
CooKKing, topproducten met 
de rijke Belgische smaak!

Food for Professionals.

Najaars 
assortiment

CooKKing heet u, als verskenner, welkom in de wereld van vers bereide 
vis- en vleesgerechten. CooKKing staat voor een royale lijn culinaire 
bereidingen.
Deze topproducten, met een rijke Belgische smaak zijn vers voorbereid 
en gemakkelijk te combineren. 

Wij tonen u een selectie van het assortiment afgestemd op het seizoen 
en de Nederlandse smaak. Bent u geïnteresseerd in de overige artike-
len, dan informeren wij u graag!

NAJAARSPRODUCTEN

MECHSELSE KOEKOEK FINE CHAMPAGNE
Filet van Mechelse koekoek in een lichtbruine saus, ver-
fijnd met room, kruiden en een vleugje Cognac. Afgewerkt 
met verse Jonagold appeltjes en rozijnen.
artnr. 86126 • inh. 2,5 kg • ad.verk.pr. € 30,71
houdbaarheid 10 dagen
verkrijgbaar van 3 oktober 2016 - 1 januari 2017

HALLOWEENSCHOTEL POMPOEN KIP
Griezelig, hartige pompoenschotel met pastinaak, cour-
gette, chorizo en stukjes mals gevogelte overgoten met 
een specerijensaus en een coulis van abrikozen.
artnr. 87022 • inh. 2,5 kg • ad.verk.pr. € 24,18
houdbaarheid 10 dagen
verkrijgbaar van 12 september tm 13 november 2016

PARELHOEN GRAND VENEUR MET PEERTJES 
Parelhoenfilet en peer in een lekkere klassieke wildsaus 
op basis van porto, rode wijn en aalbessengelei afgewerkt 
met Torhoutse mosterd.
artnr. 86143 • inh. 2,5 kg • ad.verk.pr. € 37,51
houdbaarheid 10 dagen
verkrijgbaar van 21 november 2016 - 1 januari 2017

KREEFTEN SOEP
Een kreeftensoep volgens de regels van de kunst met een 
echte bisque. Deze feestelijke soep is heerlijk pittig en 
mag gerust verrijkt worden met een klein scheutje room.
artnr 87100 • inh. 4x1000ml • adverk.pr. € 21,19
houdbaarheid 14 dagen

FAZANTFILET FINE CHAMPAGNE
Filet van wilde fazant in een romige vleessaus met 
Cognac verfijnd met perensiroop, stukjes spek en wat 
groene kool. 
artnr. 86108 • inh. 2 kg • ad.verk.pr. € 36,01
houdbaarheid 10 dagen
verkrijgbaar van 21 november 2016 - 1 januari 2017

POMPOENSOEP MET KASTANJES
Rijke pureesoep van pompoen, uien, kastanjes en wat 
selder verfijnd met olijfolie en specerijen.
artnr. 81010 • inh. inh. 4 x 650 ml • ad.verk.pr. € 13,99
houdbaarheid 14 dagen
verkrijgbaar van 12 september 2016 - 8 januari 2017

APERO HOT’CUPS
Drie verfijnde vis amuses om op te warmen in de oven: een 
visgratin, St-Jacobs pannetje en tijgergarnalen groenten 
diabolique.
artnr. 86212 • inh. 1 set á 3 x 60 gram • ad.verk.pr. € 5,96 
houdbaarheid 5 dagen
verkrijgbaar van 21 november 2016 - 1 januari 2017

ST-JACOBSPANNETJE MET SPELT
Gekookte spelt waarop gepocheerde St-Jacobsnootjes in 
witte wijnsaus met sjalot, witlof en pancetta spek getopt 
met Grana Padano kaas en koolzaad.
artnr. 86213 • inh. 1 x 4 pannetjes á 175 gram •
 ad.verk.pr. € 22,29 • houdbaarheid 5 dagen
verkrijgbaar van 21 november 2016 - 1 januari 2017

