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Welkom bij onze Koudijs Familie! 

 
Hier een klein stukje geschiedenis en alle mogelijk op een rijtje. 

 
Interesse? Vraag dan aan de bar het formulier “Terugbelverzoek” en dan nemen wij zo 

spoedig mogelijk contact met u op. 
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Van veevoederfabriek naar bruisende hotspot 

 

Tot vier jaar geleden was de oude Mengfabriek in ’s-Hertogenbosch nog volop in bedrijf als 

veevoederfabriek. Nu heeft deze monumentale ruimte een totaal andere functie. In tien jaar 

tijd wordt de voormalige fabriek omgevormd tot een culturele, sociale en economische 

hotspot aan de rand van het stadscentrum. In de unieke setting van Koudijs Kafé, Koudijs 

Keuken en Koudijs Lokaal zijn er dan ook veel verschillende mogelijkheden. 

 

Van seminars, bedrijfspresentaties, feesten, kunstexposities, maar inmiddels zijn er ook 

talloze bruidsparen hier hun mooiste dag komen beleven. 

 

Het hele team werkt er hard voor om alle gasten het warme gevoel van de Koudijs Familie 

mee te geven. 

 

De fabriek stopte in 2013 en de Conceptenbouwers hebben hier een totaal andere invulling 
aan gegeven. Zij brachten een hele sterke mix van ondernemers samen: van een Jazz 
Werkplaats Den Bosch, een breakdance school (Cypher HQ), een e-commerce bedrijf tot een 
kunstenaarscollectief, werkplaatsen voor ambachten zoals meubels en fietsen en nog veel 
meer. 
 
Een begrip 
Zo werd dit fabrieksterrein langzaamaan een plek waar van alles gebeurt. Om de stad erbij 
te betrekken en het concept verder te kunnen ontwikkelen is een programma en publiek 
nodig. Daarom werd in juni 2016 Koudijs Kafé geopend, op een unieke plek: in de oude 
berging tussen de silo’s van de mengvoederfabriek van de familie Koudijs. Het was een race 
tegen de klok. Samen met de Conceptenbouwers laten zien dat het wel kan. Open in een 
korte tijd. Toen zij in mei kwam was er echt nog helemaal niets, een maand later waren we 
open en stroomden de reserveringen binnen. Echt geweldig, het is inmiddels steeds meer 
een begrip aan het worden.  
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In het café bieden we een heel gevarieerd programma aan: elke vrijdagavond Koudijs Klub 
met DJ’s, een zondagmiddag met bijvoorbeeld Bok&Blues, Soepsessie’s met singer 
songwriters en eens per maand jazz. Ook is er ruimte voor jonge musici, jonge talentvolle 
DJ’s krijgen de kans om hier hun avond te mogen organiseren, kortom voor elk wat wils. 
 
Nieuwe generatie 
Ook bijzonder is dat oude medewerkers van de fabriek hier vaak een biertje komen doen. Ze 
brengen steeds nieuwe Koudijs-herinneringen voor ons mee. We maken historie met 
historie en vertellen een nieuwe verhaal dat de nieuwe generatie Bosschenaren erg 
aanspreekt.  
 
Weg met het afval! 
De Mengfabriek is niet alleen leuk, maar ook heel groen! Het streven is dat over 10 jaar 
nauwelijks nog sprake is van afval en uitval, maar van een circulair systeem van 
grondstoffen, talenten en effectieve waarde-stromen. Een mooi voorbeeld hiervan is het 
EXPO-Hotel – nog in ontwikkeling – dat uitgaat van een hele andere manier van ontwerpen. 
De architect baseert zich namelijk op de materialen die voorhanden zijn; alle 15 
hotelkamers worden via deze methode ontworpen en gebouwd. 
 
