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Delicio Catering, 
   Ontdek smaak! 

 
Wij beginnen elke dag met maar één doel en missie: 
mensen laten genieten van goede smaak. Gezond leven 
door gezond te eten, waarbij we onze relaties oprecht en 
betrokken adviseren. En voor een catering bedrijf een 
onderscheidende visie: wij stellen het eten niet centraal 
maar de mensen.  
 
Hoe we dat doen? Door al onze kennis, ervaring en 
creativiteit ten dienste te stellen aan de wensen van onze 
relaties. Wij luisteren daar goed naar en vertalen die 
wensen boven verwachting en binnen budget.  
 
Het resultaat is een catering opdracht die volledig voldoet 
aan uw verwachting en misschien wel meer. Ontbijt, 
brunch, lunch, tapas, tea, Hollands, Italiaans, Frans, 
Asian, Spaans, receptie, diner, feestavond, walking 
dinner, live cooking, huwelijk, jubileum, klanten dag, 
vergadering of picknick: samen met onze opdrachtgevers 
creëren we herinneringen voor het leven. Ontdek onze 
smaak en laat u inspireren door de ideeën uit deze 
brochure.  
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Help, ik vier feest! 
 
Tenzij je een event professional bent, is het aantal grote 
feesten dat je in je leven organiseert op twee handen te 
tellen. Het is dan ook niet vreemd dat het organiseren van 
een geslaagd feest vragen oproept. Delicio is graag uw 
partner om die vragen te beantwoorden. 
 
Delicio is meer dan alleen heerlijk eten en gastvrije 
service. Wij zijn uw event partner. Één aanspreekpunt, 
alles geregeld. Dus betrek ons in een vroegtijdig stadium 
bij uw plannen, dan kunnen we samen en tijdig met u de 
juiste stappen zetten om de ultieme beleefomgeving te 
creëren. Of dat nu uw huiskamer is, een partytent of uw 
bedrijfsruimte. 
 
Delicio kan u van dienst zijn met één of meerdere van 
onderstaande mogelijkheden: 
 

- Het bedenken van een creatief concept. 
- Het zoeken naar en/of inrichten van een locatie, 

dan wel het plaatsen van een partytent. 
- De communicatie rondom uw feest. Met o.a. 

uitnodigingen, e-mailing, website, gastenlijst. 
- Het inhuren en managen van externe diensten 

zoals o.a. huurmaterialen, entertainment, licht, 
geluid, logistiek, decoratie en activiteiten. 

- Het verzorgen van de catering inclusief gastvrije 
bediening. 

- Partymanagement, draaiboeken en veiligheid.  
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Food trend 2019: “All you need’ food concept. 
 
Oma wist het al: overdaad schaadt. En inmiddels raken we 
er – gelukkig – allemaal van overtuigd dat ‘all you can eat’ 
niet zo’n goed idee is. Te veel verspilling, te veel calorieën, 
te slecht voor mens, dier en milieu. Maar we willen wel 
genieten van goed eten. Daarom, ons ‘all you need’ food 
concept. 
 
In goed overleg stellen we een maatwerk concept voor dat 
100% aansluit bij jouw gasten en de gelegenheid. We 
maken gebruik van goede ingrediënten en mooi smaken. En 
zo doordacht geserveerd dat iedereen precies krijgt wat hij 
of zij nodig heeft. Niet meer, niet minder, maar all you 
need.  
 
 
Hoe werkt het?  
Ons vertrekpunt is ‘mensen laten genieten van goede 
smaak’. Maar wel op een duurzame manier. Vervolgens 
luisteren we aandachtig naar uw wensen. En stellen we 
vragen die er toe doen. Met deze informatie kunt u een 
voorstel van ons verwachten dat naadloos aansluit bij de 
bijeenkomst die u organiseert. Met heerlijke gerechten, 
vers, gevarieerd en uiteraard voldoende in hoeveelheid. 
 
Aanvullende communiceren wij met uw gasten over het all 
you need concept, zodat zij uw en onze gedachte begrijpt. 
Daarom zijn wij bij het serveren van dit concept altijd 
persoonlijk aanwezig.  
 
Ter inspiratie: zie volgende pagina.  
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Onderstaande voorbeelden ter inspiratie, all you need is 
altijd maatwerk in prijs, samenstelling en service niveau. 
Elk concept wordt ter plekke begeleid door een gastvrije 
professional. Laat je inspireren via 0341-260800 
 
All you need breakfast. Prijsindicatie v.a. € 15,- p.p. 
Een vers gebakken stokbroodje met kaas, roomboter 
croissant met aardbeien jam, bakje meloensalade, gekookt 
eitje, Veluws water en vers geperste jus d’orange. 
 
Desgewenst verzorgen wij ook fair trade koffie en 
biologische thee.  
 
All you need lunch. Prijsindicatie v.a. € 17,50 p.p. 
Clubsandwich met gegrilde scharrelkip, avocado, ijsbergsla, 
rode ui en tomaat. Krieltjessalade met scharrelei, bakje 
fruitsalade, warm biologisch rundergehaktballetje met 
huisgemaakte satésaus, bronwater en biologische melk.  
 
