
 
Ook met de jaarwisseling maakt u het thuis feestelijk met Délicat. Geniet van

onze heerlijke salades, tapenades, luxe tapas, of een feestelijke schaal vol
hapjes.  Bestel online van ons oud & nieuw menu of kom langs in de winkel. 

 
 Online kunt u bestellen via onze website: www.delicat.nl/jaarwisseling2021

 
 
 
 

Een feestelijke jaarwisseling met Délicat

TAPASBUFFET DELUXE

 Versgebakken Frans stokbrood en Italiaanse
ciabatta 

Huisgemaakte kruidenboter
 Klassieke aïoli Délicat

****
Huisgemarineerde zoete olijven

****
Salade van witte kool, ananas, bleekselderij en een

yoghurt dressing 
Spaanse pastasalade van verse penne met

zongedroogde tomaat, rode ui, chorizo, paprika en
een heerlijke olio peperoncino dressing    

****
Wrap gevuld met onze huisgemaakte licht

pikante kipsalade
Wrap gevuld met gerookte zalm, roomkaas, verse

bieslook en mesclun salade
 ****

Stickie honey pork belly (door Délicat Smokers
bereid) 

Gemarineerde kippendij met uitgebakken Iberico
spek uit de oven, met Memphis Red saus 
Javaanse saté met een Indische satésaus  

Gekruide Italiaanse tapasballetjes in een klassieke
tomaat-basilicumsaus 

Onze spareribs ‘Délicat’ met smokey
barbecuesaus (door Délicat Smokers bereid) 
Grote gamba’s met Spaanse peper en verse

knoflook
 
 

vanaf 2 personen verkrijgbaar | 34.95 per persoon

De salades worden feestelijk opgemaakt op
een schaal of plank welke u na de

feestdagen kunt hergebruiken

RUNDVLEESSALADE DELUXE
Rundvleessalade opgemaakt met
truffelsalami, Prosciutto di Parma,

Serranoham en Iberico ham
Versgebakken Frans stokbrood en

huisgemaakte kruidenboter 
 

Voor circa 5 personen | 49.95

SALADES

DUO SALADE DELUXE
Zalmsalade van zacht gegaarde zalm en

gerookte zalm, opgemaakt met garnalen, 
gerookte zalm,  gerookte makreel, gamba's

en een huisgemaakte whiskysaus 
 &

Rundvleessalade opgemaakt met
truffelsalami, Prosciutto di Parma,

Serranoham en Iberico ham
versgebakken Frans stokbrood en

huisgemaakte kruidenboter 
 

Voor circa 5 personen | 59.95



Traiteur Délicat
Asselsestraat 30, 7311 EM Apeldoorn

055-5761185
info@delicat.nl 

 
 

CONTACT

Rondom de jaarwisseling zijn onze
openingstijden:

30 december van 10:00 tot 19:00 uur
31 december van 10:00 tot 17:00 uur

01 januari gesloten
 
 

 OPENINGSTIJDEN

Wij wensen u een
smaakvol en gezond 2022!

Ook dit jaar is de jaarwisseling anders dan normaal. Maak het thuis gezellig
met de heerlijkheden van Délicat. 

 
Bestel online: www.delicat.nl/jaarwisseling2021

 
 

SCHAAL DÉLICAT DELUXE
 

Mooi opgemaakte schaal met diverse soorten
streekkazen en buitenlandse kazen,  truffelsalami,
Prosciutto di Parma, Serranoham en Iberico ham 

 met vijgen-amandelbrood, vijgenchutney,
mosterd-dille saus,  druiven en diverse soorten

huisgebrande noten, versgebakken Frans
stokbrood en huisgemaakte kruidenboter 

 
Voor circa 5 personen | 49.95

 
Schaal Délicat wordt feestelijk opgemaakt op een

schaal of plank welke u na de feestdagen kunt
hergebruiken

 
 

BORRELPLANK

Tapenade Délicat Groen 
van oude boerenstreekkaas met verse basilicum 

 250 gram | 7.95 
 500 gram | 15.75

 
Tapenade Délicat Oranje 

van oude boerenstreekkaas met verse basilicum
en zongedroogde tomaat 

 250 gram | 7.95 
 500 gram | 15.75

 
Tapenade Délicat Paars

van oude boerenstreekkaas met cranberries 
 250 gram | 8.95 
 500 gram | 17.75

 TAPENADES

Versgebakken Frans stokbrood (250 gram) | 1.75 
 Versgebakken Frans stokbrood (400 gram) | 2.75

 Versgebakken Italiaanse ciabatta (250 gram) | 2.25
 
 

 STOKBROOD

smakelijk 2022 in!


