
Slagerij–Traiteur Cook & Meat 
Kapel Ter Rustestraat
8540 Deerlijk
www.cookandmeat.be
056 29 56 18
0471 67 53 75  

Winter- feestfolder 2020-2021



Beste�ingen           
Bestellingen kunnen enkel in de winkel geplaatst worden. 
Bestellingen voor Kerst kunnen tot en met woensdag 16/12 doorgegeven worden. 
Bestellingen voor Nieuwjaar kunnen tot en met dinsdag 22/12 doorgegeven worden.   
Er wordt waarborg gevraagd voor borden, schotels, glaasjes,… die krijg je uiteraard bij het terug brengen. 
Leeggoed van kerst graag terug weekend 26/12 – 27/12.
Alvast Bedankt! 

Openingsuren tijdens de feestdagen
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12

7u30-12u30
14h-18u30

7u30-12u30 7u30-12u30 Enkel afhaling 
van 15u-17

Enkel afhaling 
van 10h-11

10u-17u 8u-12u

28/12 29/12 30/12 31/12 01/01 02/01 03/01

7u30-12u30
14h-18u3

7u30-12u30 7u30-12u30 Enkel afhaling 
van 15u-17h

Enkel afhaling 
van 10h-11h

10u-17u 8u-12u

04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01

7u30-12u30
14u – 18u30

7u30-12u30
Namiddag  
gesloten

Gesloten Gesloten 7u30-12u30
14u – 18u30

7u30-17u 8u-12u

Nu�ige info



Aperitief
Cook & Meat plank charcuterie  €12,50pp  
(vanaf 2 personen)
Rijkelijk belegd met allerhand charcuterie, verschil-
lende tapenades, huisbereide salades, kaasjes, olijven, 
scampi van het huis, tapaskoekjes, …

Warme hapjes
Truffelwafeltje met gerookte zalm €1.70/st
Foccacia met gerookte ‘Glorius’ ham €1,50/st
Voorgegaard Kippenboutje v/h huis €0,85/st
Risotto Feta Tomaat €1.50/st
Scampi Panchetta €1,20/st
Mini Kaaskroketje €0.50/st
Mini garnaalkroketje €0.70/st

Koude Hapjes
Carpaccio Coquilles €2,50/st
Carpaccio wit-blauw 2,20/st
Tartaar gerookte zalm   €2,10/st
Macaron Paté v/h huis   €1.20/st 
Meloen Italiaans ham    €2,00/st
Duo wrap ‘Glorius’ hammen   €1,90/st

Feestelijke soepen
Courgettesoep met Mascarpone €4.50/l
Butternutsoep €4,50/l
Tomatensoep  €4,00/l

toppertje!
BBQ apero plank  €15pp (vanaf 2 personen)
Kippenboutje, verschillende mini brochetjes,  
witte pens special,grillworst special, mini chipolata,  
ribbetjes, patata bravas, pastasalade, … en Sausjes



Voorgerecht
Koud
Carpaccio wit-blauw  €8,90pp
Gerookte zalm ’t Oesterke €10,80pp
Trio paté van het huis met Rozijnenbroodje €7,50pp
Tomaat-Mozzarella  €7,65pp
Vitello Tonato €11.90pp

Warm
Kikkerbillen met looksaus(5st) €11.50
Vispannetje ’t Oesterke €9,10pp
Scampi Cook&Meat €9.35pp
Kaaskroket €2.10/st
Garnaalkroket €2.90/st



Hoofdgerecht
Varkenshaasje in pepersaus of champignonsaus  €9.50pp
Parelhoen in witloofsaus €10.95pp
Vol au vent van Mechelse Koekoek  €11.25pp
Beenham ‘Glorius’ in jussaus of mosterdsaus €8.90pp
Kalkoenfilet in pepersaus, champignonsaus of roze pepersaus €9.80pp
Hertenkalffilet in wildsaus €15.35pp
Hertenstoofpotje van het huis €13.95pp

Vispannetje ’t Oesterke €14,50pp
Scampi Cook & Meat  €14.85pp
Tongrolletjes in vissaus met grijze garnalen en prei €12.25pp

Gerechten prijs/kg
Rundstong in Madeirasaus €16.50/kg
Vol au vent  €16,15/kg
Bereid stoofvlees €16,35/kg
Balletjes in tomatensaus €14,50/kg
Meatballs Cook & Meat €15,00/kg



Huisbereide bijgerechten
Gratinaardappelen €2.80pp
Verse Frietjes €3.00/kg
Aardappelpuree €2.00pp
Verse Mini Amandelkroketjes €3.80/24st
Verse kroketjes €2.65/12st
Krielpatatjes €2.50pp
Appeltjes met veenbessen €3.20/2st
 
Warme groenten: gestoofde wortelen, gestoofd witloof,  
gratin van bloemkool en gekookte boontjes met gerookt spek. €5,25pp
 
Koude groenten: Sla, wortel, tomaat, bloemkool, boontjes,  
komkommer, koude sausjes, koude pasta salade  
en koude aardappelsalade. €6,00pp

(vanaf 2 personen)



Menu's
Menu Meat

Tapasplankje Cook & Meat
~

Carpaccio Wit-Blauw
~

Hertenstoofpotje van het huis Verse kroketjes of gratin aardappelen Assortiment warme groenten
€37.00pp

