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OVER ONS
KWALITEIT VOOROP
“Niets is mooier dan cateringconcepten bedenken die naadloos
aansluiten bij de identiteit van een bedrijf.
Delight Catering heeft een ijzersterk verhaal, waar je
duurzaamheid niet los van kunt zien. Nuttig je hier iets, dan is
het lokaal, puur, eerlijk, biologisch en ambachtelijk.
Ik zoek met jou, als opdrachtgever, naar de passende catering.
Wel eens gedacht aan een kok op locatie of een walking dinner
met streetfood? Kwalitatief goed eten, geweldige presentatie,
maar niet over the top.''
Delano Nieuwenhuis
Eigenaar & chef-kok Delight Catering
CATEREN MET PASSIE
''Delight Catering weet de juiste toon te zetten in iedere
ambiance. Of dit nu in een kerk of een omgetoverde
bedrijfsruimte of op één van onze locaties is. Het team van
Delight Catering presteert op topniveau, zowel ter plaatse in
eigen keuken als op locatie.
Delight Catering is een creatief en flexibel bedrijf en is van
origine een familiebedrijf dat groot geworden is door inzet, lef
en flexibele werkwijze die u door ons gehele bedrijf terug kunt
vinden. Wat ons uniek maakt is de inzet en service die wij
bieden in verhouding met de prijs & kwaliteit.
Puur en ontspannen genieten kan alleen als alle onderdelen
van de gewenste activiteit goed op elkaar aansluiten. Alles
wordt tot in de puntjes verzorgd, van eten tot aankleding en
entertainment. Blader rustig verder. Dit foodbook is een
leidraad; ik bepaal heel graag samen met jou wat we jullie
gasten serveren. Uiteraard kunnen we ook rekening houden
met bepaalde dieetwensen of voedselallergieën.''
Lorenzo Nieuwenhuis
Managing Director Delight Catering
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BREAKFAST:

START

YOUR

DAY

RIGHT

Healthy start..
Verse jus d'orange
Gember shots
Acai Bowl met vers fruit, homemade granola, superfoods & seeds
Bananenbrood
Scrambled eggs met tofu en tomaat
Tasty breakfast..
Huisgemaakte smoohie
Roomboter croissant met diverse zoetigheden
Gekookte eieren met plakken oerbrood van HANDGEMAAKTBROOD
Chocolat Fudge Brownie
Double Chocolate Muffin / Vanille Muffin
Soooo Delighted breakfast..
Verse jus d'orange & huisgemaakte smoothie
Arrangement van mini boerensandwiches
American Pancakes met Griekse Yoghurt, ahorn siroop en rood fruit
Mango Bowl van vers fruit, homemade granola, superfoods & seeds
Homemade chocolate cookies

Delight Catering
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LUNCH:

GOOD

B ROO D

FOOD,

GOOD

MOOD

S N AC K

HANDGEMAAKTBROOD
HANDGEMAAKTRBROOD is gemaakt van uitsluitend natuurlijke
producten, volgens een meer dan 100 jaar oude receptuur.
Kwaliteit staat voorop, en tijd is het allerbelangrijkste ingrediënt. Zo
krijgt het deeg haar luchtige structuur en het brood die geweldige
smaak. Het deeg rijst van 12 tot soms wel 48 uur.

Quiches
Pompoen en geitenkaas (V)
Ricotta en spinazie (V)
Lorraine (van kalkoenham)
Prei, mascarpone en olijf (V)

1. Groentenwraps (bieten-, spinazie- en wortelwraps)
2. Boerensandwiches van oerbroden
3. Harde broden van HANDGEMAAKTBROOD

Quesadilla
Mexicaans met black eyed bonen, mais, cheddar, crème
fraîche en verse koriander (V)
Garnalen en quacamole (V)
Courgette, feta en harissa (V)