All you need diner. Prijsindicatie v.a. € 27,50 p.p. 
Als voorgerecht een proeverijbord van streekproducten 
zoals IJsselvallei carpaccio, Veluwse maiseend en Boeren 
kaassalade geserveerd met zoute boter. Het hoofdgerecht in 
buffetvorm bestaat bijvoorbeeld uit slow roasted duurzaam 
vlees (zoals entrecote) of vis (zoals MSC zalmzijde) met 
bijpassende garnituren en saus. Een feestelijk dessert tot 
slot in seizoenstijl, bijvoorbeeld Flevo apple crumble met 
vanille room en vanille ijs.  
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Slow food. 
 
Delicio is nauw betrokken bij Slow Food Nederland en 
oprichter/eigenaar Michiel Waterman is opgenomen in de 
Slow Food Chefs Alliantie (SFCA) Slow food maakt zich 
sterk voor duurzame, diervriendelijke seizoensproducten 
uit eigen regio, op eerlijke wijze bereid. Onze regio 
vertalen we dan naar Veluwe, IJssel en Flevoland, dan 
naar ons hoekje van de wereld. Dus geen Argentijns 
rundvlees, maar eerlijk IJsselvallei rundvlees uit de 
uiterwaarden bij Deventer. Onze eenden komen niet uit 
Frankrijk, maar is sappige maïseend uit Ermelo. Plofkip 
komt er bij ons niet in, wel langzaam gegroeid 
scharrelhoen. En voor verse zalm, scampi en diverse 
vissoorten kiezen we altijd voor het duurzame MSC 
label. Verder hebben we tal van ingrediënten van binnen 
en buiten de regio die duurzaam en/of biologisch zijn 
zoals: Doornspijker boerenkaas, Nunspeets boerderij ijs, 
groenten van de zorgboerderij, olijfolie, koffie, thee, 
appelsap, wijnen etc. etc. Ons streven is om op termijn 
100% duurzaam te zijn.  
 
Veluwe-IJssel buffet.  
 
Dun gesneden kalkoenfilet met chutney van rode ui. 
Krieltjessalade met Zwolsche mosterd en Elburger 
gerookte makreel. 
Boerensalade van tomaat, komkommer, rode ui, wilde 
peterselie en overjarige Doornspijker boerenkaas. 
Kruidensalade met sjalottendressing en gebakken noten. 
Vers gebakken biologisch brood met zoute boter.  
   ***  
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(vervolg Veluwe-IJsselbuffet) 
 
Op klassieke wijze bereide maiseend (boutje en filet) met 
rozemarijn. Geserveerd met dragonsaus. 
Veluwse pannegies van Peter’s farm kalfvlees, gestoofd 
met champignons en groene kruiden. 
In zijn geheel op de huid gebakken zalmfilet met dille 
mosterd. 
‘Risotto’ van parelgort. 
In de oven geroosterde vergeten groenten. 
Hollandse seizoen aardappelpartjes, in de schil gebakken 
met rode ui, zeezout en peper.  
 
Veluwe-IJssel koud buffet v.a. 20 pers. € 16,25 p.p. 
Veluwe-IJssel warm buffet v.a. 20 pers. € 24,50 p.p. 
Veluwe-IJssel koud/warm buffet   € 29,95 p.p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maar Slow Food is ook: 
 
Veluws wild buffet v.a. € 22,50 p.p. 
Haute cuisine vegetarisch 5-gangen v.a. € 49,50 p.p. 
Stamppot buffet v.a. € 12,50 p.p. 
Winterbuffet v.a. € 19,50 p.p. 
Outdoor cooking v.a. € 24,50 p.p. 
Stoere sandwiches en belegde broden v.a. € 9,50 p.p. 
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Boerenhart & Delicio catering,  
de kortste weg van boer naar bord. 
 
Coöperatie Boerenhart is een organisatie die ontstaan is 
door een unieke samenwerking tussen een aantal partijen 
in de Gelderse Vallei, Flevoland en de Veluwe. Wij 
dragen dit initiatief een warm hart toe. Als u kiest voor 
onderstaande streeklunch, receptie arrangement of buffet, 
dan kopen wij dit in bij Boerenhart. De kortste weg van 
de boer naar uw bord. 
 
Met Boerenhart ingrediënten maken we onmeunig 
heerlijke gerechten. Van ontbijt, via de brunch, naar de 
lunch, maar ook de afternoon tea, de high tea, een 
receptie, diner, buffet, walking dinner of late-night-
snack. Hieronder treft u een paar van onze mogelijkheden 
aan. Maar een goed gesprek is vaak het begin van een 
smakelijke relatie. Dus bel met Michiel Waterman op 
0341-260800 voor een Boerenhart beleving op maat. 
 
