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VERSMARKT DELIES



TAPASPLANKJES

Beenhouwers plankje € 36/schotel
Plankje belegd met allerlei verschillende soorten 
huisbereide charcuterie

Gedroogde Duroc d’olives ham, hoofdvlees, potje pickels, 
gebakken witte pens, paté, gegrilde spek met mosterd 
sausje, flandrien kaasjes, radijsjes, paardenlookworst, 
potje prepare grillworst, boerering, droge worstjes, 
gezouten bacon, mini-tomaatjes, toastjes, potje varkens 
rilette.

Mediterraanse tapasschotel € 36/schotel
Plankje gevuld met alllerlei lekkere specialiteiten uit en 
rond de mediterraanse zee.

Gedroogde “JAMÓN IBÉRICO”, pancetta, groene en 
zwarte olijfjes, coppa, Stoffilotto, gegilde porcetta, 
Machego kaas, Toscaans spek, saltufo, tomaat-mozzarella 
spiesje, zongedroogde tomaatjes, potje Italiaanse prepare, 
chorizo, Parma salami, ansjovisjes, tapenade van paprika, 
glaasje Griekse parelcouscous.

HAPJES 

Schaal warme ovenhapjes (20 stuks) € 20,00/doosje
Kippenboutjes (10 stuks)  € 5,00/doosje

WAARBORG
Alle gerechten worden meegegeven in oven-
schalen, glaasjes, plateau’s, mandjes,….
Daarvoor rekenen wij volgende waarborgen aan.

Glaasje € 0,50/st.
Lepelhapje € 0,50/st.
Bord € 5,00/st.
Vuurvaste schotel € 5,00/st.
Plateau  € 10,00/st.
Mandje € 10,00/st.
Tapasplankjes  € 10,00/st.

Er word een waarborg aangerekend bij het ge-
bruik van materiaal. Deze wordt u terugbetaald 
bij inlevering van het materiaal in oorspronkelij-
ke staat met afhalingsbon (dit om misverstan-
den te voorkomen)



KOUDE APERITIEFHAPJES
  € 2/hapje

 - Tartaar van rund met pickelscrème en gepocheerd 
kwartelei

 - Paté van wild met gelei van duindoornbes en appel
 - Grijze garnalen met gebrande prei en dip van tomaat
 - Tomaat-mozzarella ‘New style’ met crème van 
basilicum 

 - Tartaar van verse zalm met limesfingers en salsa 
verde

WARME APERITIEFHAPJES
  € 2/hapje

 - Sint-Jakobsvrucht in boullion
 - Cappuccino van boschampignons
 - Scampi van de chef
 - Mini-quiche met Duroc spek en wintergroentjes 
 - Hutsepot met gerookte makreel

SOEPEN

Trostomatensoep met balletjes € 2,50/pers.
Onze welgekende tomaten soep met balletjes
Winterse Pompoensoep  € 2,50/pers.
Heerlijk soepje van butternutpompoen, afgewerkt 
met gedroogde ham.

Velouté van boschampignons  € 2,50/pers.
Soepje gemaakt van boschampignons met gerookt 
spek en ajuin.

Kervelsoepje  € 2,50/pers.
Romige soep van kervel en prei afgewerkt met 
gerookte zalmsnippers. 

De garnituren worden afzonderlijk 
meegegeven. Deze soepen zijn 
gemakkelijk op te warmen op een 
zacht vuurtje.



KOUDE VOORGERECHTEN

Panzanella € 8,20/bord
Toscaans plattelands gerechtje van tomaat en romige 
burrata.

Trio van huisgemaakte wildpate  € 8,95/bord
afgewerkt met een brioche en aangepaste garnituur en 
konfijten

Carpaccio van wit-blauw € 8,95/bord
Met rucola, pijnboompitten, Parmezaanschilfers en 
balsamico crème.

