
Bestelformulier Delicio’s broodjes & maaltijden 

- Te bestellen uiterlijk 3 werkdagen voor levering. 

- Minimum ordergrootte is € 100,-- 

- Leverbaar tussen 08.00-20.00 uur, geen bezorgkosten Nunspeet 

- Betaling op rekening (+ € 5,-) , PIN, creditcard of gepast contant. 

- Vul dit formulier in, maak scan/foto en mail naar info@delicio.nl 

- Of bel uw bestelling door naar 0341-260800 

Bedrijfsnaam: Contactpersoon: 

Adres: Woonplaats: 

Telefoon: E-mail: 

Afleverdatum: Aflevertijd: 

Prijslijst geldig t/m 1 maart 2021 (z.o.z.) * PIN – Creditcard – Contant - Rekening (+ € 5,-) 
(* = omcirkel uw keuze) 

Lunch arrangement. Lekker & snel. Bestel per persoon een lunch. Wij zorgen dat het 

voldoende is qua hoeveelheid en variatie.  

Prijs p.p.  Aantal 

Basic. Witte en bruine kadetten met dressing of boter, belegd met kaas, brie, ham, ei, 

gebraden gehakt, roomkaas, houmous. (geen garnituren) Geleverd assorti in taartdoos. 

Lunch arrangement van 2½ belegd broodje p.p. 

4,50  

Delicio.  Een variëteit van luxe broodsoorten, royaal formaat, royaal belegd (ciabatta, 

meergranen stokbrood, bagel, wrap, focaccia) belegd met luxe belegsoorten (Z.O.Z.) Alle 

broodjes gehalveerd (makkelijk eetbaar), met dressing & garnituren. Geleverd op eco 

schaal in eco doos, inclusief servetjes. Lunch arrangement van 1½  royale broodjes p.p.   

7,95  

Vegetarisch & plantaardig. Idem als arrangement Delicio, maar dan een combinatie van 

vegetarische en plantaardige belegsoorten.  

7,95  

All-in business lunch: assortiment van belegde broodjes inclusief melk, jus d’orange, vers 

fruit en een warme snack. Te bestellen v.a. 10 personen.  

13,95  

 Prijs p.st.  

Halfvolle melk biologisch 1 lt.  3,50  

Jus d’orange biologisch 1 lt.  3,50  

Vers fruit stuks  2,--  

Vers fruit salade  4,--  

Fudge Brownie  4,--.  

Fit Yoghurt met granola, bessen en honing  4,--  

 

Overwerk maaltijden.  

Geleverd in rechaud, exclusief servies/bestek. Ca. 500 gram per persoon. 

Gerecht Prijs p.p. Aantal 

Penne Bolognese. Pasta gerecht met een saus van rundergehakt, tomaat en en groenten. 

Geserveerd met geraspte kaas en groene salade. 

9,50  

Nasi goreng. Gebakken rijst met groenten, ei en specerijen. Geserveerd met 

rundergehaktballetjes in satésaus en atjar.  

9,50  

Bami goreng. Gebakken noedels met groenten, ei en specerijen. Geserveerd met 

rundergehaktballetjes in zoetzure saus en atjar.  

9,50  

Hollandse ovenschotel. Rul gebakken rundergehakt met ui, prei, wortel en champignons 

onder een laag gegratineerde aardappelpuree. Geserveerd met groene salade. 

9,50  

Stamppot. Seizoenstamppot met rundergehaktbal in huisgemaakte jus, geserveerd met 

groene salade. 

9,50  

Rösti. Gebakken aardappelreepjes met spek, ui, prei en champignons. Geserveerd met 

boerenomelet en groene salade.  

9,50  

Weekmaaltijd. Verse Hollandse, Italiaanse of Oosterse verrassingsmaaltijd tegen een 

vast laag tarief. Voorwaarde: 1 week voor datum bestellen.  

7,50  



Bedrijfsnaam: Contactpersoon: 

Adres: Woonplaats: 

Telefoon: E-mail: 

Afleverdatum: Aflevertijd: 

Prijslijst geldig t/m 1 maart 2021 (z.o.z.) * PIN – Creditcard – Contant - Rekening (+ € 5,-) 
(* = omcirkel uw keuze) 

Assortiment Delicio kunt u ook zelf samenstellen door hieronder uw keuzes in te vullen. Per soort vult u 

 het aantal in. De salade bowl is zonder brood.  

Verpakking * Assorti op schaal / Per stuk verpakt (+ 0,50)   

Beleg € Ciabatta Stokbrood 

meergraan 

Bagel Wrap Focaccia Salade 

bowl (+1,-) 

Huisgemaakte Italiaanse 

tonijnsalade met olijven, kappertjes, 

ui, rucola.  

5,95       

Gerookte longsliced zalm met rode 

ui, kappertjes, zwarte peper, 

ijsbergsla, honing-mosterd dressing. 

6,95       

Carpaccio van biologisch rundvlees 

met Parmezaanse kaas, rode ui, 

rucola, zwarte peper, Ceasar 

dressing.  

5,95       

Serranoham met olijfolie, rucola, 

chutney van rode ui, 

pijnboompitten.  

5,95       

Gegrilde kip met spicy Indian curry 

yoghurt dressing, ijsbergsla. 

5,95       

Oude kaas met Zwolsche mosterd, 

ijsbergsla, tomaat, komkommer, 

zwarte peper, radijsscheuten. 

5,95       

Brie met ijsbergsla, honing, 

pijnboompiten, radijsscheuten. 

5,95       

Roomkaas met honing en walnoot. 5,95       

Houmous met smokey sesam, 

zonnebloem pitten, zoetzure Turkse 

peper, rucola. (100% plantaardig) 

5,95       

Gekookt ei met ijsbergsla, tomaat, 

komkommer, zeezout, zwarte peper, 

radijsscheuten, truffel-roomdressing. 

5,95       

Halfvolle melk bio 1 lt. 3,50      st.  Vers fruit stuks 2,--       st.  Fudge Brownie 4,-              st. 

Jus d’orange bio 1 lt. 3,50      st.  Vers fruit salade 4,--       st.  Fit Yoghurt 4,--              st.  

 

Alle broodjes worden geleverd in 100% bio based en recyclebare disposables.   

 