VGS (veul gestelde vraogen): De Boerenhart prijzen 
liggen hoger dan uw andere suggesties, klopt dat? 
Antwoord:  Ja. Eerlijk zaken doen met ambachtelijke 
lokale producten van regionale boeren werkt enigszins 
kostprijs verhogend ten opzichte van 
groothandelsprijzen. Wij vinden dat het in alle opzichten 
waard. En zoeken relaties die ook diezelfde afweging 
maken. VGS: Is er een minimum aantal personen? 
Antwoord : Ja & nee. Onderstaande prijzen zijn op basis 
van minimaal 20 personen. Maar komt u nu met minder 
mensen of veel meer, dan gaan we ouderwets handjeklap 
met u doen om tot de juiste prijs te komen. 
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Streeklunch: € 19,50 p.p. 
Stoere planken met minstens zo stoere Veluwse broden. 
Snijd een royale plak af en beleg die met boerenkaas, 
vleeswaren, echte roomboter, jam en huisgemaakte 
broodsalades. Daarbij ook fruit uit het seizoen, rauwkost 
salade uit het seizoen en stevige yoghurt met honing en 
vers gebrande noten. We serveren er een heerlijk warm 
scharrelei gerecht bij (bijv. omelet, soufflé, scrambled 
e.d.) en een goed gevuld kop soep. Incl. verse melk en 
karnemelk. Optioneel extra: vruchtensappen van 
onbespoten hoogstam fruit à € 5,95 per liter. 
 

 
 
Receptie arrangement: € 12,50 p.p. 
(4 koude hapjes, 3 warme hapjes) 
Op Hollandse eikenplanken of duurzame disposables 
geserveerd; een verleidelijke variatie van 
receptie/borrelhapjes om je vingers bij af te likken. Het 
assortiment passen we aan bij het seizoen maar 
bijvoorbeeld: belegen boerenkaas met mosterdcrunch, 
krokant kuipje met paté en vossenbessen compote, dun 
gesneden kalfsgebraad, biologische eitjes gevuld met 
tuinkruiden en met sjalotjes, broodrolletjes gevuld met 
kaas- en gembermousse, gegrilde kaas-ui broodjes, 
gehaktbrood met noten en zuidvruchten. Warme hapjes: 
worstenbroodjes bite size & mini kalfsfrikandel. 
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Boerenhart koud- en warm buffet: € 29,50 p.p. 
–  Vleeswarenplank met vier soorten specialiteiten. 
–  Drie soorten makreel: gerookte makreel,  
  gestoomde makreel en broodwrap met makreel- 
  peper mousse. 
–  Smeuïge aardappelsalade met rode ui, tuinkruiden  
  en zure room. 
–   Kaasplankje met vier soorten kaas, vers gebrande  
  noten en fruit garnituur. 
–   Gemengde groene salade met roomdressing. 
–  Chutney, zoute boerenboter, twee soorten sausjes. 
*** 
–  Veluwse pannegies: langzaam gestoofd rund  
  draadjesvlees in een pittige jus. 
–  Ovenschotel van gebraden gehakt &  

paddenstoelen met gegratineerde puree. 
–   Kip rollade met Veluwse kruudjus. 
–   Gestoomde verse groenten uit ‘t seizoen. 
–   Gebakken aardappelpartjes met schil, met  
  roomboter, grof zout en vers geplukte rozemarijn. 

 

 
Optioneel: Veluwse roompudding met boerenjongens (€ 
4,50 p.p.) of flensjes met ijs, kersensaus en slagroom. (€ 
5,95) 
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De Mediterrane keuken.  
Helemaal in lijn met ons doel om u te laten genieten van 
goede smaak met gezond eten, is het Mediterrane menu. 
Al jaren één van onze specialiteiten met veel verse 
groenten en kruiden, gezonde plantaardige olie (olijf), 
balans in koolhydraten en verstandig gebruik van 
duurzame vlees en vis.  
 
Catering is maatwerk ! Al onze suggesties van koude-, 
warme- en combinatiebuffetten kunnen uiteraard volledig 
naar uw eigen wensen worden aangepast. Wij houden 
graag rekening met zowel uw smaak als budget. Elke 
opdracht wordt vers bereid met de hoogste denkbare 
hygiëne normen. Zowel warme als koude gerechten 
worden geconditioneerd vervoerd.  
 