Salade van warm gerookte zalm  € 9,20/bord
Zalm gerookt op houtsnippers van whisky vatten, 
gegarneerd met gemarineerde venkel.

Tomaat-garnaal ‘New style’ € 9,50/bord
Kleurwaaier van tomaat en verse garnaaltjes, afgewerkt 
met een huisgemaakte cocktailsaus..

WARME VOORGERECHTEN

Kaaskroketjes huisbereid! € 1,90/stuk
Garnaalkroketjes huisbereid! € 3,00/stuk
Sint-Jacobsschelp “Delies” € 8,95/schelp
Gevulde met Sint-Jacobsvruchtjes, gekookte zalm, 
kabeljauw en garnaaltjes.

Scampi in bieslookroomsaus  (6stuks) € 9,50/bord
Gegrilde scampi’s geflambeerd en geblust met room.
Gepocheerde tongscharrolletje € 9,50/bord
Gegaard in visfumet, met spaghetti van courgette en 
pompoen, afgewerkt met bisque van garnaaltjes.

HOOFDGERECHTEN (Vanaf 2 pers.)

VLEES
Ovengebakken Kalkoengebraad  € 13,25/ pers.
In een romige roze pepersaus.
Orloffgebraad Duroc d’olives  € 14,50/ pers.
Een sappigste stuk gebraad met flandrienkaas en hesp 
in een champignonsaus.

Suprême van Mechelse Koekkoek   € 15,25/ pers.
Veredeld vol-au-vent van Mechelse Koekkoek, 
boschampignons en truffel

Jagersfilet “Bonte Os”   € 15,25/pers.
Varkenshaasje gemarineerd in wildmarinade, zodat die 
de smaak van echt everzwijn overtreft in een “Bonte Os” 
tripel sausje.

Goudbruin gebakken parelhoen € 16,80/ pers.
Op vel gebakken in een feestelijk Calvados sausje met 
gekarameliseerde appeltjes.

Ragout van hert € 16,80/ pers.
Afgewerkt met opgelegde zilveruitjes, champignon, 
gebakken spekjes en Rodenbach.

Wilde eendenborst  € 18,80/pers.
Eendenborst gekruid met 4 pepers en rietsuiker in een 
gin-tonic saus. 

Tournedos van hert € 18,80/pers.
Licht gegrild met een Grand Veneur saus 



VIS

Feestelijk visserspannetje € 17,00/ pers.
Ovenschaal gevuld met gekookte zalm, kabeljauw, 
tongrolletjes, Sint-Jacobsnootjes en garnaaltjes.

Gepocheerde Kabeljauwhaasje € 17,00/ pers.
Gegaard in visfumet, afgewerkt met een witte wijn 
saus en gestoofde prei.

Gegrilde zalmfilet € 17,00/ pers.
Op vel gebakken met een authentiek kreeftensausje.

EXTRA AARDAPPELBEREIDING, 

GROENTEN EN FRUIT

Verse kroketjes € 0,25/st.
Amandelkroketjes € 0,40/st.
Aardappelpuree € 6,95/kg
Aardappelgratin  € 8,95/kg
Appeltje met veenbessen € 1,50/stuk.

OPGEVULDE 

KERSTKALKOEN € 20,20/kg

Traditie van vroeger blijft vandaag 
ook nog een succes.
Ontbeend en opgevuld met kerstvulling (pistacheno-
tjes, champignons , truffel, rozijntjes en scheut Grand 
Marnier). U rekent +- 400gr/pers. 
Verkrijgbaar in 3kg - 4kg - 5kg.

 - Neem de kalkoen 1 uur op voorhand uit de koelkast 
zodat hij reeds op kamertemperatuur komt.

 - Verwarm de oven voor op 130°C
 - Gedurende 2u30min tot 3u30min in de oven plaatsen.

Optie: winter groentjes, fruit,  
saus en 5 kroketjes  € 9,00/pers.

