
WorldWideWraps™

bestel direct op cook-cook.nl/winkel 

dagvers, gezond 
& betaalbaar 

vanaf

7,75

Kyoto
vlees
Wrap met gestoofde runderreepjes 
in teriyakisaus, erwtjes, wortelen, 
rijst, diverse groenten en sla. 

Tripoli
gevogelte
Wrap met kalkoen, yoghurtmari-
nade, groenten, couscous, munt, 
en Libanese aubergine/courgette. 

Rio
zeevruchten
Wrap met gestoofde gamba’s, rijst, 
kokosmelk, tomaat, paprika, kom-
kommer en diverse soorten sla.

Parijs
vega
Vegetarische wrap met geitenkaas, 
pasta, sla, gecaramelliseerde 
appel, gebakken druif, walnoten, 
granaatappel en honingdressing.

Delhi
vega
Vegetarische wrap met gegrilde en 
ingelegde groenten, parelcouscous, 
zongedroogde tomaat, artisjok op 
zuur, olijven en druivensaus. 

Venetië
vlees
Wrap met rundercarpaccio, 
worcestermayonaise, rauwkost-
melange, pijnboompitten, rode ui, 
kappertjes en parmezaanflakes.

Wrap 66
vlees
Wrap met pulled pork (varken), rode 
ui, coleslaw, rauwkostmelange, 
BBQ saus, aardappelpartjes en sla. 

Oslo
vis
Wrap met gerookte zalm, avocado, 
gebakken druif, roomkaas, diverse 
groenten, parelcouscous, rode ui, 
sla en kappertjes. 

Acht heerlijke wereldgerechten verpakt in een wrap. Eenvoudig te bestellen in de webshop.

Volwaardige maaltijd met alle benodigde vitaminen. Ook leverbaar als maaltijdsalade. 



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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