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MEEDENKERS IN PATISSERIE

Gert van Zuuk
meedenker in patisserie

Samen op smaak

W

ij streven ernaar de Cook’s Mate te zijn
die u als afnemer optimaal ondersteunt
in het vervullen van de wensen en behoeften
van uw cliënten. Wanneer onze producten en/
of onze bijdrage aan uw producten bij hen
– uw cliënten –‘strelend’ over de tong gaan
vervult dit ons met trots en hebben wij samen
ons doel als ‘partners in food’ bereikt!

Snel inspelen op
specifieke vragen
Cook’s Mate staat voor: eerste klas kwaliteit,
een eerlijke prijs, gedegen productkennis,
samenwerking, optimale service en nazorg,
flexibiliteit en ... snel schakelen!
U kunt ons te allen tijde telefonisch en per

W

e-mail bereiken.
Telefoon

: 0321-330648

Cook’s Mate: samen op smaak

Mobiel

: 06-11344360

E-mail		

: cooksmate@planet.nl

Website

: www.cooksmate.nl

ij presenteren u onze producten dan ook
met veel plezier in deze brochure.

Gert van Zuuk – Dronten, augustus 2022
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Herfst & Sinterklaas
301661

Mandje Gesorteerde Herfstchocolade
Chocolade maïskolfjes, eikeltjes, pompoenen en egels in herfstkleuren.
Dit kan uiterlijk tot halverwege oktober besteld worden.
Inhoud: 2,5 kg

605010

Gevulde Speculaas in Caisse
Roomboter Speculaas gevuld met 100% amandelspijs in een caisse.
Inhoud: 35 stuks van 4 x 4 cm á 55 gram.

605011

Amandelstaaf met Amandelspijs
Roomboter Amandelstaaf gevuld met 100% amandelspijs in een caisse.
Inhoud: 25 x 55 gram.

605012

Rondje Speculaas
Een heerlijk gebakje en of dessert van romige speculaas gecombineerd met een
kern van caramel op een laagje kapsel. Rijkelijk versierd met speculaaskruimels,
een rozet slagroom en een chocolade Sinterklaas decoratie.
Inhoud: 22 x 90 gram per doos.

605013

Dessertcup Speculaas
met speculaas kruimels
Heerlijk dessert van speculaasbavaroise, prachtig gedecoreerd met
een toefje slagroom, speculaaskruimels en een chocolade Sinterklaas
decoratie. In een mooie dessertcup met een deksel.
Inhoud: 20 x 125 ml per doos.
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30475 -30481

Chocoladeletters
Chocoladeletters van uitstekende kwaliteit van verschillende groottes en
gewichten. Verkrijgbaar met of zonder garnering. Per stuk worden ze verpakt
in een luxe goudkleurige doos. Gemengde letters of allemaal één letter.
Inhoud: 24 stuks per doos.

80712

Kruidnoten of Strooigoed.
Heerlijke verse kruidnoten, 5 kg per doos. Indien gewenst kunt u ook
strooigoed of schuimpjes verkrijgen in zakken van 10 kg.

122603

Roomboter Speculaasjes.
Kwalitatieve en steeds naar meer smakende roomboter speculaasjes.
Inhoud: 3 kg per soort per doos.

801146

Mandje met 1 kg gesorteerde Sinterklaas
Chocolade gesorteerd
Chocolade Pieten, Sinten en andere Sinterklaasfiguren.
Inhoud: 1 kg per mand.
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Kerstmis
605014

Petit Four Kerstmis
Prachtige en heerlijke petit fours; bestaande uit een laag marasquin bavaroise
op een kapsel. De andere helft is frambozenmousse. Dit geheel is heel
mooi afgewerkt met een frambozenspiegel en een chique decoratie.
Inhoud: 35 stuks per doos.

605016

Rechthoekje witte en melkchocolade
Heerlijk gebakje bestaande uit twee laagjes kapsel die worden afgewisseld door witte
chocolademousse en melkchocolade mousse. Mooi afgewerkt met een donkere
chocoladespiegel, een rozet slagroom en een prachtige chocolade kerstdecoratie.
Inhoud: 21 x 80 gram per doos.