Koud buffet ‘Aosta’. 
• Mozzarella met tomaat en pesto. 
• Gerookte kalkoen met jam van rode ui. 
• Parmaham met meloen. 
• Rucola-kruiden salade met kappertjes, olijven en 

balsamico dressing.  
• Pastasalade met pikant gemarineerde scampi 
• Gekookte eitjes in koriander/paprika-dressing. 
• Gemarineerde olijven. 
• Tapenade.  
• Pestoboter.     
• Half-gedroogde tomaatjes. 
• Focaccia, ciabatta & stokbrood. 
 
v.a. € 19,50 p.p.    (minimum 20 personen) 
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Feestdiner Italia ‘all you need’.  
All you need catering ontmoet Italië. Een in alle 
opzichten uitgebalanceerd menu waarbij u geniet van uw 
en onze goede smaak. Inbegrepen bij het diner is de 
begeleiding door een gastvrije collega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carpaccio van licht gerookte IJsselvallei biefstuk met 
gegrilde groenten, mimosa van ei, truffeldressing en 
rucola salade. 
    *** 
Courgette soep met gepofte knoflook. 
    *** 
Á la minute gekookte verse pasta met pesto en 
pijnboompitten. 
     *** 
Ovenschotel ‘Melanzane alla Parmigiana’. Laagjes van 
aubergine, tomaat en biologisch rundergehakt bedekt met 
mozzarella. 
     *** 
Italiaanse meringue met bosvruchten. 
 
De prijs v.a. 20 personen is € 49,50 inclusief begeleiding, 
borden en bestek. Bij meer personen daalt de prijs.  
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Koud buffet ‘Artusi’. 
• Amuses van zalmtartaar met gerookte zalm, 

citroen en dille.  
• Scampi met olijfolie, knoflook en rode peper.  
• Bruschette belegd met carpaccio van IJsselvallei 

rundvlees, verse Parmezaanse kaas & balsamico-
mayonaise. 

• Parma-ham. 
• Italiaanse salade van venkel, appel, rozijnen en 

dadels met gerijpte pecorinokaas. 
• Partjes cantaloupe meloen met mint en roze 

peper. 
• Gegrilde groenten met knoflookolie en zeezout. 
• Gemarineerde olijven. 
• Tapenade.  
• Pestoboter. 
• Zeezoutboter.     
• Half-gedroogde tomaatjes. 
• Focaccia, ciabatta & stokbrood. 
 
v.a. € 24,50 p.p.        (minimum 20 personen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het oog wil ook wat ! Daarom worden alle gerechten 
leuk gegarneerd en geserveerd op decoratie schalen.  
het brood wordt geserveerd in mooie rieten manden. 
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Warm buffet Primavera (lente) 
• Kipblokjes in Siciliaanse tomatensaus met 

kruiden en olijven. 
• Lamsstoofschotel met gele wortel en groene 

asperge.  
• Penne rigate met verse zalm en pesto.  
• Riso gallo met lente-ui en tuinerwtjes. 
• Gegratineerde aardappeltjes met pecorino kaas. 
• In de oven gebakken courgette met cherry 

tomaatjes. 
 
v.a. € 21,50 p.p. (minimum 20 personen) 
 
                
Warm buffet l’Hiver.(winter) 
• Boeuff Bordelaise, stoofschotel met rode wijn, 

knolselderij en sjalotjes.  
• Gebakken kalkoenbiefstukjes op Normandische 

wijze met gedroogde appel en calvados jus.  
• Gnocchi met salie, ui en Savoie kaas. 
• In de schil gebakken roseval aardappel met zoute 

boter en rode peper.  
• Gegratineerde aubergine.  
 
v.a. € 19,50 p.p. (minimum 20 personen) 
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Warm buffet Anniversario 
 
• In zijn geheel op de huid gebakken zalmzijde met 

zeezout en aioli. 
• Risotto met scampi en pesto. 
• Duurzame kalfssukade op lage temperatuur bereid 

met gepofte knoflook en groene peperkorrel.  
• Met knoflook, rozemarijn en rode peper gegrilde 

biefstukjes van IJsselvallei rundvlees. 
• Spaghetti all’Arrabiata. 
• Aardappelpuree met zwarte truffel. 
• Gele en paarse wortel met sinaasappel zestes. 
• Gebakken tomaat met broodkruim, kaas en 

kruiden. 
 
v.a. € 28,50 p.p. (minimum 20 personen) 
 
 
 
 
 
Haalt u het minimum aantal personen niet? Dan bent 
u uiteraard toch van harte welkom. In overleg zorgen wij 
dat het buffet past bij uw groepsgrootte.  
 
 
Weet wat u eet ! Alle gerechten, zowel koud als warm, 
worden omschreven op een decoratief krijtbord, zodat al 
uw gasten weten wat er wordt geserveerd. 
 
Duurzaam: wij leveren handige bakjes bij het buffet 
zodat wat over is niet hoeft te worden weggegooid.  
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Populaire combinaties. 
 
 

Friuli; € 29,50 p.p. (min 20 personen) 
Dun gesneden kalfsfilet met tonijnmayonaise. Carpaccio 
van IJsselvallei rundvlees op een rucola salade, 
gegarneerd met Parmezaanse kaas & pijnboompitten. 
Pasta salade met balsamico mayonaise, olijven, rode ui 
en scampi. Pommodori tomaatjes met knoflook en bosui. 
Focaccia, ciabatta en panini. Tapenade en zoute boter. 
 
Kalkoenfilet met pestosaus. Gebakken lamsfilet met 
rozemarijn en knoflook. Penne rigate met zalmfilet, 
basilicum en spinazie. Riso gallo, aardappeltjes partjes 
‘aglio olio peperoncini’.  
 