Mogelijkheden 
In de Mengfabriek zijn er verschillende arrangementen te boeken in samenwerking met 
onze “bewoners” van De Mengfabriek. Voorbeelden: 

• Fotografieworkshop bij Soowpictures 
• Baristaworkshop bij DaSilva 
• DJ-workshop bij Press Play 

Dit in combinatie met een boottocht, een arrangement in Koudijs Kafé en je teamdag is 
compleet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierna volgen de verschillende arrangementen van de Koudijs Familie! 

Alle benoemde bedragen zijn exclusief 6% of 21% BTW. 
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Vergaderen 
 
Zaalhuur Koudijs Lokaal      € 150,00 per dagdeel 

 Inclusief: scherm, beamer, flipover 
 
Koffie/thee arrangement 2 personen    € 4,60 per persoon 

 

Zoetigheden bij koffie/thee      € 2,00 per persoon 
 Mix aan diverse mini zoetigheden 
 
Borrel 2-uursarrangement      € 10,00 per persoon 

 Pilsner, wijn en frisdranken  
 
Bij de borrel diverse hapjes mogelijk, deze vindt u op de volgende pagina. 

 
Luncharrangementen ziet u verder in deze reader. 
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Borrelen/feesten 

 
Zaalhuur Koudijs 
 Kafé inclusief: DJ-booth, licht en geluid   € 450,00 per dagdeel * 
 Lokaal inclusief: bar, verlichting en basisaankleding € 450,00 per dagdeel 
 *  Afhuur Koudijs Kafé alleen mogelijk op maandag, dinsdag en woensdag. 
 
Drankarrangementen 
 5 uur: pilsner, wijn en frisdranken    € 22,50 per persoon 
 5 uur: pilsner, wijn en mixed (m.u.v. cocktails)  € 25,00 per persoon 

*  Drank op nacalculatie is uiteraard altijd mogelijk, ook kunnen wij dan met 
polsbandjes werken. 

 
Kim’s Cocktailbar 
 1,5 uur: 2 soorten cocktails per reservering, keuze uit: 

- Mojito 
- Gin Tonic 
- Jameson Gingerale 
- Moscow Mule 
Mini variant       € 4,50 per glas * 
Normale variant      € 7,50 per glas * 
*  Minimale afname is 100 glazen. 

 
Koudijs Hapjes 
 Bitterballen van Oma Bob     € 0,80 per stuk 
 Bekkebranders van Oma Bob    € 0,80 per stuk 
 Koudijs Plank 2 personen     € 8,00 per stuk * 
 Koudijs Plank 4 personen     € 14,00 per stuk * 
 *  Kaas, worst, Serranoham en garnituur. 
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Lunch (C) 
 
Luxe huisgebakken broodjes met:     € 13,75 per persoon * 

Jong belegen kaas en zongedroogde tomaten spread 

San Daniel ham en olijven tapenade 

Salami en gegrilde courgette 

Gerookte rosbief met mosterd mayonaise 

Basilicum pesto, mozzarella en tomaat 
Tonijn mousse en kappertjes en rode ui 
Gerookte zalm en basilicum pesto 

Carpaccio van ossenhaas en basilicum dressing 

* Prijs uitgaande van 3 broodjes per persoon  

 

Diverse soorten sandwiches belegd met:    € 13,75 per persoon * 

 Boeren kaas met spread van zongedroogde tomaat 
 Eiersalade van vrije uitloop eieren en bieslook 
 Gebraden label rouge hoender met daslook/kwark spread 
 Huis gerookte zalm met zoet zure komkommer 
 Geroosterde groente met mozzarella 
 Gebraden runderlende met szechuan peper en gepofte paprika crème 
 * Prijs uitgaande van 3 sandwiches per persoon 
 
Soepen:        € 3,75 per kopje 
 Tomatensoep 
 Groentesoep 
 Pompoen soep met rozemarijn 
 Mosterd preisoep 
 Romige bospaddenstoelensoep met truffel 
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High Tea (C) 
€ 19,50 per persoon 

 
Sandwiches 

Sandwiches gerookte zalm besmeert met mosterd mayonaise, rucola, komkommer 
en tomaat 
Sandwiches gerookte kip, komkommer en zongedroogde tomaatjes 
Sandwiches San Daniel, ham en lollo roso en olijf tapenade 
Sandwiches cream cheese en gegrilde groente 

