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Over Cocody to Go
Graag bieden wij u de mogelijkheid om thuis te genieten van 
onze huisgemaakte specialiteiten. Geeft u een feestje thuis dan 
verzorgen wij graag voor u hapjes, buffetten en barbecues. 

U kunt bij onze catering service terecht voor kleinere 
gezelschappen vanaf 10 personen tot en met grootste partijen. 
Voor ieder wat wils!

Cocody is een unieke locatie voor al uw evenementen, bruiloften 
en feesten. Gelegen in de schitterende omgeving van recreatie-
gebied ‘De Smelen’ te Geldrop. 

Cocody biedt u een locatie van alle gemakken voorzien en voor iedere 
gelegenheid een passende ruimte. Of het nu gaat om een verjaardag 
voor een bescheiden aantal gasten, een gezellig familiefeest, 
een groots bedrijfsfeest, een evenement of een spetterende bruiloft. 
Voor elk evenement bieden wij de perfecte ruimte.

Onder de vleugels van Cocody presenteren wij u graag Cocody To Go 
en Steakhouse Buenos. Cocody to Go geeft u de mogelijkheid 
om thuis te genieten van de smakelijke gerechten van Cocody en 
Buenos. In deze fl yer vind u alle informatie. Bij Steakhouse Buenos 
kunt u genieten van heerlijk malse steaks tot de lekkerste tapas en 
fajitas. Ook de visliefhebbers komen niets te kort bij Buenos.

Thuis genieten
van de kwaliteiten 

van Cocody

Via de menukaart kunt u zelf uw bestelling samenstellen en 
aan ons doorsturen. Een bestelling dient minimaal 3 dagen 
van tevoren bij ons binnen te zijn.

Stuur uw bestelling eenvoudig door naar info@cocodytogo.nl

Cocody
Zwembadweg 15
5663 PL Geldrop
Nederland
Tel: +31 (0)40-2868046
E-mail: info@cocody.nl

Een unieke locatie



Coco Partysnack schotel  € 5,50 p.p.
Minimale bestelling 20 personen (bijbestellen per 5 personen)
•  Snack groenten: 
 komkommer, wortel, bleekselderij, cherrytomaatjes, olijven  √
•  Grillworst
•  Leverworst
•  Fuet (Spaanse worst)
•  Makreelfi let
•  Soesjes gevuld met tonijn mousse
•  Jong belegen kaas puntjes  √

Mambo hapjes schotel  € 9,00 p.p.
Voor 10 personen (bijbestellen per 5 personen)
•  Gevulde eieren  √
•  Dadels met roomkaas  √
•  Gerookte zalm op toast
•  Coburgerham met meloen
•  Spiesje kaas/augurk/snijworst met mosterd
•  Rolmops spiesjes
•  Paté mousse soesjes
•  Brie met honing en walnoot Crostini  √
•  Forelfi let
•  Ham asperge rolletjes

Frevo hapjes schotel  € 9,50 p.p.
Voor 10 personen (bijbestellen per 5 personen)
• Amuselepel fi let American
• Tonijn mousse
• Ossenworst op komkommer
• Crostini gerookte zalm
• Mini Carpaccio 
• Mini garnalen cocktail 
• Roggebrood, brie, honing en noten  √
• Paté mousse 
• Wraps kipsalade 
• Scharrelei salade 

Buenos hapjes schotel  € 9,75 p.p.
Voor 10 personen (bijbestellen per 5 personen)
• Albondigas met salsa 
•  Mini wrap kipsalade en guacamole
•  Mini steak tartaar met truffel mayo
• Mini garnalen cocktail met aioli
•  Mini broodje Carpaccio
•  Vitello Tonato bootjes
•  Groene asperge met geitenkaas op partybroodjes  √
•  Gerookte zalm met chimmichurri op partybroodjes  
•  Ceasar Salad
•  Mini sandwich gezond

Partyschotel Vlees   € 10,00 p.p.
Voor 10 personen (bijbestellen per 10 personen)
Rundvlees salade traditioneel met:
• Gevulde eieren
• Ham asperge rolletjes
• Amsterdamse uien
• Brie
• Diverse vleeswaren
• Gebraden gehaktballetjes
• Stokbrood en kruidenboter

Partyschotel Vis   € 11,00 p.p.
Voor 10 personen (bijbestellen per 10 personen)
Zalm aardappel salade met:
•  Garnalen
•  Forel
•  Makreel
•  Gerookte zalm
•  Zure haring
•  Stokbrood en kruidenboter

Warme gerechten
Om uw vlees en/of vis partyschotel compleet te maken
Voor 10 personen. 200 Gram per persoon.
Fricandeau champignon saus  € 50,00
Beenham mosterd saus  € 50,00
Botervis kreeftensaus  € 55,00

BBQ gerechten Buenos 
Per stuk te bestellen. Vast voor u gemarineerd om zelf te BBQ’en. 
Rump Steak  200 gram € 5,00
Rib Eye  250 gram € 6,50
Tenderloin  200 gram € 9,00
Steakhouse Burger  100 gram € 3,00
Varkenshaas Medaillons  200 gram € 4,00
Rib Roast  275 gram € 7,00
Spare Ribs  400 gram € 8,00
Maiskolf gemarineerd per stuk € 2,50

Bijgerechten
Rauwkost salade  100 gram  € 2,50
Fruit salade  150 gram € 3,50
Cocktailsaus  150 gram € 2,00
Aioli  150 gram € 2,00
Chimichurri  150 gram € 2,00
Tapenade 150 gram € 2,00
Kruidenboter  per stuk € 1,00
Stokbrood wit of bruin per stuk € 2,00

Wijnen
Rode wijn  per 6 fl essen € 35,00
Droge witte wijn  per 6 fl essen € 35,00
Zoete witte wijn  per 6 fl essen € 35,00
Rosé wijn per 6 fl essen € 35,00

Desserts
Fruitsalade  € 4,00
Chocolade & Vanille mousse   € 4,00
Chocolade parfait taart   € 4,00
Bananen parfait taart  € 4,00


