Party assortiment
(vanaf 2 personen)

Mini hamburgerfestival
€12,50pp
•
•

5 verschillende mini hamburger
5 Broodjes, sla, tomaat, wortel, rode
ui, geroosterde ui, kaas, spek en
sausjes.

Mini beenhamfestival
€10.95pp
•
•

Huisgemaakte ‘Glorius ham’
5 Broodjes, sla, tomaat, wortel, rode
ui en sausjes.

Mini belegde broodjes
Standaard €1.25/stuk*
•
•

Mini belegde broodjes
De luxe €1.45/stuk*
•

•

Kippenpita pakket
€5.95/pakket
•
•

Belegd met prepare, kaas, hesp, kip
curry, …
Groentjes

Belegd met brie, gerookte zalm,
Italiaanse salami, tartaar Cook&Meat, …
Aangepaste groenten, Parmezaanse
kaas, pijnboompitten, …

200gr kippenpita/pakket
1 grote ovenkoek, sla, tomaat, wortel, rode ui en huisbereide looksaus.

*Niet te verkrijgen laatste 2 weken van het jaar.
Deze folder vervangt alle voorafgaande

Cook & Meat

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

Normale Openingsuren
Maandag

Dinsdag

Woensdag

7u30-12u30 7u30-12u30 Gesloten
14u – 18u30 14u-18h00

Donderdag Vrijdag
Gesloten

Zaterdag

7u30-12u30 7u30-17u
14u – 18u30

Zondag
8u-12u

Jaarfolder
2022
BBQ 2021

Aperitief

Tope tegoare

(vanaf 2 personen)

(vanaf 2 personen)

Cook & Meat plank charcuterie €14,00pp

Vleesbuffet

Rijkelijk belegd met allerhand charcuterie,
verschillende tapenades, huisbereide salades,
kaasjes, olijven, scampi van het huis, tapaskoekjes, …

Asperge met ‘Glorius’ natuurham,
Filet d’Anvers, Kipfilet v/h seizoen,
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

Biefstuk, varkenssneetje ‘ Glorius’,
kalkoensneetje, kipschnitzel,
kippenwok, cordon bleu, merguez,
chipolata, cook&meat burgertje, ei met
spek en kaasburgertje.

Vlees en visbuffet

Fondue Puur natuur €16.95pp

BBQ apero plank

toppert
je

!

#HeerlijkHuisbereid

€16pp

(vanaf 2 personen)
Kippenboutje, verschillende mini brochetjes,
witte pens special,grillworst special, mini chipolata,
ribbetjes, patata bravas, pastasalade, … en sausjes

Glorius Tapasplankje

nieuw!

€22/plankje

Bacon maison, spek, gerookte glorius ham, gebakken ham, droge worst, rillette,
grillworst… allemaal varkensvlees van Glorius.
Vergezeld met Beemster Royal kaas, brochetje olijf-mozzarella en tomaatje, tapas
koekjes.

Koude Hapjes
Carpaccio Coquilles
Carpaccio wit-blauw
Tartaar gerookte zalm
Macaron Paté v/h huis

€3,10/st
€2,70/st
€2,90/st
€1.50/st

Warme hapjes
Truffelwafeltje met gerookte zalm
Foccacia met gerookte ‘Glorius’ ham
Voorgegaard Kippenboutje v/h huis
Scampi Panchetta spies (2st)
Chicken crusties
Mini Kaaskroketje
Mini garnaalkroketje

€1.70/st
€1,65/st
€0,85/st
€4,95/st
€1.25/st
€0.50/st
€0.70/st

€13.50pp

€18.50pp

Asperge met ‘Glorius’ natuurham, filet
d’Anvers, kipfilet natuur, kalfsbrood,
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.

Tepanyaki

toppert
je

!

€16,00pp

Biefstuk, ‘glorius’ entrecôte,
kalkoenbrochetje, varkens Brochetje,
Cook&Meat burgertje, Gemarineerd
lamskotetje, zalmbrochetje, scampi
gemarineerd en coquilles, gemarineerde
kipfilets, gegrilde groenten en
krielpatatjes.

"Geweune" Gourmet

€11.75pp

Rund, kalf, kip, eend, kalkoen, ‘glorius’
varken en hertenfilet.

		

Koude groenten

€6.95pp

Sla, wortel, tomaat, bloemkool,
boontjes, komkommer, koude sausjes,
pasta- en aardappelsalade.

Warme groenten

€5,25pp

Worteltjes en witloof gestoofd,
boontjes met spekjes en gegratineerde
bloemkool.