VIS GRATIN MET BOEKWEIT
Bedje van boekweit waarop een romige visragoût bestaan-
de uit een vis velouté saus met room, emmenthaler kaas 
en fijne groenten verfijnd met kervel en peterselie waarin 
kabeljauw, zalm en roze garnaal.  Eenmaal afgevuld wordt 
de gratin getopt met emmenthal en zuiderse kruiden.
artnr. 86214 • 1 x 4 pannetjes á 175 gram • 
ad.verk.pr. € 15,93 • houdbaarheid 5 dagen
verkrijgbaar van 21 november 2016 - 1 januari 2017

SOEP

CULINAIRE VOORGERECHTEN
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Uitsluitend gekoeld bewaren bij +2˚ tot +7˚C
Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden
Algemene verkoopvoorwaarden Bieze B.V. zijn op 
aanvraag verkrijgbaar

HERT “OP FRANSE WIJZE”
Een heerlijk mals hertenstoofpotje in een krachtige rode 
wijnsaus met spekblokjes en paddenstoelen.
artnr. 86116 • inh. 2,5 kg • ad.verk.pr. € 30,01
voor ca. 10-12 personen. 10 dagen houdbaar
verkrijgbaar van 26/09/2016 tot 01/01/2017

VARKEN MET BRUGSE ZOT
Langzaam gegaarde stoofpot van mals varkensvlees 
in bruine Brugse Zot met uien, selderij en Torhoutse 
ambachtelijke mosterd. 
artnr. 86133 • inh. 2,5 kg • ad.verk.pr. € 28,01
voor ca. 10-12 personen. 10 dagen houdbaar

KONIJNENFILET ‘ST.BERNARDUS’
Heerlijke malse stukjes konijnenfilet gegaard in een 
bruine saus met champignons, ui en St-Bernardusbier uit 
Watou.   
artnr. 86146 • inh. 2,5 kg • ad.verk.pr. € 28,01
voor ca. 10-12 personen. 10 dagen houdbaar

STOOFPOTJES

LAM MET GROENTJES
Een heerlijke lamsragoût in een licht sausje,op smaak 
gebracht met verse kruiden, wortelen, rapen, uitjes en 
erwten.
artnr. 86115 • inh. 2,5 kg • ad.verk.pr. € 28,01
voor ca. 10-12 personen. 10 dagen houdbaar

JONG EVERZWIJN ‘GRAND MÈRE’ 
Heerlijke ragout van zacht gegaarde ever in rode wijn met 
wildfonds,champignons, spek, tijm en laurier.
artnr. 86114 • inh. 2,5 kg • ad.verk.pr. € 33,23
voor ca. 10-12 personen. 10 dagen houdbaar 
verkrijgbaar van 26/09/2016 tot 01/01/2017

PARELHOEN ‘ZINGARA’
Filetstukjes van gebakken parelhoen in een Spaanse 
vleesjus waarin geconcasseerde tomaten, champignons, 
stukjes ham en tartufata.
artnr. 86149 • inh. 2,5 kg • ad.verk.pr. € 24,71
voor ca. 10-12 personen. 10 dagen houdbaar
verkrijgbaar van 17/10/2016 tot 29/01/2017

KALKOENFILET MET ‘BRUGS TARWEBIER’ 
Gebakken kalkoenfilet stukjes gegaard in een zachte en 
romige mosterdsaus waarin Brugs tarwebier, koolraap en 
gele wortel verwerkt zijn.
artnr. 86171 • inh. 2,5 kg • ad.verk.pr. € 28,73
voor ca. 10-12 personen. 10 dagen houdbaar 
verkrijgbaar vanaf 17-10 2016 tm 29 jan 2017

KALFSVLEES ‘MILANAISE’
Kalfsstoofvlees gegaard in een rijk gevulde tomatensaus 
met selder, uien, wortelen, look, tijm, laurier, witte wijn 
en olijfolie.
artnr. 86172 • inh. 2,5 kg • ad.verk.pr. € 30,61 
voor ca. 10-12 personen. 10 dagen houdbaar 
vanaf 17-10 2016 tm 29 jan 2017 verkrijgbaar
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