
COTE

Côte brengt een stukje Parijs naar het hart van ’s-Hertogenbosch. In Franse 
sferen genieten van een romantisch diner voor twee of een Franse beleving 
voor grotere gezelschappen.
Côte is op maandag en dinsdag excclusief geopend voor gezelschappen vanaf 
25 personen
Bij Côte hebben wij al vele keren gebruik gemaakt van de vele mogelijkhe-
den voor een grote groep. scroll naar beneden om drie uiterste te lezen. Van 
trouwlocatie tot besloten bedrijffeest.
De chef-kok heeft zich laten inspireren door de moderne Franse keuken. en 
ze bieden een ruime keuzen aan Franse dranken, niet alleen wijnen maar ook 
Franse Gin e.d. 
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Côte bar bistro vide

De vide van Côte is een open ruimte die 
door de indeling knus voelt.
Daardoor is deze ruimte geschikt voor 
alle maten groepen en of verschillend 
gebruik van de ruimtes op 1 locatie
De vide is exclusief af te huren maar ook 
per vleugel of de bar.

De beneden verdieping is een fijne plek 
om gasten te ontvangen.

Côte is op maandag en dinsdag gesloten 
en biedt dan de uitstekende mogelijkheid 
om met jouw gezelschap exclusief in 
Franse sfeer te genieten.

Côte bar bistro exclusief

Voor gezelschappen tot 250 personen 
bieden wij op verzoek de mogelijkheid 
om gebruik te maken van de gehele 
locatie in besloten setting. 

De vleugels en verschillende etages 
bieden de mogelijkheid van een grote 
variatie in het programma binnen 
dezelfde groep.  Met ieder nieuw 
programma onderdeel, worden jullie 
gasten opnieuw verrast.
Daarnaast is het ook de ideale loca-
tie voor een gezelschap van +/- 250 
gasten. Met bijvoorbeeld foodstations 
creëren we binnen een uniek food festi-
val met een stukje live muziek. 

We zitten vol passie voor deze 
huiskamer en vertellen je heel graag 
meer over de vele mogelijkheden. 

 

Voorbeelden 

Côte als trouwlocatie
Ontvangst in de bar
Ceremonie op de vide
Taart aansnijden met borrel benenden
Diner op de vide
Feest avond met 100 gasten benenden

Côte voor bedrijfsavond 100 gasten
Ontvangst in de bar (receptie setting)
Roast/theater op de vide
Diner met 100 gasten andere kant vide
Feest in omgebouwde bar benenden

Côte als presentatie en break-out 110p
Ontvangst in de bar 
Algemene presentatie op beide vide’s met 
schermen. 
Break out over drie locaties
Optreden gezamenlijk vide
Diner in wisselende setting over drie zaken
Afsluitende borrel in de bar boven
 

Opstellingen Côte bar bistro

Côte exclusiefCôte bar bistro vide 



COTE 

Lunch arrangementen

Arrangement 1 25.50 pp te serveren vanaf 25 personen
3 mini broodjes paté, brie, gemarineerde zalm, croissantje
Inclusief koffie, thee, plat en bruis water

Arrangement 2 16.50 te serveren vanaf 25 personen
Kleine Franse uiensoep, draadjesvleeskroket met brood en
broodje met kip, bacon, sla, tomaat.
Inclusief koffie, thee plat en bruis water

Arrangement 3 19.50 te serveren vanaf 8 personen
CÔTE plateau: gevuld eitje, mini kroketje, gemarineerde zalm, 
steak tartaar, mini flammkuchen en macaron bloedworst met 
kleine uiensoep.
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Keuze menu tot 35 P

Voorgerechten
STEAK TARTAAR
KRAB EN AVOCADO
BUFFELMOZZARELLA

Hoofdgerechten
BOEUF BOURGUIGNON
KABELJAUW
PASTA TRUFFEL

Dessert
DAME BLANCHE
CREME BRULEE

Het keuze menu wordt geserveerd aan 
groepen tot 35 personen.
€ 32.50 per persoon

Standing dinner

Bij ontvangst
CHARCUTERIE EN BROOD

Uitlopen
BRIOCHE MET GARNALENKROKET
BRIOCHE MET STEAKTARTAAR 

Gerechten
KLEINE FRANSE UIENSOEP
KLEINE KABELJAUW
MINI WAGYU SLIDER

Dessesrt
SCROPINO

Het standing diner kan ook zittend 
worden geserveerd
Te reserveren tot 250 personen
€ 34.50 pp

Feest menu 

Borrel gerechten

Gang 1
KRAB EN AVOCADO

Gang 2* 
ROMIGE BISQUE

Gang 3
KALFSUKADE

Gang 4
SCROPINO

Te reserveren tot 150 personen
* Gang 2 is optioneel +6.00
€ 32.50 pp

PARIS PLATEAU 6.50

OESTERS 3.00

BRIOCHE STEAK 4.50

TARTAAR VAN TONIJN 4.50

MINI WAGYU SLIDER 4.50

FRANSE UIENSOEP 3.50

BORRELGARNITUUR 4.50 

1 uur basis drank 15.50 
luxe + 4.00

2 uur basis drank 21.50 
luxe + 5.00

3 uur basis drank 26.50 
luxe + 6.00

4 uur basis drank 31.50 
luxe + 7.00

5 basis drank 36.50 
luxe + 8.00 Bo
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