VERS VAN HET MES EN HOMEMADE SALADES
Onze belegsoorten bestaan uit vleeswaren vers van het mes en
boerenkazen. De salades worden huisgemaakt, van lekkere
Aziatische tonijnsalade tot pittige muhumarra. Om echt te
kunnen genieten moeten de ingrediënten vers zijn, uit volle
grond komen, zongerijpt en zo puur mogelijk. De belegsoorten
zijn variërend en bestaan standaard uit een ruim assortiment van
vegetarische-, vlees- en vis belegsoorten.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Jonge kaas, mosterdsaus, zonnebloempitten, komkommer
en slamix (V)
Oude kaas met augurk, zongedroogde tomaat,
truffelmayonaise en veldsla (V)
Brie, honing, walnoot en mesclum sla (V)
Bietenspread met geitenkaas, walnoot, zongedroogde
tomaat en spinazie (V)
Geitenspread met peterselie en bosui, dadelstroop en
mizuna sla (V)
Zonfruit compote met pompoenpitten, aspergescheuten en
rode sla (V+)
Roodfruitspread met pijnboompitten en rode sla (V+)
Tempeh, baba ganoush, courgette en rode sla (V+)
Gember, roomkaas, bladspinazie en rettich (V)
Pittige muhamarra, gegrilde groenten, walnoten en
aspergescheuten (V+)
Humus, gegrilde wortel, pastinaak, little gem en pecannoten
(V+)
Kalfsvitello, tonijnmayonaise, kappertjes en rucola
Gerookte zalm, roomkaas, kappertjes, rode ui en veldsla
Aziatische tonijn, hoisin, taugé en kruiden
Makreel, prei, mierikswortel en ijsbergsla
Filet American, rode ui, vrije-uitloop eieren en mayonaise
Gerookte rib-eye, truffel-mayonaise, Parmezaanse kaas,
pijnboompitten en rucola
Gerookte kipfilet, spicy cocktailsaus, pittenmix en mesclun
Carpaccio, pesto, Parmezaanse kaas, pijnboompitten en
rucola
Runderpastrami met olijventapenade en meslunsla

SA LA D E S
Onze salades worden rijkelijk opgemaakt op schalen
Caesar’s classic
met malse gemarineerde kippendijen, romeinse sla, Parmezaanse
kaas en knapperige broodcroutons
Geitenkaas salade (V)
met linzen, bieten, pecannoten, bosui, spinazie en balsamicoazijn
Quinoasalade (V+)
met knapperige groenten, munt, sinaasappel, geroosterde
pompoen, notenmelange en dragondressing
Tuna pasta
met penne, tonijn, rode ui, prei, zongedroogde tomaat, kappertjes
en crème fraîche
Kikkererwtsalade (V+)
met komkommer, tomaat, zonnebloempitten, salsa verde en
citroenvinaigrette
Koolsalade (V+)
met taugé, peen, edamame, sperziebonen en pindadressing
Griekse salade (V)
met feta, paprika, komkommer, tomaat, rode ui en peterselie
vinaigrette

V = vegetarisch
V+ = veganistisch

Delight Catering
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SO E P E N SO E PS H OOT E RS
Koude komkommersoep met een
crème van gerookte roomkaas
Noord-Afrikaanse tomatencourgettesoep
Gazpacho classico
licht pikante koude tomatenkomkommersoep
Licht pikante pompoensoep
Wortelsoep
met zoetzure komkommer,
rivierkreeft en koriander
Groene curry-kokossoep met
geroosterde groenten
Soto ajam
met ei, groenten en kip

S MOOT H I E S

F R U I T S M OOT H I E S

G RO E N T E S MOOT H I E S

• aardbei, bosvruchten
• mango, passievrucht
• kiwi, meloen en banaan

• wortel, gember, sinaasappel en rode peper
• komkommer, avocado en peren
• bieten, bramen en yoghurt
• tomaten en gojibessen

BIOLOGISCH HANDFRUIT

VERSE FRUITSALADE
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HIGH TEA:

Delight Catering
F O O D BO O K

get

this

partea

started

Let's get this partea started..
Finger sandwiches met ambachtelijke belegsoorten
Mini saucijzenbroodjes
Mini krentenbolletjes oude kaas en naturel
Scones met marmelade en slagroom
Petit fours
Friandises
Slagroomsoesjes
Mini muffins
Chocoladetruffels
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BUFFET :

Delight Catering
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FRENCH

FOR

GET

IT

YOURSELF

I T A L I A A N S BU F F E T
Diverse Insalata, zoals:
Vitello Tonato van langzaam gegaarde
kalfsmuis met kappertjes, rucola en
huisgemaakte tonijnmayonaise
Vlees-, vis- en vegetarische gerechten,
zoals:
Ravioli con ricotta: Met ricotta en
spinazie gevulde ravioli geserveerd met
salieboter

