
Infracatering

Kijk op cook-cook.nl/infracatering   of bel 030 - 34 10 34 9

AGV-tje

Geen culinaire hoogkokerij 

maar de vertrouwde Aardappel-

Groente-Vlees. In forse porties 

en compleet met heerlijke jus. 

Alsof uw mensen aanschuiven 

bij moeder de vrouw. 

Het werk in de bouw en aan de weg is zwaar. 

Goed eten is noodzaak. Het liefst in stevige 

porties. Maar... eten uw mensen ook gezond als zij 

op locatie werken? Of wordt het de broodtrommel 

of de vette bezorgpizza? 

Gezond én lekker 

De (over)werkmaaltijden van CookCook! zijn 

gezond en lekker tegelijk. Ons eten wordt 

dagvers gemaakt in onze productiekeuken 

in Utrecht of (af)bereid op locatie, door heel 

Nederland. 

Eenvoudig bestellen 

Bel nu met chefkok Jeremy Buisman voor de 

mogelijkheden bij uw project. Wij leveren op elke 

plek waar de kans op goed eten klein is en de 

honger groot. 

Tip: Probeer ook eens onze WorldWideWraps™.

Acht heerlijke gerechten verpakt in een wrap. 

“Wij vinden dat onze mensen goed en gezond eten verdienen als ze op 

project zijn. De infracatering van CookCook! is dan ook een logische keuze.” 

Aannemersbedrijf Van Wijk Nieuwegein

Bestel eenvoudig online: 

www.cook-cook.nl/winkel

U betaalt op rekening. 

dagvers, gezond 
& betaalbaar 

vanaf

7,75



Dagvers, gezond en betaalbaar

dagvers, gezond 
& betaalbaar 

030 - 34 10 34 9

CookCook! verzorgt dagverse, 
gezonde en betaalbare catering 
voor bedrijven en instellingen. Wij 
focussen ons op Utrecht Stad en de 
Amsterdamse Zuidas. Alle gerechten 
worden dagvers bereid in onze 
keuken. In onze webwinkel vindt u 
onze basiskaart. Uiteraard verzorgen 
we alle vormen van catering op maat. 

CookCook! werkt vanuit het koetshuis 
van kasteel Zuilen. Wij zijn onderdeel 
van ‘the quilt’, een inspirerende plek 
voor uw vergadering, workshop of 
teambuildingsessie. Denk aan een 
videoworkshop of een training in 
ondernemerschap. We hebben plaats 
voor groepen tot 50 man. Eén keer 
raden wie het eten verzorgt... 

Vergaderen

In Oud Zuilen geven we kookworkshops 
voor groepen tot 15 personen. Hier 
leer je de kneepjes van het vak in een 
professionele productiekeuken.

We verzorgen de laatste tijd ook vaak 
‘MVO-workhops’ waarin je kookt voor 
jezelf én voor het goede doel. Zoals een 
maaltijd voor dak- en thuislozen. 

U kunt bij CookCook! terecht voor de 
catering van uw bedrijfsevenement. 
Zoals hapjes voor het personeelsfeest, 
het diner als afsluiting van de 
teambuildingsessie en de compleet 
verzorgde zomerbarbeque. Wij kunnen 
alles regelen, van statafels tot servies en 
van licht tot muziek.  

Event catering 

U bestelt onze basiskaart eenvoudig in 
de webwinkel op cook-cook.nl/winkel 
Voor specifieke wensen belt u met 
chefkok Jeremy op 030 - 34 10 34 9. 

Gerechten dienen uiterlijk drie uur 
voor het leveringsmoment besteld te 
worden. U betaalt bij ons op factuur. 

Dank voor de goede zorgen, 
Jeremy. Ik kreeg veel lovende 
woorden over de maaltijden

die je hebt geserveerd!

 
Odette - Senior executive 

assistant EY
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