
 

Salades. 
Salades van Delicio zijn vers, met de hand gesneden, gemaakt van topkwaliteit ingrediënten. 
 
Deze korte introductie lijkt voor de hand te liggen, maar behoeft toch wat toelichting. Het 
maken van een heerlijke salade is namelijk een ambacht uit de klassieke restaurant keuken. 
Wij vinden dat je dit het beste kunt over laten aan een gepassioneerde kok, niet aan de slager, 
groentenboer of bakker. In deze wereld van fast food komt de salade helaas vaak uit een 
fabriek. Op zich begrijpelijk, want het maken van een salade kost veel tijd. En, tijd is 
tegenwoordig geld. Dus wordt er vaak gekozen voor de u wel bekende consistentie en inhoud. 
 
Bij Delicio is een salade nog een echt ambacht. Top ingrediënten, allen met de hand gesneden 
en verwerkt. Het vlees is biologisch, de vis met MSC keurmerk. Waar mogelijk laten we 
onnodige kunstmatige e-nummers weg. Dus geen conserveringsmiddelen en onnatuurlijke 
kleur/smaak stoffen. Daarmee is de salade niet lang houdbaar, wat wij een plus punt vinden. 
Ook zijn we terughoudend met teveel mayonaise en zout, suiker voegen we al helemaal niet 
toe. Waar we niet zuinig mee zijn is de hoeveelheid, zo’n 300 gram salade per persoon.  
 
De salades worden speciaal vers op maat voor u gemaakt. Wij werken niet uit voorraad. 
Heeft u dus wensen, we horen het graag. Bel met 0341-260800 of mail naar info@delicio.nl  
 
Rundvleessalade.   
Salade van aardappelblokjes, knolselderij, appel, rode ui, bieslook, velderwten, zilverui,  
mayonaise en reepjes dun gesneden draadjesvlees.  
  
Zalmsalade. 
Salade van aardappelblokjes, wortel, venkel, ui, dille, citroen, augurk, mayonaise en 
gepocheerde verse zalmfilet.  
 
Russische salade. 
Klassieke salade van aardappelblokjes, ui, velderwten, wortel, appel, augurk, citroen, room, 
peterselie, gerookte makreel, scharreleitjes, mayonaise, paprikapoeder.  
 
Kipsalade. 
Salade van aardappelblokjes, ui, augurk, verse gember, rode peper, gewelde rozijnen, kerrie 
dressing en gegrilde kip.  
 
Tonijnsalade. 
Salade van parten little gem kropsla, tonijn, kidney beans, haricot verts, rode ui ringen, Turkse 
peper, peppersweets, kappertjes, olijven, zongedroogde tomaatjes en Ceasar dressing.  
 
Couscous salade. 
Salade van parelcouscous met knoflook, koriander, wilde peterselie, sjalot, rode peper, 
gedroogde tomaat, kappertjes, olijven en olijfolie viniagrette. 
 



 
Pasta salade. 
Salade van mezze penne rigate met knoflook, ui, basilicum, oregano, bieslook, grof gemalen 
zwarte peper, zeezout, kappertjes,  olijven, gedroogde tomaat, reepjes rundersalami en 
balsamico-honing mayonaise.  
 
Mesclun salade. 
Zuid-Franse blad salade met o.a. rucola, frisee, rode sla, veldsla en een mix van tal van groene 
kruiden. Gegarneerd met eetbare bloemen, geroosterde pittenmix en frambozen dressing.  
 
Country salad. 
Gegrilde aardappel wedges met rozemarijn en zeezout, gegrilde groenten, grof gesneden rode 
ui, kruiden sla, scharrelei, pastrami, gebakken noten en honing-mosterd dressing.  
 
U kunt de salades bestellen als basis salade met eenvoudig garnituur, als basis salade met 
gevarieerd luxe garnituur en bijpassende saus. En als luxe hors d’oeuvre (met tal van 
bijpassende bijgerechten/vleeswaren/vis delicatessen). Stokbrood is inbegrepen. Ook is het 
mogelijk de salade te combineren met een brood arrangement deluxe van vers gebakken 
biologische broodsoorten, Normandische zeezoutboter, houmous en paprika tapenade. 
 
Salade Basis  Basis +  Hors d’oeuvre.  Brood deluxe 
Rundvlees 9,95 10,95 17,50 4,95 
Zalmsalade 11,95 12,95 19,50 4,95 
Russisch 8,95 9,95 16,50 4,95 
Kipsalade 8,95 9,95 16,50 4,95 
Tonijn 7,95 nvt. nvt. 4,95 
Couscous 6,95 7,95 14,50 4,95 
Pasta 6,95 7,95 14,50 4,95 
Mesclun 5,95 Nvt. Nvt. 4,95 
Country 6,95 Nvt. 14,50 4,95 
Prijzen gelden v.a. minimaal 10 personen per salade. Bij 20 personen krijgt u 10% korting, 
bij 40 personen krijgt u 15% korting. Minimale ordergrootte is € 150,-- Prijzen p.p. incl. btw. 
Bestellen uiterlijk 5 dagen voor datum 0341-260800 Bezorgen te Nunspeet gratis, overige 
plaatsen op aanvraag.  
 
Wat voor salades geldt, geldt ook voor gevulde eitjes. Geen harde boterbommetjes, maar 
zacht smeuïge smaak parels van vrije uitloop eieren, om van te smullen. We maken ze in 
verschillende varianten gebaseerd op het klassieke recept van Auguste Escoffier.  
 
Klassiek, bieslook, Parijs, truffel, gerookte zalm. 
 
       
 
 
  
 
 
Prijs per stuk à € 1,95 bij minimale afname van 60 stuks totaal & minimaal  
30 stuks per soort. Paasdagen aanbieding: 12 stuks assorti tl. € 22,50 


