BBQ 2021

Hier zorgen we naargelang het weer voor een heerlijk
huisbereid BBQ-assortiment in de winkel;
Côte à l’os, gemarineerd biefstuk, kalkoenbrochettes,
rundsbrochettes, gemarineerd varkenshaasje, gemarineerd lamsvlees, BBQ-worst, Witte pensen, verschillende
grillworsten, gemarineerd kippenvlees, merguez .
Er zijn ook enkele visproducten te verkrijgen zoals verschillende scampibrochettes, zalmbrochettes,… hierbij
nog een zomers weertje, gezellig vuurtje denkend aan de
heerlijke geuren van verschillende kruiden…
#hierkrijgjespontaanhongervan

3 x Tapas Cook & Meat
Charcuterieplank €14 pp
Rijkelijk belegd met allerhande charcuterie,
verschillende tapenades, huisbereide salades, kaasjes,
olijven, zongedroogd tomaatje, scampi van het huis,
tapaskoekjes, …
Liefdesplankje €15,95 pp
Verschillende brochettes met grillworst, rundsvlees,
zalm, chipolata, scampi, Cook&Meat burgertje
met broodje, pasta salade, wrapkes, patata bravas,
grillworst special, kaasje en verschillende soortjes
charcuterie.

BBQ-aperoplank €15,50 pp
Kippenboutje, patata bravas, ribbetjes, pastasalade
grillworst special, spekfakkel, witte pens special,
mini chipo, verschillende brochetjes; scampi, zalm,
kalkoen, mini mix en heerlijke sausjes.

BBQ-pakketten
’t Geweune pakketje €16,95 pp
Gemarineerde ribbetjes, kalkoenbrochette, witte pens,
gemarineerd biefstuk, BBQ-worst, assortiment koude
groenten pasta en koude aardappelen inbegrepen + Papillot van krieltjes.

Zomers Menuutje

’t speciale pakketje €23,95 pp
Lamskroontje, scampibrochette, Entrecôte wit-blauw,
witte pens, zalmbrochette, Entrecôte Glorius, assortiment
koude groenten pasta en koude aardappelen inbegrepen +
Papillot van krieltjes.

#tmoenietaltijdbbqzijn

Gezellig tafelen €42 pp
3 mini koude voorgerechtjes en 3 mini hoofdgerechtjes
variërend met vis en vlees.

Hoofdgerechtjes
Kipfiletje Cook&Meat - parelcouscous - courgette,

Voorgerechtjes
Carpaccio wit-blauw, Carpaccio coquilles en Vitello Tonato.

Scampi curry – tagliatelle – kerstomaatjes.

Opgevuld varkenshaasje met mosterdkaas – mosterdsaus
– krielpatatjes – jonge worteltjes,

Afsluiter
een heerlijke chocomousse van het huis

Tope tegoare
Vleesbuffet: €13,50 pp
Asperge met huisbereide natuurham, filet d’anvers, kipfilet
van het seizoen, gerookte Glorius ham met meloen, hoofdvlees, seizoenspaté, kipfilet natuur, gebakken rosbief, tomaatje opgevuld met vleessalade, kalfsbrood, salami met
eitje, kalkoenfilet en huisbereide gebakken ham.
Vlees en visbuffet: €18,50 pp
Asperge met huisbereide ham, filet d’anvers, kipfilet natuur, kalfsbrood, seizoenspaté, gebakken rosbief, gerookte
Gloriusham met meloen, salami, huis gestoomde zalm, gerookte zalm, gerookte heilbot, gebakken scampi, opgevuld
tomaatje met garnalen en eitje met krabsalade.
Tepanyaki: €15,50 pp
Biefstuk, Glorius entrecôte, kalkoenbrochetje, Glorius
spek, gemarineerd kipfiletje, mini chipolata, Cook&Meat
burgertje, gemarineerd lamskoteletje, scampi, zalmbrochetje en coquilles.

Geweune Gourmet 11.75 pp
Biefstuk, varkenssneetje Glorius, kalkoensneetje, kipschnitzel, kippenwok, mix brochetje, merguez, mini chipolata,
Cook&Meat burgertje, spekvinkje en kaasburgertje.
Geweune Fondue €11.00 pp
Rund, Glorius varken, kalkoen, kip, balletjes assortiment,
spekvinkje en worstjes assortiment.
Kidsgourmet €6.00 pp
Kaasburgertje, kidsburgertje, mini chipolata, kipschnitzel,
mixbrochetje en biefstuk.

Koude groentenschotel €6,00 pp
Sla, wortel, tomaat, bloemkool, boontjes, komkommer,
koude sausjes, pasta- en aardappelsalade

Party Assortiment
Mini hamburgerfestival €12,25 pp
5 verschillende mini hamburgertje, broodjes, sla,wortel,
tomaat, rode ui en aangepaste sausjes
Mini beenhamfestival €11,50 pp
huisbereid natuuham, 5 broodjespp, sla, wortel, tomaat,
rode ui en aangepaste sausjes
Kippenpita Pakket €5,75 per pakket
Kippenpita, 1 grote ovenkoek, sla, wortel, tomaat, rode ui
en huisbereide looksaus

Even voorstellen...
Ik ben Thomas Naessens en mijn grote passie is wijn.
Na mijn opleiding tot sommelier liep ik stage bij restaurant In de Wulf, Hotel
Panorama en wijnhandelaar Bruno Desmet-Carlier. Tijdens mijn studies deed
ik weekendwerk bij restaurant Marcus te Deerlijk en daarna had ik aantal jaar
een vaste baan bij restaurant Oud Walle en Kostbaar.
Net zoals voor velen in de sector dwong het coronavirus mij om voor werkzekerheid te kiezen. Bij Cook & Meat vond ik een nieuwe uitdaging en de
samenwerking met het team is heel vriendschappelijk. We steunen elkaar
door dik en dun.
Natuurlijk was de ambitie om iets te doen met wijn nog altijd een brandend
vuur in mij. Vandaar dat ik nu mijn nieuwe zaak met trots aan jullie kan voorstellen. Bij VINSEMBLE kunnen jullie terecht voor advies en aankoop van
wijnen met een verhaal in een familiale sfeer. Gezelligheid creëren, correcte
levering en persoonlijk contact met de klant zijn voor mij topprioriteiten.
Dorst naar meer? Surf naar www.vinsemble.be en deel jouw wijnervaring
met #tousvinsemble via facebook en/of Instagram.
vinsemble

vinsemble_be

vinsemble@outlook.be

0487 34 35 78

Cook & Meat

Slagerij– Traiteur Cook & Meat
Kapel Ter Rustestraat 2
8540 Deerlijk
056 29 56 18
0471 67 53 75
www.cookandmeat.be

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
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