 
Zoete hapjes 
 Aardbeien met geslagen room 
 Scones met clotted cream en jam 
 Diverse petit-fours 
 Brownies 
 Mini croissants met chocolade 
 Mini muffins met marmelade 
 
Warm 
 Quiche van vlees en vis 
 Wrap met roomkaas en ham 
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Kleine versnaperingen (C) 
 
Tafelgarnituur 

 Huisgemaakt kruiden korstdeeg stengels    € 3,50 per stuk 
 Wekpotje ambachtelijk gebrande pecan noten   € 3,50 per stuk 
 Wekpotje met gemarineerde olijven     € 3,50 per stuk 
 Anti-pasti Plankje        € 18,50 per stuk 

Diverse soorten Italiaanse vleeswaren, gevulde dadels, harde kazen, wraps 
gevuld met carpaccio, en tramezzini roulleaux met gerookte zalm en 
peppadews 

 
Fingerfood         € 2,20 per stuk 
 Blacktiger garnaal geserveerd met knoflook/peterselie dressing 
 Komkommertje gevuld met gerookte forel mousse met zalm kaviaar 
 Lolly van eenden rillette met een glacé van rode biet en balsamico 
 Spiesje van kalfsgehakt met truffel en aceto crème 
 Huisgerookte zalm met zeewier poeder en sesamzaad 
 Roulleaux van maïskip en kattenspek met gekonfijt fruit 
 Spiesjes van mozzarella, olijven, basillicum en zongedroogde tomaat 
 Huisgerookte zalm met komkommersalsa 
 Rauwe tonijn gepaneerd in sesamzaad met soja/gember stroop 
 Tartaatje van salami met roomkaas en kletskopje van parmezaan 
 Crème van zoete aardappel met gerookte mozzarella 
 Tramezzini gevuld met mousse van gerookte makreel en in roomboter gebakken 
 Puree van gepofte rode biet met feta en Griekse olijfjes 
 Crème van geitenkaas met een gelei van bokbier en San Daniel ham 
 Koude lasagne van geroosterde groente en roomkaas met Italiaanse uitjes 
 
Borrel Bites         € 1,75 per stuk 
 Mini blini met huisgerookte zalm 
 Soft tortilla met San Daniel ham, rucola en zongedroogde tomaten 
 Diverse soorten canapes met vis, vlees en vegetarisch  
 Wrap gevuld met spianata romana 
 Wrap gevuld met gerookte kip 
 
 
Warme luxe hapjes 
 Empanades (Korstdeeg gerecht) van kip, vlees en vis  € 1,95 per stuk 
 Quiche van zalm, rode ui en spek     € 2,50 per stuk 
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Kleine versnaperingen (H) 
€ 1,75 per stuk 

 
Hapjes en amuses 
 Zalmbonbon citroenroomkaas 
 Verse dille Geitenkaasbonbons met pistache en walnoten 
 
 Canape carpaccio ossenhaas truffel pesto 
 Parmezaan Canape boerenroombrie vijgenchutney walnoot (veggie) 
 Canape zalm rucola dillecitroenmayo 
 
 Bruschetta geitenkaas en serranoham 
 Bruschatta tomaat mozzarella pesto gegratineerd (veggie) 
 
 Mini quiche Lorraine 
 Miniquichebleud’auvergnecourgettegedroogdtomaatje (veggie) 
 Spaanse tortilla puntjes gedroogd tomaatje  

Gemarineerde olijfjes 
 
Serranohamrolletjes roomkaas vijgrucola 
Turkse lamsgehakt pizza rolletje pepertje rucola aioli 

 
Wraps 
 Gevulde wraps gerookte zalm 
 Gevulde wraps gerookte kip 
 Gevulde wraps Smokey Pulled Porc (18 uur) 
 Gevulde wraps “Caprese” mozzarella tomatenrelish (veggie) 
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Spiesjes 