60.5017

Dessertcup Witte- en Melkchocolade
Heerlijke dessert bestaande uit witte chocolade- en melkchocolademousse, een
laagje gelei en mooi in kerstsfeer gebracht met een chocolade kerstdecoratie.
Inhoud: 20 x 125 ml per doos.

605018

Tulbandje Cheesecake en Amarena kersen
Heerlijke romige combinatie van amarena kersen, cheesecake in de
vorm van een tulband. Omgeven met een laagje roze gelei en verder
voorzien van een toefje slagroom en een kerst decoratie.
Inhoud: 19 x 90 gram.
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605019

Dessertcup Cheesecake
met Amarena kersen
Heerlijke dessert bestaande uit mousse van cheesecake. Mooi
voorzien van een laagje roze gelei, een toefje slagroom en mooi in
kerstsfeer gebracht met een chocolade kerstdecoratie.
Inhoud: 20 x 125 ml.

605020

Rondje Mascarpone en Amarena kersen
Een heerlijke combinatie van mascarpone bavaroise, afgewisseld met
een heerlijk crunch crumble met amarena kersen. Chique afgemaakt
met een chocolade decoratie en een Amarena kers.
Inhoud: 22 x 90 gram.

605034

Dessertcup Mascarpone en Amarena kersen
Een dessert van een heerlijke, zachte combinatie van mascarpone mousse gecombineerd
met een heerlijk crunch crumble met amarena kersen. Verder mooi in sfeer gebracht
met een toefje slagroom, een amarena kers en een chocolade kerstdecoratie.
Inhoud: 20 x 125 ml.

605021

Dôme Caramel en Advocaat
Een mooie dôme van caramel mousse met in de kern advocaat. Aan
de buitenkant heerlijke chocoladestrepen. Mooi in sfeer gebracht
met een toefje slagroom en romige caramel blokjes.
Inhoud: 19 x 80 gram per doos.

605022

Dessertcup Caramel en Advocaat
Een dessertcup van heerlijke caramel mousse gecombineerd met
chocolade en advocaat in de kern. In sfeer gebracht met een geleispiegel,
een toefje slagroom en een passende kerstdecoratie.
Inhoud: 20 x 125 ml per doos.

Cook’s Mate patisserie 6

MEEDENKERS IN PATISSERIE

605023

Rondje Walnoten en Vanille
Vanillemousse op een laagje kapsel met daarop een laag walnotenmousse.
Verder voorzien van een laagje gelei, een toefje slagroom en stukjes walnoot.
Inhoud: 22 x 90 gram.

605027

Dessertcup vanille en walnoten
Een dessertcup, opgebouwd door een laag heerlijke vanille mousse en
walnotenmousse. Verder afgewerkt met een laagje gelei. In sfeer gebracht met
een toefje slagroom, stukjes walnoot en een passende kerstdecoratie.
Inhoud: 20 x 125 ml per doos.

908139

Herfstplankje
Kleine canelle van peer, appeltje, grote canelle van caramel
mousse, puntje hazelnootpraliné en kleine canelle appel.
Inhoud: 20 x 90 gram.

9010017

Trio Chocolade plankje
Trio Chocolade mousse van witte, melk en pure chocolade mousse. Op een heerlijk
laagje biscuit gerangschikt en zo een prachtige presentatie van een heerlijk dessert.
Inhoud: 16 x 90 gram.
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9013000

Tiramisu Mascarpone plankje
Een heerlijke én prachtige combo van Tiramisu, Mascarpone, een Makaron,
chocolade gold, Caramel- en Hazelnootpuntje. Op een heerlijk laagje biscuit
gerangschikt en zo een prachtige presentatie van een heerlijk dessert.
Inhoud: 16 x 90 gram.

908184K

Petit Fours assortiment Kerst
Een goed gesorteerd palet van 7 verschillende gebakjes bestaande uit
petit fours aardbeien, petit fours appel karamel, petit fours aardbeien, petit
fours peren brownie, petit fours chocolade hazelnoot, petit fours aardbeien
en petit fours roze frambozen brownie. Allemaal in kerstsfeer.
Inhoud: 49 x 43 gram.

901010

Ijsdessert Bramen en yoghurtijs
Een prachtige ijsstaaf van frambozenijs afgewisseld met witte chocolade ijs op een
laagje kapsel. Ook mooi voorzien van een laagje gelei en chocolade decoratie.
Inhoud: 16 x 90 gram.