Provençale: € 29,50 p.p. (min. 20 personen) 
Amuse glaasjes met koude tomaten-komkommersoep, 
salade Niçoise met boontjes, rode ui, olijven en tonijn. 
Geroosterd knoflookbrood met pistou, trostomaten met 
knoflook en olijfolie, mesclun salade met kappertjes en 
rauwe ham, pan bagnat.  
 
Gebakken tonijn en venkel met warme dressing uit 
Antibe, couscous met gebakken gamba’s en gepofte 
cherry tomaatjes, gegrilde maiskip met rozemarijn, rode 
peper en knoflook. Fusilli all’Arrabiata, ovenschotel van 
courgette met romige geitenkaas. 
 
Optioneel: Dessert amuses met nougat Montellimar, 
meerprijs € 6,95 p.p. 
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Kleine gezelschappen. 
Bent u met weinig personen, maar wilt u toch genieten van het 
gemak en de smaken van Delicio ? Dat kan ! Onderstaande 
combinaties zijn speciaal samengesteld voor gezelschappen 
vanaf 10 personen. 
 
Diner del Nord € 24,50 p.p. 

- Runderstoofschotel met paddestoelen, rozemarijn en 
knoflook in een stevige rode wijn saus. 

- Penne rigate Carbonara. 
- In de schil gebakken aardappelpartjes met sesam. 
- ‘Caponnet’ van gebakken wortel, ui en courgette. 

*** 
- Huisgemaakte tiramisu. 

 
Diner del Centro. € 24,50 p.p. 

- Gebakken garnalen met gele rijst en groenten. 
- Gegrilde kip met knoflook en citroen.  
- Ovenschotel van tomaat, aubergine en mozzarella. 
- Tortellone met pesto. 

   *** 
- Chocolademousse met sinaasappel en hazelnoot.  

 
Diner del Sud. € 24,50 p.p. 
 

- Gedroogde tomaatjes, gemarineerde olijven, gevulde 
peppersweet, pecorinokaas met pesto, ciabattabrood. 

*** 
- In de oven gebraden kalkoenfilet, geserveerd met 

Sicilaanse tomatensaus. Daarbij spaghetti ‘aglio-olio-
peperoncini’, gegratineerde aardappeltjes, Italiaanse 
groentenschotel en gemengde salade. 

*** 
- Cake met vin santo en bosvruchten mascarpone.  
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De Oosterse keuken. 
De smaken uit het Verre Oosten & zuid-Oost Azië zijn 
ons ‘guilty pleasure’. Maar ook weer niet zo heel vreemd. 
Want ons doel is mensen te laten genieten van goed en 
gezond eten. De Oosterse keuken in retail en horeca staat 
vaak bol van zout, suiker, palmolie en e-nummers (w.o. 
smaak-versterker E621) Wij koken wij alleen met pure 
specerijen en gezonde plantaardige oliën, die authentieke 
smaken opleveren. Onderstaand menu v.a. 20 personen. 
 
Thaise noedelsoep met ei en groenten of Indische Soto 
Ajam (kippenbouillon met ei en kokos) 
   *** 
Indiase curry ‘kip tikka massala’.  
Daging rendang: op Sumatraanse wijze gestoofd 
rundvlees. 
Pittige kipbeignets met zoet-pikante saus Sechuan style. 
Nasi goreng met verse boemboe en gebakken garnalen. 
Basmati rijst. 
Mihoen goreng met verse boemboe en groenten. 
Geroerbakte groenten, waterkastanjes, paddenstoelen en 
bamboe scheuten. 
Zoetzure komkommer salade & Atjar tjampoer. 
Seroendeng & sambal. 
Emping & Kroepoek.  
  *** 
Kokos-mango pudding met roze peper room. 
 
Soep   €  4,50 
Hoofdgerecht  - 24,50 (mogelijk v.a. € 16,50) 
Dessert  - 4,95 
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Private dining. 
Private dining is een groeiende trend in Nederland. In de 
privacy van uw eigen huis geniet u van een heerlijk diner. 
Waarbij zowel het keuken- als bedieningswerk geheel 
wordt verzorgd door Delício. Ook borden, bestek, 
glaswerk en de afwas is geregeld. U kunt zelf voor de 
wijn zorgen of dat aan ons overlaten. Net zoals vele 
andere diensten (tafellinnen, bloemen, muziek, decoratie 
e.d.) zorg dragen. Het diner wordt in overleg 
samengesteld. Hieronder treft u een voorbeeld diner 
aan: 
 
 
 

Amuse: kwarteleitje met gerookte zalm en bieslook. 
*** 

Carpaccio van tonijn, mesclun salade en een grof gehakte 
salsa van gedroogde tomaat en gegrilde paprika. 

*** 
Runderbouillon met shiitakes, onder een knapperig 

korstje bedekt met sesam en zeezout. 
*** 

Met Parma-ham omwikkelde ossenhaas geserveerd  
met een klassieke groene pepersaus.  