Kids Menu
Chicken crusties

~
Tomatensoep

~
Vol au vent 

Verse kroketjes of puree

Of

Beenham in jussaus 

Verse kroketjes of puree 

Gestoofde wortelen 

€14,00/kind

Menu Cook
Tapasplankje Cook & Meat

~
Vitello tonato

~

Parelhoen in witloofsaus 

Verse kroketjes of gratin aardappelen 

Assortiment warme groenten

€35.00pp

Menu van de bazin 
TapasPlankje Cook & Meat 

~
Vispannetje ’t Oesterke

~
Varkenshaasje in pepersaus of Champignonsaus  Verse kroketjes of gratin aardappelen Assortiment warme groenten

€34.00pp

(vanaf 2 personen)



Tope tegoare
Vleesbuffet €13.50pp
Asperge met ‘Glorius’ natuurham, Filet d’Anvers, Kipfilet met curry en 
bieslook, Gerookte ‘Glorius’ ham met meloen, Hoofdvlees, Seizoenspaté, 
Kipfilet natuur, Gebakken rosbief, Tomaatje opgevuld met vleessalade, 
Kalfsbrood, Glorius Salami met eitje, Kalkoenfilet en gebakken ‘Glorius’ 
Ham   

Vlees en visbuffet €18.50pp
Asperge met ‘Glorius’ natuurham, filet d’Anvers, kipfilet natuur, kalfs-
brood, seizoenspaté, gebakken rosbief, gerookte ‘Glorius’ ham met 
meloen, glorius salami, huis gestoomde zalm, gebakken scampi, tomaat 
garnaal, gerookte zalm, gerookte heilbot en eitje met krabsalade.  
   

Kinderbuffet €8,00pp
Tomaatje opgevuld met vleessalade, sneetje natuurham, salami met eitje, 
kalfsworst, kippenbroodje, kinderworstje en bacon Maison. 

(vanaf 2 personen)



Tepanyaki €15,50pp
Biefstuk, ‘glorius’ entrecôte, kalkoenbrochetje, glorius spek gemarineerd, 
mini chipolata, cook & meat burgertje, Gemarineerd lamskotetje, 
zalmbrochetje, scampi gemarineerd en coquilles.  

‘Geweune’ Gourmet €11.75pp
Biefstuk, varkenssneetje ‘ Glorius’, kalkoensneetje, kipschnitzel, kippenwok, 
mix brochetje, merguez, mini chipolata, cook & meat burgertje,  spekvinkje 
en kaasburgertje.         
 
Fondue Puur natuur €14.95pp
Rund, kalf, parelhoen, kalkoen, ‘glorius’ varken en hertenfilet.
  
‘Geweune’ Fondue €11.00pp
Rund, ‘glorius’ varken, kalkoen, kip, balletje assortiment, spekvinkje en 
worstjes assortiment.       
 
Kidsgourmet €6.00pp 
Kaasburgertje, kidsburgertje, mini chipolata, kipschnitzel, mixbrochetje en 
biefstuk.        
 

toppertje!



Voor de hobbykoks
Specials Cook&Meat
• Opgevuld varkenshaasje met mosterdkaas
• Orlof van het bazinneke
• Italiaanse orlof (varken of kalkoen)
• Kalkoen orlof
• Toscaanse steak
• Driesgebraad
• Gepikeerd varkens 

Een goe stukje vlees
• Rosbief Alwayo
• Côte à l’os
• Kalfsrosbief
• Filet gebraad ‘Glorius’
• Lamskroontjes

’t Kieken of ’t kalkoen ne keer uithangen
• Mechelse koekoek  

(zeker 1 week op voorhand bestellen)
• Kip rood label (toppertje)
• Kalkoenbillen
• Kalkoenstoofvlees

We gaan ne ke wild doen
• Wilde eendenfilet, billen
• Haas
• Ree
• Hert
• Everzwijn
• Bosduif
• Hertenkalf 
• …



WinterBBQ
BBQ-royal Winter Edition €22,50pp
(vanaf 2 personen)
• Gemarineerde Ribbetjes ‘Glorius’
• Lamskroontje
• Mini scampibrochetje
• Entrecôte Wit-blauw
• Gemarineerde kipfilets
• Entrecôte ‘Glorius’
• Mini boerenworst
Vergezeld van assortiment koude groenten en papillot 
van krieltjes

Kids BBQ Winter Edition €6,50/kind
(vanaf 2 personen)
• Mini mix brochetje
• Mini chipolata
• Gemarineerd kipfiletje
• Gemarineerde ribbetjes
Vergezeld van sla, wortel, tomaat, sausjes en papillot van 
krieltjes.

Party assortiment
Mini hamburgerfestival €11,95pp
• 5 verschillende mini hamburgers
• Broodjes, groenten en sausjes 

Mini beenhamfestival €11,95pp
• Huisgemaakte ‘Glorius ham’ 
• 5 Broodjes pp, groenten en sausjes 

Mini pulled porc Cook&Meat festival €12,95pp 
• Huisgemaakte pulled Porc
• 5 Broodjes pp, aangepaste saus en groentjes 

Mini belegde broodjes Standaard €1.25/stuk*
• Belegd met prepare, kaas, hesp, kip curry, …
• Groentjes 

Mini belegde broodjes De luxe €1.45/stuk*
• Belegd met brie, gerookte zalm, Italiaanse 

salami, tartaar Cook&Meat, …
• Aangepaste groenten

nieuw!

(vanaf 2 personen)

*Niet te verkrijgen vanaf 23/12/20 tot en met 03/01/21.



Normale openingsuren
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

7u30-12u30
14u – 18u30

7u30-12u30
14u-18h30

7u30-12u30 Gesloten 7u30-12u30
14u – 18u30

7u30-17u 8u-12u

deze folder vervangt alle voorgaande




