
Kerstmenu 32.50

Het luxe december diner heeft thuis nog een kleine finishing

touch nodig van max. 10 minuten keukentijd. 

Voor kinderen is er een luxe kindermenu voor 15.50.

Daarnaast hebben we voor de vegetariër een aangepast menu.

AMUSES 

pizza tonijn | koude krokante bodem  | geroosterde sesam 

Tom Kha Kai | Thaise kokossoep | taugé | bosui

VOORGERECHT

coquilles | geroosterde bloemkool | hazelnoot | cèpes

HOOFDGERECHT 

Black Angus | steak | bospeen | dragonjus | pancetta 

DESSERT

meringue | witte chocolade | passievrucht | mango

FRIANDISES

Wij serveren de gehele maand december het jubileum menu van

vrijdag t/m zondag, tijdens de feestdagen en alle dagen in de

vakantie. We bezorgen het menu tot aan de voordeur op een

moment dat jou uitkomt. 

Bossche Locals
Roels  -  Zoete l ie f  -  Côte

Wat brengt onze Bossche
Local naar jou in december?

Waar het beste van
's-Hertogenbosch

samenkomt.
CUISINE + CULTUUR + EVENTS

Gourmet 24.50  p.p.

Geniet samen van de
feestdagen.

We snappen dat het lastig kiezen is tussen alle lekkere

gerechten, daarom hebben we voor de koude winterdagen

ook een luxe gourmetschotel samengesteld.

Vlees en vis

zacht gegaard buikspek | flat iron | Char Siu chicken |

Black Angus burger | Black Tiger gamba | lomito | 

fish cake

Groente en extra's

Padron pepers | bundelzwam | side salade | Raclette

kaas | Roseval aardappel hasselback style | uienringen |

paprika | 3 sauzen | pannenkoekenmix

Voor kids 7.50

 kipspiesje | knakworstjes | slavink | banaan | jam |

hamburger | frikandel | burgerbroodjes |

pannenkoekenmix | verrassing



Al onze burgers zijn 100% huisgemaakt!

De burgers worden geserveerd met friet en salade.

elk weekend te bestellen m.u.v. Kerst en

oudejaarsavond. 

Burgers 13.50

Zoetelief nuggets | kip | tempura | spicy dip | 7.50

Pornstar Martini | vodka | passievrucht | 7.50

Scroppino | limoenroomijs | prosecco | vodka | 5.50

Favorieten 

Neem contact op

073 -3035789  -  nummer  Côte

in fo@bossche loca ls .nu

Afhalen

Côte Bar Bistro

Korte Putstraat 4

5211 KP 's-Hertogenbosch

Bezorgen

Gratis vanaf € 25.00,

Op vrijdag t/m zondag vanaf 16.00 uur, tijdens de

feestdagen en gedurende de kerstvakantie.

Gezelschappen

Of het nu is voor online samenkomen,

kerstpakketten of als extra voor de harde werkers en

hun gezin, wij hebben verschillende mogelijkheden.

Neem contact met ons op!

Om de feestdagen extra feestelijk te maken, komen wij met twee

specials. Deze zijn exclusief te reserveren alle dagen tijdens de

kerstvakantie. Reserveren kan nu!  De gerechten worden op het

voor jou beste moment bezorgd.

Een culinaire verrassing voor onder

de kerstboom kun je online

bestellen via onze webpagina's.

Cadeaubonnen

SMASHED BURGER 

Huisgemaakte brioche bol 

zelf gedraaid 100% rundvlees 

crispy bacon  

Cheddar 

mosterdmayonaise

Feest specials 24.50

Ontsnap aan de dagelijkse sleur!

Een geheel verzorgde avond met een 5-gangen diner,

passende wijnen en een ontspannen overnachting.

Hotel Julien meets Zoetelief

*Te reserveren op vrijdag, zaterdag, tijdens feestdagen

en vakantie samen met een hotelovernachting.

FRIED CHICKEN BURGER

Huisgemaakte brioche bol 

zelfgemaakte krokante kipfilet 

 jalapeño relish 

spicy mayonaise 

VEGA BURGER 

Huisgemaakte brioche bol  

Beyond Meat 

Cheddar

mosterdmayonaise

RACLETTE BURGER 

Huisgemaakte brioche bol 

zelf gedraaid 100% rundvlees 

Bayonne ham 

Raclette kaas

uiencompote

Wij serveren de hele decembermaand burgers en de favorieten

van vrijdag t/m zondag, tijdens de feestdagen en alle dagen in de

vakantie. We bezorgen deze tot aan de voordeur op het moment

dat het jou uitkomt.  

Hele kreeft |  aardappelgratin | huisgemaakte

kruidenboter | luxe salade 

Beef Wellington | ossenhaas | bresaola | paddenstoelen

| bladerdeeg | truffeljus | aardappelgratin 

Er tijdens de kerstvakantie even tussenuit?

Boek een arrangement voor een verzorgde avond met een 5-

gangen diner, passende wijnen en overnachting.

The Duke meets Côte

*Te reserveren tijdens de kerstvakantie samen met een 

 hotelovernachting.

Hotel reserveren

Reserveren voor één van de arrangementen in

combinatie met het hotel kan via het hotel of via

email naar info@bosschelocals.nu