Begeleid door gegratineerde aardappeltjes, 
groentenquiche en rucola-salade. 

*** 
Drie bereidingen van chocolade. 

 
Dinervoorbeeld van 2 tot 10 personen: €  69,50 p.p. 
Chefkok bij u thuis, per dagdeel v.a.  - 240,-- 
Gastvrouw bij u thuis, per dagdeel v.a. - 150,-- 
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Luxe receptiehapjes. 
 
Onderstaande receptiehapjes worden met zorg bereid en 
geselecteerd en zijn bij uitstek geschikt voor receptie’s, 
feesten, aperitief en buffet. De hapjes worden decoratief 
gepresenteerd op passende schalen. U kiest zelf uw 
assortiment uit onderstaande mondvermaakjes. 
 
Receptie assortiment: 
Prijs per stuk:   € 1,95  
Minimum afname:  140 st. 
Minimale keuze per soort: 20 st. 
• Boeren kaas rondje met mosterd crunch. 
• Spiesje van mozzarella, cherrytomaat, basilicum. 
• Ongesuikerde dadel met roomkaas en walnoot. 
• Dun gesneden Serranoham. 
• Mini ‘berenhap’ met rundergehakt en gele ui. 
• Gerookte kip met tonijnmayonaise. 
• Club bite van Gelderse worst. 
• Krokant kuipje ‘steak tartare’. 
• Getoast stokbrood met paté van eend. 
• Veluwse maiseend met jam van rode ui. 
• Verse asperge omwikkeld met ham. 
• Kwarteleitje omwikkeld met carpaccio. 
• Canapé met gerookte zalm. 
• Cupje met garnaal en bieslook-mayonaise. 
• Getoaste ciabatta met tapenade. 
• Scharrel eitje met truffel mayonaise. 
• Komkommer met Japanse roomkaas vulling. 
• Champignon met Parmezaanse kaas. 
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Lounge assortiment 
Prijs per stuk:   € 2,95 
Minimum assortiment: 200 st. 
 
 
• Amuse glaasjes met diverse vullingen zoals: 

krabmousse en garnalen, zalmmousse met 
Japanse kaviaar, crème van ham met Parmaham, 
roomkaas met peppadews. 

• Amuse lolly’s met geitenkaas en paté. 
• Amuse vorkje met: 

Pikante black tiger garnaal, pecorinokaas met 
pesto, gerookte runderribeye. 

• Mini schoteltjes met: 
Carpaccio van ossenhaas, Vitello tonnato, 
mozzarella met tomaat. 

• Food-shots / test tube met: 
Aardappel-truffel soep, tomatensalsa met 
koriander, courgette soep met sourcream. 

• Huisgemaakte sushi met zalm, tonijn 
en komkommer. 

• Japans fingerfood met  
sweet-chili en kikkoman dip. (warm) 

• Pittige kipbeignets met tzatziki. (warm) 
 
Alle prijzen incl. btw. 
In overleg zijn er nog  
tal van culinair  
creatieve variaties mogelijk.  
 
 
 



 24

 
 
Glaasjes parade 
Een verleidelijke presentatie van allerlei heerlijk gevulde 
glaasjes. Geschikt als receptie hapje, walking dinner of 
feestavond assortiment. Met de volgende vullingen: 
 
-  Salade van mini kriel met truffel tapenade. 
- Mozzarella bolletjes met pesto. 
- Houmous met knoflook croutons en sesam. 
- Broccoli rijst salade. 
- Salade van gebakken shiitake paddenstoel. 
- Grof gehakte salsa van cherrytomaat met  
  focaccia. 
- Naan brood met yoghurt-komkommer dip. 
- Guacamole met bosui en tortilla chips. 
- Curry van kikkerwten met sour cream. 
 
Prijs per stuk:  € 2,95 
Minimum afname: 180 st. 
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Stel uw eigen TAPAS assortiment samen. In mooie 
schalen en warme rechauds. Minimale afname per 
gerecht 20 stuks, minimale ordergrootte € 350,-- 
 