I N D O N E S I S C H BU F F E T

Buffetten worden standaard
geserveerd met brood, boter
en huisgemaakte tapenade

I N T E R N A T I O N A A L BU F F E T
Diverse salades, zoals:
Salade van roze garnalen en avocado,
Griekse yoghurt en bieslook
Vlees-, vis- en vegetarische gerechten,
zoals:
Zalmfilet met een salsa van pomodori,
basilicum en kappertjes

Diverse basisgerechten, zoals:
Kruidige nasi goreng
Vlees-, vis- en vegetarische
gerechten, zoals:
Daging Rendang: rundvlees in een
curry met kokos
M E D I T T E R A A N S BU F F E T

G R I E K S BU F F E T
Diverse salades, zoals:
Horiatiki Salata: Griekse salade met
feta, rode uien, olijven en tomaten en
een frisse kruidendressing
Vlees-, vis- en vegetarische gerechten,
zoals:
Souvlaki: gemarineerde
rundervleesspies met tomaat en paprika

Diverse salades, zoals:
Couscoussalade met geitenkaas en
munt
Vlees-, vis- en vegetarische gerechten,
zoals:
Paella van gele rijst, garnalen, mossels
en zeevruchten

T A P A S BU F F E T
Diverse koude gerechten, zoals:
Tapas bordje met olijf, fuet en
manchego
Vlees-, vis- en vegetarische gerechten,
zoals: Gegrilde merquez worstjes
'pikant' met patatas brava's
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BUFFET :
BUILD YOUR OWN
B U R G E R BU F F E T
Diverse basisgerechten, zoals:
Blackbunns, aardappelwedges en losse
toppings
Vlees-, vis- en vegetarische gerechten,
zoals:
Rundvleesburgers, kipburgers en
vegetarische burgers

CHICKEN AND SALMON
BU F F E T
Diverse salades, zoals:
Pomodori met buffelmozzarella, verse
basilicum, balsamico en olijfolie
Vlees-, vis- en vegetarische gerechten,
zoals:
Zalmmoot in Hollandaisesaus
Gegrilde kippendijfilet in piri-piri saus

S A T E BU F F E T
Diverse salades, zoals:
Salade van gegrilde groenten met
pijnboompitten en dadels
gegratineerd met honing
Vlees-, vis- en vegetarische
gerechten, zoals:
Gemarineerde kipsaté met Indische
satésaus

Delight Catering
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FRENCH

FOR

GET

IT

YOURSELF

Buffetten worden standaard
geserveerd met brood, boter
en huisgemaakte tapenade

DUTCH STAMPOTTEN
BU F F E T
Vlees-, vis- en vegetarische
gerechten, zoals:
Rode Bildstar aardappel, wortel en ui
heerlijk op smaak gebracht, met als
finishing touch een lekkere klont
roomboter salieboter.
Geserveerd met huisgemaakte
gehaktballen van rundvlees, lekker
gekruid. extra: gesnipperd uitje.

BEEF AND WHITE FISH
BU F F E T
Diverse salades, zoals:
Caesarsalade van gemsla, kip-cajun,
kaas, ei, huisgemaakte croutons en
caesardressing
Vlees-, vis- en vegetarische
gerechten, zoals:
Ierse biefstuk in stroganoffsaus
Pangasiusfilet in dille room-saus

D E S S E R T BU F F E T
Als toevoeging op uw buffet:
Arrangement van diverse mono
desserts, zoals:
• Cheesecake bavarois met
vanille gelei
• Red Velvet cake
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BRAINFOOD :

CONCENTREREN

Brain Foods..
• Huisgemaakte smoothie van rode bieten, bleekselderij, appel, citroen, chiazaad en
hennepzaad

IS

TOPSPORT

Wij raden aan de Brain Foods
standaard te serveren met ijskoude
green tea met sinaasappel, blauwe bes
en citroen

• Coco Cashew Borl met rood fruit, huisgemaakte granola, cashewnoten, amandelen,
cacaonibs en seeds
• Bananenpannenkoekjes met blauwe bes, donkere chocolade met pecannoten
• Poke Bowl van witte rijst, zalmfilet, avocado, bospeen, komkommer en zwarte
sesamzaad
• Chicken Avocado salade met pulled chicken, avocado, tomaat, Parmezaanse kaas en
huisgemaakte truffeldressing
• Healthy Tuna sandwich met appel, kappertjes, cornichons en spinazie
• Smashed Avocado sandwich met avocado, tomaat en rucola

Het vereist de juiste
brandstof op het ideale
moment om de hele dag
maximaal te kunnen presteren.
Brainfood ondersteunt
deelnemers om de focus te
behouden gedurende een
intensieve dag. Naast optimale
voeding stimuleren wij
vitaliteit met een
verandering in
eetpatronen en verfrissende
energieke gerechtjes

Delight Catering
F O O D BO O K
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BORREL BITES :

LEKKER

HAPJE?

