
Heeft u iets te vieren en bent u gebonden aan huis of heeft u weinig zin om thuis 
veel moeite te doen...

... Dan bent u op hét juiste adres voor het verzorgen van al uw verjaardagen, 
trouwpartijen, schoolfeesten, verenigingsfeesten, kerst- en feestdagen !

... Wij verzorgen voor u koude schotels in diverse prijsklassen.
En om het voor iedereen aantrekkelijk te maken doen we dit al vanaf 4 personen.

Tevens verzorgen wij ook koude en warme buffetten vanaf 25 personen à 22,50 euro p.p.
Deze worden keurig en feestelijk opgewerkt en netjes bij u thuis afgeleverd.

Heeft u geen tafels, bestek, borden, wij regelen het allemaal voor u.
Ook is het mogelijk om bij ons tenten, springkussens, enz... te huren.

Mobiele bar met speelgedeelte.
Wij maken onze buffetten naar uw keuze,

vis, vlees, wild of gevogelte, dus voor ieder wat wils !

Dus zoals u ziet bij Gerda’s Buffet is aan alles gedacht, veel plezier en lekker eten!

Gerda van Osta - Koeijvoets
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Hors - d’oeuvre van vlees (15,00 euro p.p.)

Vleessalade, ham met meloen, hamrolletjes met asperge, 
salami, tv sticks, gehaktballetjes, rosbief, varkensgebraad, 
ham-prei salade, komkommersalade, gevulde eitjes, tomaat-
jes, knoflooksaus, cocktailsaus, kruidenboter, stokbrood.

Hors - d’oeuvre van vlees en vis
(15,50 euro p.p.)

Aardappelsalade met groenten, Hollandse garnalen, verse 
zalm, gerookte zalm, haring, paling, krabsalade, ham met 
meloen, rosbief, varkensgebraad, ham met asperge, gevulde 
eitjes, tomaatjes, komkommersalade, knoflooksaus, cocktail-
saus, kruidenboter, stokbrood.

Hors - d’oeuvre van vis (16,00 euro p.p.)

Aardappelsalade met groenten, Hollandse garnalen, paling, 
haring, verse zalm, gerookte zalm, gerookte forel, krabsa-
lade, wortel, komkommersalade, gevulde eitjes, tomaatjes, 
cocktailsaus, knoflooksaus, kruidenboter, stokbrood.

Diverse hapjes, soepen en bavarois 

Hapjes zijn verkrijgbaar vanaf 0,85 eurocent per stuk,
ook hebben wij luxueuzere hapjes in diverse prijsklasses.

Diverse soepen à 3,50 euro p.p. (vissoep à 5,00 euro p.p.)
Diverse bavarois à 3,50 euro p.p.

Telefoon +31 (0)6 - 513 631 35 • www.restaurantcoenraads.nl

Barbeque, steengrill, fondue en gourmet

Verzorging van Boerenkoffietafel

• Bezorgkosten 3,50 euro

• Vanaf 5 km buiten Nispen 5,00 euro

Met vriendelijke groeten,
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Douanecentrum
Ringweg 1 

(grensovergang) 2910 Essen
Telefoon: +32(0)3 663 1091

BTW nr.: BE  882 271 319

Tot ziens bij Gerda en Marc
www.restaurantcoenraads.nl

Alle dagen geopend van 11:00 tot 22:00 uur
met uitzondering van woensdag en donderdag
Onze keuken is geopend vanaf 11:00 t/m 21:00 uur.

Lekker gewoon... 
... gewoon lekker