Spiesjes mediterraan gemarineerde kipfilets 
Spiesjes gemarineerde mozzarella en basilicumsnoeptomaatjes 
Spiesjes knoflookscampis tijm citroenmayonaise 

 
 Huisgemaakte aardappelsalade 
 Gravad Lax Aziatischeroastbeef sesam wakamé sojadressing in houten schuitje 
 Glaasje met versbereide tonijnsalade en afillacress 
 
 Warme Albondigas 
 Spaanse gehaktballetjes met een tomatensalsa 
 Warme gemarineerde champignons met knoflook, verse kruiden en truffelmayonaise 
 Warme Yakitori kipsateetjes op bananenblad sesam en citrus 
 Warme “sateh” gehaktballen met sweet chili dipper 
 Warme gehaktballetjes omwikkeld met gerookt buikspek 
 

* Standaard presenteren wij een variatie van minimaal tien verschillende 
hapjes/amuses waarbij wij rekening houden met uw voorkeuren. 
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Diners (C) 
€ 49,50 per menu 

 
Menu 1 

Voorgerecht:  
Tartaki en tartaar van yellow fin tonijn met komkommer salsa en wakame met 
gerookte wasabi mayonaise en kikkoman stroop 
Tussengerecht: 
Wilde zeebaars filet met een mousse van doperwten met dragon trostomaatjes en 
chapagne schuim 
Hoofdgerecht: 
Margret de canard met gebrande cantharellen, gekonfijte aardappels en vergeten 
groenten, geroosterde waspeen en saus van rode biet en port 
Dessert 
Bombe van witte chocolade gevulde met een gelei van frambozen 

 
Menu 2 
 Voorgerecht: 

Rillette van tam konijn en gerookte konijn filet met chutney van rode ui en bean 
sprouts 
Tussengerecht: 
Langzaam gegaarde kabeljauw rug filet met zoet bataat en beurre noisette met 
gerookte paling 
Hoofdgerecht: 
Gesauteerde kalfsoester met tosti van groene asperges en truffel, batonets van 
gepofte gele wortel en jus van cepes 
Dessert: 
Delice van papaja en pitaja met een couli van bramen en atsina cress 
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Walking diner (C) 
€ 37,50 per persoon (lunch) * 

€ 47,50 per persoon (diner) * 
 
Walking diner 
 Gemarineerde meloenbolletjes met gedroogde rookvlees en kruiden grissini 
 Gazpacho van komkommer tomaat en gegrilde gamba 
 Cocktail van parelhoen met een dragon mayonaise 
 Cocktail van Hollandse garnalen en rivierkreeftjes in een basilicum dressing 
 Zacht gegaarde griet filet op bloemkool risotto met saffraan dressing 

Koude ratatouille salade met kalfslende, Griekse olijfjes, kruiden stengel en salsa 
verde 
Stapelaar van gerookte rosbief en koude cous cous salade met rozemarijn olie 
Salade van gemarineerde venkel met roergebakken back tiger garnalen en 
sinaasappel 
Dubbel getrokken runder bouillon met kervel 
Carpaccio van ossenhaas met basilicum vinaigrette en pecorino 
Salade van asperges met St. Daniel ham en in de oven gedroogde tomaten 
Combinatie van tartaar en geroosterde tonijn met wasabi mayonaise 
Biefstuk van diamanthaas met creme van rode bieten en een saus van steranijs 
Op de huid gebakken zeebaars filet met zee kraai en kruieden beurre Blanc saus 

 
Desserts 
 Brownie met advocaat mousse en tagliatelle van chocolade 
 Delice van bosvruchten met cassis couli 
 Semi fredo van champagne met frambozen couli 
 Taartje van pompoen met amandelen 
 Koude Irish koffie met chocolade tuille 
 Boomstammetje van vanille en chocolade met frambozen coulli 
 Panna cota met cuarenta y tres en gekonfijte sinaasappelschil 
 

* Bij deze buffetten worden diversen soorten tapenades en gevuld brood 
geserveerd. 