 
Koude gerechten. (o.a.) 
1-  Pikant garnalenspiesje 70 gr.  € 3,50 
2-  Ansjovis in kruidenazijn.    - 2,70 
3-  Rauwe tonijn met gegrilde venkel.   - 4,90 
4-  Witlof met (echte) krabsalade.  - 6,50 
5-  Serranoham gevuld met Cabrales.  - 3,95 
6-  Manchegokaas met gegrilde paprika  - 3,50 
7-  Spaanse ham met asperges.   - 4,75 
8-  Gegrilde kipreepjes met tomatensalsa. - 3,95 
9-  Gegrild brood met knoflook en tomaat. - 2,50 
10-Tostada met gemarineerde ossenhaas. - 4,95 
11-Gemengde super olijven. (bakje 100 gr.) - 4,95 
12-Mulhouse uitjes in sherry dressing.  - 4,95 
13-Artisjokharten in vinaigrette.  - 3,95 
14-Kwarteleitjes in zoetzure dressing.  - 4,95 
15-Uienbrood met tapenade.   - 3,95 
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Warme gerechten. (o.a.) 
16-Gamba’s in knoflookolie (3 st.)  - 4,25 
17-Gamba’s in pikante tomatensaus.  - 4,50 
18-Gebakken stukjes pijlinktvis.  - 3,95 
19-Sardines ‘fritos’ met limoen.   - 5,25 
20-Tortilla met chorizo.    - 3,95 
21-Dadels met bacon.    - 3,25 
22-Mini paprika gevuld met gehakt.  - 4,-- 
23-Gehaktballetjes met koriander.  - 3,95 
24-Moorse lamsgehaktspiesjes.   - 4,75 
25-Kipkluifjes met peper en knoflook.  - 4,50 
26-Champignons met ham en knoflook.  - 3,95 
 
 
 

Tapasdiner: 10 soorten tapas voor € 24,95 p.p. (incl. 
stokbrood en knoflookdipper. (v.a. 20 personen) 
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Afternoon-tea. 
 
De afternoon-tea (dus geen high tea !) is inmiddels ook in 
Nederland zeer populair. Door onze Engelse werkervaring en 
samenwerking met een gedreven patissier kunnen wij u een 
authentieke tea serveren. 
 
Pastries:       
• ‘Croque en bouche’. Knapperige slagroomsoesjes. 
• Blueberry muffins. 
• Gebaksamuses met fruit, chocolade en nootjes. 
• Chocolade taart. 
• Scones met krentjes. 
• Franse appeltaartjes. 
• Spiegeltaartje met mango. 
• De echte Devonshire clotted cream. 
• Strawberry jam & Raspberry jam. 
• Fine cut orange marmelade. 
• Slagroom. 
Hearties:       
• Witte sandwiches met gerookte zalm. 
• Witte sandwiches met cheddar. 
• Bruine sandwiches met York ham. 
• Rogge domino’s met roomkaas. 
• Briochebroodjes met Normandische zoute boter. 
 
€ 21,50 p.p. (minimum 20 personen) 
 
Desgewenst kunnen wij een exclusief Villeroy & Boch thee-
servies verzorgen met mooie losse thee soorten en thee eieren. 
Prijs op aanvraag. 
 
 
NB: Een afternoon tea is al mogelijk v.a. € 14,50 p.p. 
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Toscaanse landbroden lunch. 
 
Bij u thuis, onderweg in het bos of als picknick op de hei: 
onderstaande broden worden overal gewaardeerd als 
informele, originele en smakelijk lunch. Geserveerd met 
mooie rieten manden, servetjes, snijplanken en 
broodmessen. De broden zijn al door ons belegd, maar 
nog niet gesneden. Uw gasten snijden dus zelf een puntje 
naar wens af. 
 
Broodsoorten:       
Toscaanse focaccia met olijven en/of rozemarijn. 
Siciliaans plat brood met zeezout en sesam. 
Biologisch pompoenbrood. 
Biologisch molensteenbrood. (bruin of wit) 
Ciabatta. 
 
Belegsoorten:       
Gerookte zalm met pesto en kappertjes. 
Italiaanse kaas (magor) met rucola en rode ui. 
Italiaanse eiersalade. 
Pastrami met balsamico-mayonaise. 
Serrano-ham met tomaat en basilium. 
 
Fruit & sap & rauwkost     
Aardbeien met slagroom, verse jus d´orange, rauwkost 
stengels met zure room-zoete peper dip. 
 
v.a. € 17,95 p.p. (minimum 20 personen) 
 
Desgewenst kunnen wij ook zorgen voor wijnen, 
bronwater, picknicktafels e.d. 
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Biologisch broodbuffet. 
 
In samenwerking met o.a. bakkerij Carl Siegert te 
Harmelen presenteren wij een biologische lunch. Met 
ouderwets lekkere broodsoorten en diverse soorten beleg 
geniet u van een heerlijke maaltijd. Alle gebruikte 
ingrediënten voldoen aan het Eko/Skal keurmerk. 
 
Broodsoorten:       
• Engadiner landbrood, tarwe/rogge desembrood.  
• Molensteen breekbrood met zwarte olijven. 
• Pallisadebrood, met rozijnen en vijgen. 
• Pompoenbrood. 
• Vloer pistolets. 
• Bonckelaer. 
 
Belegsoorten:       
• Roomboter en zoute boter. 
• Olijfolie met verse kruiden. 
• Boerenkaas extra belegen. 
• Boerenkaas met brandnetel. 
• Gebraden gehakt & boerenham. 
• Eiersalade met pesto. 
• Houmous & baba anoush. 
• Confiture van seizoensfruit. 
• Rode uien jam, mosterd. 
 
