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Coen Evers

horecagelegenheid

Welkom bij horecagelegenheid
Coen Evers
Voor u ligt onze venieuwde feestgids, met daarin
al onze mogelijkheden voor catering op locatie
of bij ons in een van onze gezellige feestzalen in
Keijenborg of Zelhem.
Coen Evers, een echt familie bedrijf uit de Achterhoek
heeft al vele jaren ervaring op het gebied van
catering en het organiseren van feesten en evenementen voor zowel bedrijven, verenigingen als
particulieren.
heeft u vragen, opmerkingen? Wilt u een vrijblijvende
prijsopgave? Neem dan contact met ons op via
info@coenevers.nl of via 0314 - 64 13 92.
Met vriendelijke groet,
Arno en Susanne Branderhorst
eigenaren horecagelegenheid Coen Evers

Keijenborg klompendorp
De achterhoek stond bekend om zijn vele
klompenmakers. Bij de achterhoekers stond
Keijenborg bekend om zijn vele klompenmakers.
Klompen werden gemaakt waar de bomen groeiden. Hier in Keijenborg komen het Zelhemse (de
Els) en het Hengelse broek bij elkaar, waar veel
populieren werden aangeplant. Broekgronden zijn
nat. Populieren trekken in het voorjaar veel water
uit de grond, waardoor de broekgronden sneller
opdroogden.
Hier in Keijenborg en ’t Hengelse Gooi waren een
50 tal klompenmakerijen en klompenfabrieken.
Voor veel gezinnen een belangrijke bron van
inkomen naast een klein boerderijtje.
Bij Coens Pannenkoekenhuus kunt u genieten
naast de pannenkoeken, ook van een speciaal
klompen pannenkoeken menu!

Keijenborgseweg 27
7021 LW ZELHEM
t: 0314 - 64 13 92
info@coenevers.nl

Sint Janstraat 3
7256 BA KEIJENBORG
t: 0314 - 64 13 92
info@coenevers.nl

Cateringen
Op de volgende pagina’s vind u een overzicht van alle onze cateringen. Bij al onze buffetten
worden borden, bestek en servetten meegeleverd. Heeft u speciale wensen?
Laat het ons weten!

Drankarrangement

1. warm hapjes buffet

Ook op locatie kunnen wij de drank voor uw feestje
verzorgen. Wij plaatsen een biertap, koelingen met
de aangegeven frisdranken en wijnen en zorgen
voor bediening. Uiteraard is er een combinatie
mogelijk met de eet arrangementen of kunnen wij
warme en koude hapjes verzorgen.

•
•
•
•
•

Diverse soorten stokbrood met kruidenboter
Kipsaté in pindasaus
Gehaktballetjes in stroganoffsaus
Beenham in mosterdsaus
Gemengde rauwkostsalade
Prijs per persoon € 11,50

Prijs per persoon € 20,50

Wist u dat?...
Wij voor bedrijven over een unieke overwerkmaaltijden service beschikken?
Kijk voor meer informatie op
www.coenevers.nl/overwerkmaaltijden

2. koud en warm hapjesbuffet
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Schuitjes rundvleessalade
Pastasalade
Gemengde rauwkostsalade
Stokbrood met kruidenboter
Diverse luxe hapjes zoals haring met roggebrood, gevulde wraps, gevulde eieren,
coburgerham met meloen,
gevulde komkommer
Gegarneerde stokbroodjes met brie, vleessoorten en vis
Mediteraanse kipspiesjes
Gevulde amuseglaasjes
Mini satéstokjes met pindasaus
Chickenwings
Gehaktballetjes in stroganoffsaus
Prijs per persoon € 16,75
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3. Koud en warm buffet
•
•
•
•
•
•
•
•

Rijkelijk gegarneerde rundvleessalade
Stokbrood met kruidenboter
Gemengde rauwkost
Kipsaté in pindasaus
Gehaktballetjes in stroganoffsaus
Beenham in mosterdsaus
Gebakken aardappelen met spek en ui
Aardappeltaart
Prijs per persoon € 15,75

4. Koud en warm buffet compleet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rijkelijk gegarneerde rundvleessalade
Rijkelijk gegarneerde zalmsalade
Gemengde rauwkost
Stokbrood met kruidenboter
Vers fruit
Varkenshaassaté in pinda saus
Indische kip met taugé
Schnitzeltjes met champignonsaus
Gebakken aardappelen met spek en ui
Aardappeltaart
Warme groenten
Prijs per persoon € 18,75

Wist u dat?...
Kinderen zeer welkom zijn bij Coens
Pannenkoekenhuus in Keijenborg?
Kinderen kunnen hier heerlijk spelen in onze
grote speeltuin met 12.000 m2 aan
speelplezier!

