovijgenrol
Vers fruit

Bueno Apetito.Eventueel aan te vullen met bv.
Lasagna Salmone, Lasagna Bolognese, Italiaanse kaassorten,Pizzapuntjes,
Gegratineerde Aubergineschotel, Porchetta
Vraag naar de diverse uitbreidingsmogelijkheden.

Chutneys Jams & Jellies
Deze huisgemaakte Chutneys Jams & Jellies zijn seizoensgebonden en worden op dat moment gemaakt als
het fruit en de groenten volop te verkrijgen zijn.
Voorbeelden zijn:







Kweeperenjam; lekker bij gerookte vissoorten.
Perziken -, Pruimenchutney lekker bij diverse Paté en kaassoorten,
Tomatenchutney lekker bij gegrild vlees, BBQ.
Groene tomaatjes lekker bij vlees, gemarineerde tomaatjes,
Pickels; zoals Piccalilly,Augurken zoet/zuur,Uitjes zoet/zuur

Voor informatie over het huidige aanbod en bestellen ,neem gerust contact met ons op

Paling en/of Forel roken op lokatie.
Vraag naar de mogelijkheden

Prijsopgave
afhankelijk van
dagprijs vis en aantal
personen.