908100

IJs dessert Duo Chocolade
IJs dessert van twee soorten chocolade om je vingers bij af te likken.
Prachtig gedecoreerd met een makaron en een chocolade decoratie.
Inhoud: 16 x 90 gram.
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901033

3D Chocolademousse creme Brulé bol
Prachtige én heerlijke chocoladebol met een vulling van
chocolademousse en mousse van Crème Brulé.
Inhoud: 16 x 90 gram per doos.

908214

Dessert Rouge
Een prachtige en heerlijke compositie van panna cotta veenbeskers, een macaron framboos, een canelle chocolade, ganache
framboos en een bodem van brownie met melkchocolade.
Inhoud: 16 x 90 gram.

908013

IJstaart Kwark en Frambozen
Prachtige, mooi opgemaakte ijstaart van kwark- en frambozenijs.
Inhoud: per taart voor 6-8 personen.

4022001

Luxe Buche Créme Brûlée
Dit dessert is opgebouwd uit een javanais biscuit met een krokante bodem van caramel
feuilletine, een crème brûlée interieur en caramel chocolademousse. De buche is
overgoten met een blinkende caramel spiegel. Let op, de decoratie geldt als voorbeeld.
Inhoud: 2 stuks van 2000 gram en is 535 x 9 x 7 cm.
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4022002

Luxe Buche Frambozen
Dit dessert is opgebouwd uit een pistache biscuit met een krokante
bodem van witte chocolade, een interieur van framboos crémeux en
een witte chocolademousse. De buche is overgoten met een glanzende
frambozen spiegel. Let op, de decoratie geldt als voorbeeld.
Inhoud: 2 stuks van 2000 gram en is 53,5 x 8,5 x 7 cm.

4022003

Buche Pure Chocolade
Dit dessert is opgebouwd uit een cacao miserable biscuit met een
krokante bodem, interieur van speculoos mousse en een lichte
chocolade mousse met een duo van pure en melk chocolade.
De buche is gemaak in een slalom relief en overgoten met een speculoos
glazuur. Let op: de decoratie op de afbeelding geldt als voorbeeld.
Inhoud: 2 stuks van 2000 gram en is 53 x 8,5 x 7 cm.

801146

Mandje met 1 kg gesorteerde
Kerstchocolade gesorteerd
Chocolade Kerstfiguren.
Inhoud: 1 kg per mand of mandjes van 600 gram.

30540

Kerstbonbons
Bonbons, gedecoreerd met marsepeinen kerstgarnering. 10 verschillende soorten, per
soort verpakt in een doos van 1 kg. Bij afname van meerdere dozen kunnen we mengen.
Inhoud: 1 kg per doos.
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30555

Halve kerstballen en ingekleurd.
Bonbons in kerstthema’s zonder extra decoratie.
Inhoud: 1,4 kg per doos.

11873

Kerststol 1,1 kg
Heerlijke vers gebakken kerststollen in een luxe doos. Uitermate geschikt
als een heerlijke luxe attentie en uiteraard ook voor uw bewoners.
Inhoud: per stuk van 1.1 kg.

11874

Mini stollen solo verpakt
De Mini stolletjes zijn van zeer goede kwaliteit en smaken verrukkelijk. Ook zijn ze
mono verpakt waardoor het gemakkelijk kan worden verdeeld onder de bewoners.
Inhoud: 50 stuks.

3014000

Bonbondoosje met bonbons, kerstchocola
en of sinterklaas chocolade
In overleg met u wordt een decoratief doosje gevuld met
bonbons, kerstchocolade, strooigoed en dergelijke.
Inhoud: naar wens, of 250 gram of 400 of 500 gram of met 2 bonbons.
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Oudjaar Nieuwjaar 2022-2023
605028

Bosvruchten Champagne rechthoekje
Een heerlijke combinatie van champagne- en witte chocolademousse
en op de bodem een laagje frambozen compote. Afgewerkt met een
laagje gelei, een toefje slagroom en een chocolade decoratie.
Inhoud: 40 x 70 gram per doos.

