
		 	
	 	

 
DAILY-KAAT: VERSE, GEZONDE KANT-EN-KLARE GERECHTEN UIT DE KEUKEN VAN DELIKAAT 
(voor meerdere dagen en gemakkelijk op te warmen) 
1. Kies een kant-en-klaar-maaltijdpakket (voor meerdere dagen) en losse gerechten 
2. Bestellen voor dinsdag: uiterlijk op zondag  
3. Bestellen voor vrijdag: uiterlijk op woensdag 
4. Online bestellen en betalen of per whatsApp: +31 6 21 30 19 72  
5. Haal je bestelling tussen 16:30 en 18:30 op bij Delikaat, Delistraat 28b  
6. Bezorgen kan ook, in overleg (€3,50) 
7.. Verwarm de gerechten in de oven, magnetron of pan 
8. Alle bakjes en potjes kun je op een later moment weer inleveren en worden door ons 

hergebruikt. 

week 42: dinsdag 19 en vrijdag 22 oktober 
 #1              € 44,25 
vegetarische en vegan gerechten: 
-   pittige pompoen-zoete aardappelsoep met limoen en koriander(v) 1 liter 
-  potje mangochutney (v) 
-  paddestoelenfrittata met Stolwijkse boerenkaas     2 stukjes  
- vegetarische lasagne met zoete aardappel & palmkool (v)  2 porties 
-   veggie chili met yoghurt, koriander en tortillachips (v)  2 porties 
 
#2             € 52,00 
vega(n) gerechten en met vlees of vis: 

-   pittige pompoen-zoete aardappelsoep met limoen en koriander 1 liter 
-  potje mangochutney (v) 
-  paddestoelenfrittata met Stolwijkse boerenkaas     2 stukjes  
- vegetarische lasagne met zoete aardappel & palmkool (v)  2 porties 
-   chili met kalkoengehaktballetjes, yoghurt, koriander  

en tortillachips (v)         2 porties 
-             
#3                   €19,50(vega) 
-   pittige pompoen-zoete aardappelsoep met limoen en koriander (v)   500 ml 
-  mangochutney 
-  paddestoelenfrittata         1 stukje 
-   veggie chili met zure room en tortillachips (v)    1 portie 
#4                   €23,50() 
-   pittige pompoen-zoete aardappelsoep met limoen en koriander (v)  500 ml 
  mangochutney 
-  paddenstoelenfrittata (v)        1 stukje 
-   chili met kalkoengehaktballetjes, zure room en tortillachips (v) 1 portie 
 
#5-12                                                    los te bestellen   
5. pittige pompoen-zoete aardappelsoep  

met limoen, koriander en mangochutney(v) €  9,25   1 liter 
6. paddestoelenfrittata (v)    €  3,75   1 stukje 
7.  lasagne (v)      €  9,75   1 portie  
8. chili vegetarisch     € 13,50   1 portie 
9. chili kalkoengehaktballetjes   € 16,50   1 portie 
10.  bosvruchtenkwarktaartje (ø 10 cm)  € 4,50      
11.  Das Brot stokbrood wit-desem    € 4,00   per stuk 
  100% steengemalen tarwebloem, water, desem, zout en een klein beetje gist (zelf afbakken) 
12. kruidenboter zeezout, peterselie & chilipeper  €  2,25  100 gram 