5. Koud en warm buffet de luxe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rijkelijk gegarneerde rundvleessalade
Rijkelijk gegarneerde zalmsalade
Pastasalade
Stokbrood met kruidenboter
Gemengde rauwkost
Vers fruit
Varkenshaaspuntjes in romige cognacsaus
met een garnituur van spek, champignons
en ui
Procureur in een rode wijnsaus
Indische kip met taugé
Gebakken aardappelen met spek en ui
Aardappeltaart
Diverse soorten warme groenten
Prijs per persoon € 20,75

6. Koud en warm buffet Coen Evers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rijkelijk gegarneerde rundvleessalade
Rijkelijk gegarneerde zalmsalade
Stokbrood met kruidenboter
Gemengde rauwkost
Visschotel bestaande uit forel, haring,
garnalen en makreel
Huisgemaakte carpaccio
Ardennerham met meloen
Varkenshaaspuntjes in romige cognacsaus
met een garnituur van spek, champignons
en ui
Hoenderdij gevuld met brie, pesto en
omhult met spek
Schnitzeltjes met peperroomsaus
Achterhoeks runderstoofvlees
Diverse soorten warme groenten
Wokgroenten in een Oosterse saus
Gebakken aardappelen
Aardappeltaart
Prijs per persoon € 26,00

7. Winters stamppotten buffet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boerenkool
Zuurkool
Hutspot
Speklappen
Rookworst
Ribbetjes
Hachee
Spekjes
Uiteraard geserveerd met jus en diverse
zuren
Prijs per persoon € 14,75

Wist u dat?...
Wij ook met u mee kunnen denken over de
invulling van uw feest. Zo kunnen wij een leuk
themefeest voor u organiseren.
Of het nu gaat om een spannende dropping,
een moordtocht, of een fout feest, de mogelijkheden zijn (bijna) eindeloos!
Kijk voor meer informatie op
www.coenevers.nl/thema-feesten

7. Lunchassortiment
Luxe pistoletjes of sandwiches (oerbrood):
•
Gezond
•
Brie
•
Filet Americain
•
Zalm
•
Tonijn
•
Carpaccio
•
Kip
Wrap:
•
Gezond
•
Filet Americain
•
Zalm
•
Tonijn
•
Carpaccio
•
Kip
Belegde broodjes (assorti wit en bruin)
•
Ham
•
Kaas
•
Salami
Luncharrangement:
•
Keuze uit 2 luxe broodjes
(wrap, pistoletje of sandwich)
•
Keuze uit 1 belegd broodje
•
Soep van de dag
•
Melk
Prijs per persoon € 14,50
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Barbeque buffet compleet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rijkelijk gegarneerde rundvleessalade
Stokbrood en kruidenboter
Diverse soorten rauwkost
Vers fruit
Hamburgers
Gemarineerde speklappen
Kipsaté
Gemarineerde karbonades
Braadworstjes
Diverse koude sausjes
Pindasaus
Prijs per persoon € 14,75
Prijs huur BBQ € 20,00 per stuk

Wist u dat?...

Barbeque buffet de luxe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rijkelijk gegarneerde rundvleessalade
Rijkelijk gegarneerde zalmsalade
Rijkelijk gegarneerde aardappelsalade
Stokbrood met kruidenboter
Gemengde rauwkost
Vers fruit
Keuze uit 8 soorten vlees/vis zoals:
Gemarineerde karbonades
Gemarineerde speklappen
Biefstukjes
Kipsaté
Varkenshaassaté
Shaslick
Hamburgers
Zalmfilet met kruidenboter
Visspies
Diverse koude sausjes
Pindasaus
Nasi
Gebakken aardappelen met spek en ui
Prijs per persoon € 18,25
Prijs huur BBQ € 20,00 per stuk

Feest vieren? Coens Pannenkoekenhuus
beschikt over een gezellige feestzaal geschikt
voor een maximaal aantal van 100 personen.
In het nabij gelegen Keijenborg bevindt zich
Coens Tapperij met een feestzaal geschikt voor
een maximaal aantal van 300 personen.
Wij denken graag mee over de invulling van
uw feest. Neem gerust vrijblijvend contact met
ons op voor de mogelijkheden.

Hapjes
Luxe koude hapjes zoals gevulde eieren, wraps
met filet americain, wraps met roomkaas en zalm,
coburgerham met meloen, kaaspuntjes, gehaktballetjes, gegarneerde stokbroodjes.
Prijs per stuk € 1,00

Warme bittergarnituur zoals bitterballen, kipnuggets, bamihapjes, kaassouffletjes, frikandelletjes
enz.
Prijs per stuk € 0,65

Maaltijdsalades
Rundvleessalade: rijkelijk gegarneerd met diverse
vleeswaren, diverse soorten rauwkost, zuren en
gevulde eieren.
Prijs per persoon € 6,50

Zalmsalade: rijkelijk gegarneerd met diverse vissoorten, diverse soorten , zuren en gevulde eieren.
Prijs per persoon € 7,50
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