TA F E LGA R N I TU U R

OOK ENKEL VOOR AFLEVERING TE VERKRIJGEN!
(zonder cateringmedewerkers)

Iedere onderstaande set is voor
ongeveer 10 personen.
Mix van versgebrande noten,
ambachtelijke
bladerdeegstengels van de
plaatselijke bakker en knapperige
groentechips
Gemarineerde olijven
Kaasplankje van vier soorten kaas
met vijgencompote en crostini
Breekbrood
met huisgemaakte tapenade en
humus
Breekbrood
met boter, kruidenboter en
olijfolie

Vers gebakken bruschetta’s (3
p.p.) met 3 soorten beleg:
• Klassieke versie met
knoflook, tomaat en
peterselie.
• Mediterraanse versie met
aubergine, rode peper en
feta.
• Italiaanse versie met
gegrilde paprika, oude kaas
en pesto
Crudité plateau
met yoghurtdip en pikante humus
Hollands plankje
met jonge Beemster kaas, Old
Amsterdam kaasblokjes, plakken
leverworst, metworst en grillworst
met Amsterdamse tafelzuur

KOU D E B IT ES
OOK ENKEL VOOR AFLEVERING TE VERKRIJGEN!
(zonder cateringmedewerkers)
Baguette aubergine kaviaar (V+) met
een bieslook emulsie

Gamba stick
met citroengras

Canapé zoete aardappel (V+)
met een avocadodip en een rood
pepertje

Canapé tonijntataki
van gedroogde rode peper en
Japanse sojasaus

Gepofte biet (V)
met geitenkaas crème en dadelstroop

Oosterse zalmspies
met zwarte sesam

Caprese salade (V)
met basilicum olie

Avocado-krab cocktail
met chilipeper en limoen

Tomatentartaar (V)
met avocado crème en kwartelei

Bruschetta geroosterde rib-eye
met truffelmayonaise en rucola

Rice Roll (V+)
met taugé, wortel, koriander en
paprika

Caesersalade
met gegrilde kip, little gem, brood
croutons en ansjovis mayonaise

Pistache macaron (V)
met burrata crème en geroosterde
pistachenoten

Pulled chicken taco
met mango / tomatensalsa

Wrap-rolletje (V+)
met gegrilde groenten en humus Ras
el Hanout

Beef sashimi
met hoisinsaus, krokante knoflook en
zoetzure komkommer

Minimale bestelwaarde: 50 stuks per soort
V = vegetarisch
V+ = veganistisch

Delight Catering
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WA R M E B I T E S
Feuilletee Indianse curry (V+)
met gember en kokos
Veganistisch kipspiesjes (V+) met geraspte
kokos
Dim sum (V)
in stoommandjes met zoete sesamdip
Quiche (V)
met ricotta en spinazie
Gamba Al Ajillo
met knoflook en rode peper
Tom Yum bisque
met krab en limoengras
Yakitori saté
van kippendijen met casave en krokante ui
Gehaktballetjes
in tomatensaus
Spring roll pekingeend
met hoisinsaus
V = vegetarisch
V+ = veganistisch

Minimale bestelwaarde: 50 stuks per soort

S P E C IAL B I T E S
B I T E S O P E E N S TO K J E
Lolly van malse kip
met gelei van rode curry en
kokos
Lolly van zachte geitenkaas (V)
met gember en rode bietengelei
Lolly van gekonfijte gamba
met hoisinsaus en wasabi/panko
crunch
FRU IT B IT ES
Lolly van granny smith (V+)
met rode peper en dragon
Lolly van stoofpeer (V+)
met sinaasappel
Minimale bestelwaarde: 50
stuks per soort
V = vegetarisch
V+ = veganistisch

S N AC K M U U R
De befaamde snackmuur met divers in
te vullen assortiment van
gefrituurde snacks of warme bites.

Snacks: kroket, frikadel, kaassoufflé

€ 170,-

Bittergarnituur: bitterbal, kipnugget,
vlammetje, kaassoufflé en bamihapje
(ook los per soort te bestellen!)