Dranken:       
• Melk, jus d’orange, koffie en thee. 
 
v.a. € 22,95 p.p.   (minimum 20 personen) 
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Barbecue in Delicio stijl. 
De basis voor onze barbecue is de hout- en houtskool 
gestookte Roastchief, ook wel bekend als the Big Green 
Egg. Hierop en in grillen, roken, bakken en slow cooken 
we tal van heerlijke gerechten. Altijd begeleid door een 
grill professional. De gerechten worden geserveerd in 
vier gangen. Dat is een barbecue in stijl.  
Appetizers: 
Smoked St. Jacobsschelpen. 
Grilled tex mex kipkluifjes. 
Voorgerecht: 
Stirr grilled veggies met gebakken geitenkaas. 
Smoke baked zalmfilet met dille mosterd. 
Hoofdgerecht: 
In zijn geheel gebraden IJsselvallei entrecote. 
Slow cooked mini ham gelakt met honey-soy. 
Gepofte aardappel met sour cream en bieslook. 
Gemengde kruidensalade met gebakken noten. 
Dessert: 
Met rietsuiker en rum gecarameliseerde ananas, 
geserveerd met malaga ijs en slagroom. 
 
Prijs p.p. bij minimaal 20 personen: € 49,50 p.p. 
Incl.  - Het menu. 

- Barbecue + buffet + borden/bestek. 
- Chefkok. 
 



 31

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 32

Desserts. Een kleine greep uit de mogelijkheden. 
 
- Authentieke ijsco-kar met ambachtelijk boerderij ijs 

in diverse smaken. Prijs op aanvraag 
- Tulband-bavaroises (div. smaken), feestelijk 

gegarneerd. € 3,25 p.p. (minimum 15 personen) 
- Huisgemaakte Tiramisu met echte Italiaanse lange   

vingers, pure cacao en romige mascarpone. € 4,50  
p.p. (minimum 12 personen) 

-    Appel en peer crumble. Geserveerd met slagroom en   
      vanille-saus. (optioneel extra: speculaas ijs € 2,50) 
      € 4,50 p.p.  
- Vers fruitsalade met seizoensfruit o.a. meloen, 

aardbei, kiwi, bramen, frambozen, rode bessen e.d. 
€ 3,95 p.p. 

- Grand dessert met bavaroises, patisserie, chocolade- 
mousse, vers fruit, slagroom & Franse taart. 
v.a. €  9,95 p.p. (minimum 15 personen) 

- Huisgemaakte panna cotta (vanille-roompudding) 
met  bosvruchtensaus. € 4,50 p.p. (minimum 10 
personen) 

- Italiaanse chocolade mousse met amaretto en 
cantucini. € 3,95 p.p. (minimum 15 personen) 

- Dessertcoupe ‘Tri-colore’. € 4,50 p.p. (min. 12 pers.) 
- Sweet Susie (NIEUW)  Een hele berg gevulde 

slagroomsoesjes gegarneerd met caramel, chocolade 
en nougatine. € 3,95 p.p. (minimum 10 personen) 

- Dessert amuses (NIEUW)  Een heerlijk maar ook 
decoratief assortiment van glaasjes,  lepeltjes en 
schoteltjes  met daarop/in tal van dessert 
specialiteiten. € 7,95 p.p. (minimum 25 personen) 
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Coffee & Sweet Table 
 
De ultieme verwennerij. Een combinatie van uw eigen 
volautomatische espresso machine met keuze uit 13 
soorten Koffie (ook cappuccino), daarbij een uitgebreid 
assortiment van allerlei patisserie heerlijkheden. 
Optioneel uit te breiden met een (bruids)taart 
‘showpiece’. 
 

 
 
Gezien de vele maatwerkmogelijkheden die er zijn is de 
prijs op aanvraag. Bel ons voor een advies op maat.  
 

     
 
NB: je kunt de espressomachine ook los huren.  



 34

Super Sundae. 
 
Uniek in Nederland, een Super Sundae Grand Dessert  
met je eigen softijs machine!  
 
Met deze retro look softijs  
machine maak je iedereen blij.  
 
Op een verrijdbaar onderstel is 
deze nagenoeg overal te plaatsen. 
Je kunt deze zelf bedienen of 
laten bedienen door één van 
onze gastvrije collega’s.  
 
Als dessert geweldig. En ook een 
fantastische combinatie met onze 
coffee & sweet table.  
 
 
 
Je kunt tot drie softijs soorten combineren (vanilla, 
aardbei, straciatella). En hier horen dan allerlei lekkere 
toppings bij zoals chocoladesaus, caramel saus of 
bosvruchten saus. Maar ook nougatine, spikkels, 
meringue, M&M en stroopwafel kruimels. Optioneel kun 
je kiezen voor vers fruit en/of warme kersen.  
 
De prijs is sterk afhankelijk van het aantal personen. Als 
basistarief huur je de machine per dag vanaf € 95,- excl. 
ijs-transport-bediening. Voor ijs & toppings als Grand 
Dessert reken op ca. € 4,50 p.p. bij minimaal 30 
personen. Bel voor een advies op maat.  


