
		 	
	

 
DAILY-KAAT: VERSE, GEZONDE KANT-EN-KLARE GERECHTEN UIT DE KEUKEN VAN 
DELIKAAT (voor meerdere dagen en gemakkelijk op te warmen) 
1.Kies je kant-en-klaar-maaltijdpakket: #1, #2, of #3. 
2.Met meer aan tafel? Kies je supplementen. 
3.Bestellen voor dinsdag: uiterlijk op zaterdag. Late beslisser? App even of het nog kan! 
4.Bestellen voor vrijdag: uiterlijk op woensdag.  
5.Bestellen en betalen per whatsapp: +31 6 21 30 19 72. 
6.Haal je bestelling tussen 16:30 en 18:30 op bij Delikaat, Delistraat 28b.  
7.Bezorgen kan ook, in overleg (€3,50). 
8.Verwarm de gerechten in de oven, magnetron of pan. 

 

week 20: 18 en 21 mei 
 #1              € 44,25 
vegetarische en vegan gerechten 
-   courgettesoep met wortel en dragon       1 liter 
-  quiche witlof, peer & blauwe kaas      2 stukjes  
-  linquine met paprikaroomsaus, rucola & pecorino     2 porties 
-  rendang, sajoer lodeh en rijst       2 porties 
-  pickles & groene sambal        
 
#2             € 54,00 
vega(n) gerechten en met vlees of vis 

-   courgettesoep, wortel, dragon & gerookte zalm    1 liter 
-  quiche witlof, peer & blauwe kaas      2 stukjes  
-  linguine met paprikaroomsaus, rucola & pecorino    2 porties 
-   vegetarische rendang, sajoer lodeh & rijst     2 porties 
-  pickles & groene sambal         
 
#3            €19,00(vega)/ €24,00(zalm/rendang) 
-  courgettesoep met wortel en dragon (vega of zalm)   500 ml 
-  quiche met witlof, peer en blauwe kaas     1 stukje  
-  rendang, sajour lodeh, pickles, sambal en rijst  (ook vega)  1 portie 
 
#4-12 SUPPLEMENTEN                                 (bij te bestellen bij #1 of #2 of #3)  
4. courergettesoep met wortel en dragon/zalm €  8,50/12,50  1 liter 
5.    quiche (v)       €  3,75   1 stukje  
6.  linguine met paprikaroomsaus, rucola & 

 pecorino(v)        €  9,50   1 portie  
7.  vegetarische rendang, rijst, sajoer lodeh € 11,50   1 portie 
8.  rendang, rijst, sajoer lodeh    € 15,00     1 portie 
9.   panna cotta met bosvruchtencoulis  €  3,75    
10.  Das Brot stokbrood wit-desem    €  4,00   per stuk 
  100% steengemalen tarwebloem, water, desem, zout en een klein beetje gist (zelf afbakken) 
11.  Das Brot 800 gram met kummel    €  6,00   per stuk 

volkoren tarwemeel, volkoren rogge, tarwebloem, karwij, desem, water, zout (zelf afbakken) 
12. kruidenboter zeezout, peterselie & chilipeper  €  2,25  100 gram 
 