Let op, het afnemen snackmuur is
niet verplicht. Indien gewenst
kunnen wij de snacks ook
uitserveren!

Avocado Fries van The Avocado Show

Delight Catering
F O O D BO O K
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BITES DAMES
CLASSICS

OOSTERS

OESTER`DAME
(75 stuks per uur)
Oesters van David Hervé met citroen,
peper, wodka, vinaigrette & Tabasco.
Luxere toppings mogelijk op aanvraag.

SPRINGROLL`DAME
(100 porties per uur)
Verse rijstpapier springrolls met
knapperige rauwkost, chicken / pork /
shrimp & hoisin saus.

CHAMPAGNE`DAME
(100 glazen per uur)

HUMMUS`DAME
(100 porties per uur)
Assortiment hummus met crostini’s of
knapperige Hollandse rauwkost.

Champagne in flûtes met of zonder
voet. Andere bubbels mogelijk op
aanvraag.
KAVIAAR`DAME
(100 shots per uur)
Shot kaviaar op een Chileense walnoot
of blini met zure room.
PATA`DAME
(0,5 poot: 125-150 porties per 1,5 uur)
(1 poot: 250-300 porties per 3 uur)
Pata Negra varken uit Jabugo, Spanje.
Met crostini’s & olijfolie.

SUSHI`DAME
(100 sushi per uur)
Sushi variatie van handrolls, nigiri’s &
maki’s.
PEKING`DAME
(100 porties per uur)
Geroosterde Pekingeend van Nam
Kee in een pannenkoekje met lente
ui, komkommer & hoisin saus.

ZALM`DAME
(100 porties per uur)
Gravad Lax (gemarineerde zalm) met
mosterd-dille dressing.

TACO`DAME
(100 porties per uur)
Blauwe maïs tostada met makreel
rillette & chipotle / guacamole & salsa
Mexicana / gemarineerde kip met
ingelegde radijs & rode ui.

ZOET

HOLLANDS

MACARON`DAME
(100 macarons per uur)
Klassieke Franse petit four van
amandelschuim van Patisserie Tout,
“live” gevuld met ganache. Logo op
aanvraag.

BITTERBAL`DAME
(100 stuks per uur)
Klassiek Hollandse draadjesvlees
bitterballen van de Bourgondiër met
mosterd.

AARDBEI`DAME
(100 aardbeien per uur)
Hollandse aardbeien met slagroom /
suiker / balsamico stroop.
IJS`DAME
(100 ijsjes per uur)
Amsterdams ijs van IJscuypje in
oubliehoorn.
BRÛLÉE`DAME
(100 brûlée per uur)
Mini crème brûlée van Patisserie Tout,
“live” gesuikerd en gebrand.

CHARCUTERIE`DAME
(100 porties per uur)
Ambachtelijke worst van Brandt en
Levie, in een puntzakje met ingelegde
groenten..
HARING`DAME
(100 stuks per uur)
Gesneden haring op roggebrood met
zure room & zuur.
KAAS`DAME
(100 stuks per uur)
Kaas van Kef met uienchutney en een
crostini.

Delight Catering
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WA L K I N G D I N N E R
vanaf

ALLIANCE

50

personen

ZOMER

Eerste gang
Amuseglaasje met parmaham met meloen in rode port

Eerste gang
Salade met tomaat, mozzarella en hummus

Tweede gang
Carpaccio van ossenhaas met roseval truffelsalade en grove
parmezaan

Tweede gang
Carpaccio met basilicum pesto, Parmezaanse kaas,
pijnboompitten en rucola

Derde gang
Pompoensoepje met een vleugje dragon

Derde gang
Ravioli gevuld met ricotta en spinazie, geserveerd met
bospaddenstoelensaus

Vierde gang
Rode mulfilet op groene kruiden risotto
Vijfde gang
Rosé gebraden fazantenborst op zuurkool
Zesde gang
Chocolade mousse met mango coulis

Vierde gang
Scholfilet op een kruidige risotto, doperwten, zontomaat,
geserveerd met een Beurre Blanc saus
Vijfde gang
Gegrilde Rib-Eye, puree met rucola, groene asperges en truffeljus
Zesde gang
Glaasje met yoghurt mousse, frambozen en bosvruchtensaus

Delight Catering
F O O D BO O K
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WA L K I N G D I N N E R
vanaf