 Voor een lunch gaan we uit van 4 gerechten per persoon. 
 Voor een diner gaan we uit van 6 gerechten per persoon. 
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Buffetten (C) 
 
Hollandse stamppotten      € 17,50 per persoon * 

 Hutspot met langzaam gegaarde sukade 
 Zuurkool met gekonfijt buikspek 
 Boerenkool met rook worst 
 Stamppot andijvie met spek en sausijsjes 
 * Met meer dan 30 personen heeft u keuze uit 2 stamppotten. 
 
Mediterraans buffet       € 24,50 per persoon 

 Vitello tonato 
 Carpaccio met truffel dressing, pijnboom pitten en Parmezaanse kaas 

Diverse Italiaanse vleeswaren met vijgen, tomaat, mozzarella, pesto, artisjokken en 
groene asperges 
Mousse van geitenkaas met gelei van bockbier en gedroogde ham 
Bombe van gerookte zalm gevuld met forel, sepia kroepoek en pompoen pit olie 
Gekonfijt buikspek met rilette van parel hoen en eetbare bloemen 
Diverse soorten vis: gemarineerde zalm, paling, makreel, garnalen en rivierkreeftjes 
Koude ratatouille salade 
Salade van bulgur met rode biet, noten, feta kaas en cranberry’s 
Salade van watermeloen met siroop van limoen 
Gemarineerde zalm met foukijaki kruiden (warm) 
Blanquette de veau (warm) 
Puree van gepofte zoete aardappel (warm) 
2 soorten tapenades 
Gevuld brood en stokbrood 
3 koude sauzen 
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Bourgondisch buffet       € 22,50 per persoon 

 Bourgondische ham met gemarineerde meloen 
 Terrine van zalm met garnalen 
 Plateau met diverse soorten gerookte vis 
 Plateau met diverse soorten Hollandse vleeswaren 
 Griekse salade 
 Rozeval aardappelsalade met lente-ui 
 Watermeloen salade met limoen siroop 
 Pastasalade met geroosterde paprika, geitenkaas en walnotenolie 
 Frikeeh salade met pompoen en zongedroogde tomaat 
 Langzaam gegaarde varkensfilet met saus van pruimen en rozijnen 
 Runderstoofschotel 
 Mousseline van pastinaak en knolselderij 
 Aardappelgratin 
 Geroosterde krielaardappels met spek 
 Stokbrood, 3 koude sauzen en kruidenboter 
 
Tapas buffet        € 19,50 per persoon 
 Gemarineerde olijven met chorizo en venkel 
 Salade van pikante rozeval aardappels 
 Octopus salade met rode peper 
 Gemarineerde gehaktballetjes met rode paprika pepadews en gefrituurde kappertjes 
 Aardappel tortilla met paprika, ui en groene kruiden 
 Mini scampi’s, gebakken gamba’s met courgette en limoen 
 Champignons met knoflook en oregano 
 Geroerbakte kippendijen met cajun kruiden en groente 
 Salade van gebakken asperges met San Daniel ham daslook olie, rucola en pecorino 
 Italiaanse harde kazen met noten en kletsen brood 
 3 soorten tapenades: mango salso en aioli 
 Turks vloerbrood en breekbrood 
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Buffetten (H) 

€ 30,00 per persoon 
 
Voorgerechten 
 Diverse biologische boerenbroden tapenades en aioli en echte boerenboter 

Carpaccio van ossenhaas met pesto truffelmayonaise, geroosterde pijnboompitjes 
en Parmezaan 
Gemarineerde zalmzijde met dillemosterd, rode ui en biocitroen 
 

Salades 

Groene gemengde salade met feta, olijfjes, gedroogde tomaatjes en een (h)eerlijke 
dressing 
Jonagold salade met knolselder, walnoten en rozijntjes 
Salade van rode biet met truffelmayonaise en geitenkaas 
Salade Caprese met verse basilicum en buffelmozzarella 