605026

Dessertcup Bosvruchten en Champagne
Een heerlijk dessert bestaande uit een combinatie van champagne- en witte
chocolademousse en op de bodem een laagje frambozen compote. Afgewerkt
met een laagje gelei, een toefje slagroom en een chocolade decoratie.
Inhoud: 20 x 125 ml per doos.

605029

Rondje Appel en Rum rozijnen
Fris en smakelijk rondje van appelmousse met in de kern een verrassing
van Rum rozijnen. Mooi versierd met een spiegel van groene appel en
gedecoreerd met een toef slagroom en een chocolade decoratie.
Inhoud: 22 x 80 gram.

605030

Dessertcup Appel en Rum rozijnen
Een heerlijk dessert bestaande uit een combinatie van appel mousse met in de kern rum
rozijnen. Afgewerkt met een laagje gelei, een toefje slagroom en een chocolade decoratie.
Inhoud: 20 x 125 ml per doos.

903038

Ijsdessert Sneeuwpop
Heerlijke sneeuwpop ijsdessert en zowel geschikt voor
Kerstmis als voor Oud- en nieuwjaar.
Inhoud: 20 x 80 gram.
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32225N

Oliebollen Gevuld
Oliebollen met krenten, rozijnen en appel volgens een nieuw
recept. Goed gevuld en heel goed van smaak.
Inhoud: 80 stuks á 80 gram.

3270772

Oliebollen Naturel
Oliebollen met stukjes appel, echter zonder rozijnen.
Heerlijk van smaak volgens een nieuw recept.
Inhoud: 100 stuks á 75 gram.

32201WG

Appelbeignets Potpourri
Appelbeignets gevuld met een potpourri van verse stukjes appel, rozijnen
en een vleugje kaneel. Ze worden gefrituurd en diepgevroren aangeleverd.
Opwarming duurt 10 minuten bij een temperatuur van 160 ˚C. Ook
kunnen deze meteen na ontdooiing koud geconsumeerd worden.
Inhoud: 36 stuks á 95 gram.

32070451

Mini Appelbeignets potpourri
Mini appelbeignets gevuld met een potpourri van verse stukjes appel,
rozijnen en een vleugje kaneel. Ze worden gefrituurd en diepgevroren
aangeleverd. Opwarming duurt 10 minuten bij een temperatuur van 160 ˚C.
Ook kunnen deze meteen na ontdooiing koud geconsumeerd worden.
Inhoud: 50 stuks á 55 gram.
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Extra Desserts, Koekjes &
Longeurs
908184

Petit Fours assortiment gebak
Een ruim assortiment van 7 verschillende smaken: kers in cointreau, appel
caramel, peer, passie, crumble mokka, amandel en framboos.
Inhoud: 49 x 43 gram.

908163

High tea gesorteerd Zoet
Notentaartje zeezout, vanillekastanje framboos, meringue, peer
brownies, lemon cheesecakes, brownies en muffins.
Inhoud: 49 stuks per doos.

908303

Quiche hartig gesorteerd
7 verschillende hartige hapjes: courgette brie amandel, bospaddenstoel,
asperge blauwschimmel sesamzaad, salami Cherry tomaat,
zalm prei mierikswortel, courgette brie amandelen
Inhoud: 49 stuks per doos.

03301175

Zeer ruim gevarieerde koekjes
Roomboter koekjes van verschillende soorten en smaken. De inhoud bestaat uit
12 pakjes met een inhoud van 175 gram. Er zijn 2 verschillende verpakkingen
en van iedere soort zijn het er 6 doosjes in de assortimentsdoos.
Inhoud: 12 x 175 gram per doos.
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Weekenddesserts
604030

Nieuwste smaak weekend
dessert stoofperen royaal.
Heerlijke chipolata bavaroise in een cup met een diameter van 8 cm en een hoogte

van 5 cm en voorzien van een rozet slagroom en een chocolade smaakstrip van

chocolade. De cups kunnen gemakkelijk mee in het Tafeltje-dek-je systeem.

Inhoud: 12 x 125 ml per doos.

604011 t/m 604029

Nieuw smaken weekend desserts.
Bavaroise desserts in dessertcup met deksel en in 28 verschillende

smaken. Smaken worden regelmatig aangevuld en of gewijzigd

om de broodnodige variatie te kunnen bieden.

Inhoud: 12 x 125 ml per doos.
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