OOSTERS

Eerste gang
Tartaar van tonijn met rucola salade, wasabi mayonaise en
geroosterde sesam
Tweede gang
Coquille St. Jacques op Oosterse wijze bereid met look, sojasaus
en lente-ui
Derde gang
Tom Kha Kai soepje met kokosmelk
Vierde gang
Badar Masik, schol met fijne mie en een pittige fris zoetzure saus
Vijfde gang
Eend op wilde rijst, Chinese kool, hoisin saus en cashewnoot
Zesde gang
Roedjak manis, Indonesische pittige vruchtensalade

50

personen

DELIGHTED

Eerste gang
Frisse salade met vijgen, tomaat en mozzarella
Tweede gang
Soep shooter: Pomodori met mascarpone en verse basilicum
Derde gang
Amuse van gerookte hertenham met aardbeienpeper stroop
Vierde gang
Ravioli gevuld met ricotta en tartufo met bospaddenstoelensaus
Vijfde gang
Spigola, zeebaars op risotto met zeezout, olijfolie en limoen
Of..
Pangasiusfilet, julienne gesneden wortel, selderie en bosui,
Beurre Blanc en citroen
Of..
Filetto di Angello, Italiaans lamsvlees en rozemarijnaardappeltjes
en salie
Of..
Gerookte ribeye, sauce St. Hubert met puree met Brusselse
spruitjes
Zesde gang
Trio van chocolade, chef's choice
Of..
Kaasplankje (per 10 personen) met vijgencompote en crostini

Delight Catering
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S I TT I N G D I N N E R
vanaf 50 personen

Menu
3 GANGEN - € 30,00 P.P.
4 GANGEN - € 35,00 P.P.
5 GANGEN - € 40,00 P.P.
GAARNE ÉÉN GEZAMENLĲK MENU KIEZEN
M.U.V. ALLERGENEN

STARTER
CAPRESE SALADE
met gel e en gr oene t omaat , pomodor i ,
en een gr oene kr ui dendr es s i ng
OF...
RIBEYE
t r uf f el may onai s e en r ucol a

1ST IN BETWEEN
GEBAKKEN SAINT-JACQUES
doper wt en- munt cr ème en bear nai s e
OF...
PULLED CHICKEN TACO'S (3 PIECES)
mango en t omat ens al ade

2ND IN BETWEEN
BISQUE VAN RIVIERKREEFTJES
cr ème f r aî che en gef r i t uur d
kr eef t en br ood
OF...
SPAANSE GAZPACHO
met cr os t i ni

MAIN

DESSERT

DIAMANT HAAS

TRIO VAN CHOCOLADE

por t s aus , gr oent en en
s mas hed pat at o

chef ' s choi ce

OF...
GRILLED TUNA
Noedel s , knof l ook en gember

OF...
KAASPLANKJE (PER 5 PERSONEN)
v i j gencompot e en cr os t i ni
( s uppl ement : € 2, 50 p. p. )

OF...
CANNELLONI
r i cot t a , s pi nazi e en wal not en
= vegetarisch

Delight Catering
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BA R B E C U E S P E C I A L S
vanaf

B BQ
BOU RGO N D I SC H

B B Q WA L K I N G
D I N N E R ST I J L

Bourgondische barbecue,
gepresenteerd in ‘buffet style’.

3 soorten bruschetta
met gegrild knoflookbrood

Saté van kipdijen
met pittige satésaus

Caesar salade
met gegrilde procureur, caesardressing en
parmezaanse kaas

Portobello
gevuld met tomaat, courgette en
parmezaanse kaas
Cheeseburger van rund
met gedroogde tomaat en
rucolamayonaise
Merguez kalkoenworstjes
met tzatziki
Pittige gamba
met citroenmayonaise
Gemarineerde ribeye
met verse rozemarijn
Boeren aardappelsalade
met knoflook-bieslookcrème
Pastasalade
met gerookte zalmsnippers
Gegrilde groenten salade
met dadels gegratineerd met honing
Knoflooksaus
met crème fraîche
Whiskysaus
met Jack Daniels
Pindasaus

Gerookte zalm in bananenblad
met gember, koriander, rode peper en
limoengras
Kipdijenspiesje
met Joe's BBQ saus, bosuitjes, sesamzaad en
koolsalade
Geroosterde zoete aardappel
met crème fraîche, zoet/zuur en gesmolten
tomaten
Panna cotta
met gemarineerd rood fruit en chocolade
krullen

30

personen

Delight Catering

HOPELIJK TOT SNEL!