 
Warme gerechten 
 Knoflook rozemarijn aardappeltjes uit de oven of lekkere stampot 
 Safraanrijst tricolore mais doperwt paprika 
 Albondigas, de befaamde Spaanse gehaktballetjes 

Padestoelen stoverij champignons shitake oesterzwammen rode ui pancetta en 
verse kruiden 
Zachtgegaarde stoverij van rundersucade 
Malse scharrelkipfilets Italiaanse room 
Smokey Pulled Porc 18 uur langzaamgegaarde Livar procureur 
Gemarineerde botervisfilet rolletjes met gerookte Schwarzwalder schinken en salsa 
verde 

 
Dessert 
 Zoete mondvermakertjes, pannacotta met rood fruit coulis 
 Huisgemaakte “Snicker” caramel gebrande noten 
 “Blondie” witte chocolade crème cranberries 
 Lemon cheesecake 
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BBQ (C) 
 
Normale BBQ        € 22,50 per persoon 

 Kipfilet gamarineerd met dragon en limon 
 Varkenshaas saté 
 Gekonfijt buikspek 
 Biefburger 
 Garnalen spiesje 
 Ambachtelijk gerookte zalm spies 
 Tomatensalade 
 Griekse salade 
 Salade van geroosterde groente 
 Aardappelsalade van rozeval met lente-ui en pancetta 
 Witte koolsalade met rozijnen kerrie en dragon 
 3 koude sausen en satesaus 
 Stokbrood en kruidenboter 
 
Luxe BBQ        € 24,50 per persoon 
 Huisgemaakte biefburger 
 Spiesje van huisgerookte zalm 
 Gekonfijte buikspek van het Heydehoeve varken 
 Papillotte van diverse vissoorten 
 Spiesje van gemarineerd lamsvlees 
 Garnalen spiesje 
 Met voudouvan geroosterde rode bieten salade 
 Aspergesalade met oven gedroogde tomaten 
 Salade van quinoa met daslook olie 
 Geroosterde groente salade 
 Cajun aardappel salade 
 Diverse soorten brood 
 Koude sauzen: cocktail, knoflook, kruiden en komkommerchilisaus 
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Deluxe BBQ        € 35,00 per persoon 

 Biefstuk van de diamanthaas 
 Kalfslende met rozemarijn 
 Spiesje van coquilles en spek 
 Grote black tiger garnalen 
 Lams racks met salie 
 Ribstuk van Heydehoeven varken 
 Salade van quinoa met daslook olie 
 Cajun aardappel salade 
 Salade van geroosterde groente 
 Salade caponata met hazelnoot olie 
 Diversen dips 
 Gevuld brood en tomaten boter 
 Desert: panna cota met cuarenta y tres en gekonfijte sinaasappel schil 
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BBQ (H) 
€ 17,50 per persoon * 

 
Salade 
 Aardappelsalade met spekjes, sjalotjes en eigen mayo (kan ook veggie) 

Italiaanse pastasalade met gemarineerde olijfjes, tomaatjes, tricolore van paprika en 
verse kruiden 
Eigentijdse waldorf met Granny Smith sultanas en walnoot 
Amerikaanse witte koolsalade cranberries 

 
Warm 
 Huisgemaakte traditionele hamburgers gesmoorde zoete ui en ceddar ** 

Huisgemaakte burgerrelish tomatensalsa sweet red onion sauce (American style) 
**  Vega burgers zijn optioneel 

 
More 
 Langzaam gegaarde smokey Pulled Porc (18 uur) 
 Saté Ajam malse kipspiezen 
 Brochettes met gemarineerde groentes en champignons 
 Warme Thaise Noodles 
 Diverse groentes seroendeng 
 

Aanvullend 
 Zuurdesembrood  
 Hamburger buns 
 Aioli 
 BBQ saus 
 Warme Javaanse pindasaus 
 
 * Wij houden rekening met eventuele dieetwensen. 
  Vanaf 50 personen inclusief BBQ kok (2,5 uur) 
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