Bij alle hoofdgerechten zijn 5 kroketten of aard-
appelgratin(200gr) en wintergroentjes (gebakken 
witloof, Boontjes in spek, gebakken champignons, 
zoete worteltjes, ovengebakken trostomaatjes) 
voorzien. Bij de vishoofdgerechten is er pasta of 
puree voorzien en passende groentjes. Veel van deze 
bereidingen zijn ook in de winkel apart te verkrijgen 
tijdens de feestdagen .



MENU 1
Carpaccio van rund

-

Trostomatensoep met balletjes

- 

Ovengebakken Kalkoengebraad

-

Ijs “pateeke”

€ 27/pers.

MENU 2
Winterse Pompoensoep

- 

Sint-Jacobsschelp “Delies 

- 

Jagersfilet “Bonte Os”

-

Crème brûlée

€ 29/pers.

MENU 3
Velouté van boschampignons

- 

Scampi in bieslookroomsaus  

-

Ragout  van hert

-

Ijs “pateeke”

€ 32/pers.

MENU 4
Carpaccio van wit-blauw

- 

Gepocheerde tongscharrolletje

- 

Tournedos van hert

-

Dessertbordje “Delies”

€ 40/pers.



KOUDE SCHOTELS & BUFFETTEN
Enkel verkrijgbaar vanaf 4 personen.

Koude vleesschotel € 13,50/pers.
Rosbief, gebakken varkensgebraad, hamrolletje met 
asperges, boerenham met meloen, salami, eigenbereid 
vleesbrood, kippenwit met kruiden, gevuld eitje met 
tonijnsalade en tomaat opgevuld met noordzeesalade. 
Aangevuld met verse groentjes en koude 
sausjes.
 
Vleesbuffet “Delies” € 17,50/pers.
Hamrolletje met asperges, gebraden rosbief, Duroc 
D’Olives ham met meloen, gebakken kippenboutje, 
eigenbereid vleesbrood, gevuld eitje met tonijnsalade, 
gebakken varkensgebraad, paté van het huis,italiaanse 
salami kippenwit met kruiden en tomaat opgevuld met 
noordzeesalade.
Aangevuld met verse groentjes, aardappelsalade 
of frietjes en koude sausjes.
 
Fijnproeversbuffet € 27,50/pers.
Hamrolletje met asperges, gebraden rosbief, Duroc 
D’Olives ham met meloen, gebakken kippenboutje, 
Italiaanse salami, gebakken varkensgebraad, 
gepocheerde zalmfilet, gerookte heilbot, gebakken 
gamba, tomaat met noordzeesalade, gerookte zalm, 
gevuld eitje met tonijnsalade en gerookte zeepaling.
Aangevuld met verse groentjes, aardappelsalade 
of frietjes en koude sausjes.

Breughelbuffet € 14,50/pers.
Plank rijkelijk gevuld met 10 soorten charcuteriewaren, 
gegarneerd met vers fruit en daarbij een potje smout, 
mosterd, zilveruitjes en augurkjes.

Extra’s:
 - bijpassend kaasplankje € 3,00/pers.
 - mini-broodjes € 3,00/pers. (5 stuks)
 - assortiment rauwkost en aardappelsalade  €5,00/pers.

 
Raclette schotel € 12,50/pers.
Onze raclette schotel wordt samengesteld door onze 
kaasspecialist uit 6 verschillende soorten raclette kazen 
en een waaier aan verfijnde charcuterie.



GOURMET 10 SOORTEN  € 11,50/pers.

Gemarineerd rundsbiefstukje met hofmeesterboter - 
varkensmedallion - kaasburgertje - potje varkensgyros 
- Italiaans kipfiletje - kippenburgertje - cordon bleu - 
spekburgertje - chipolata - gepaneerd varkenslapje 

GOURMET 12 SOORTEN  € 13,95/pers.

Gemarineerd rundsbiefstukje met hofmeesterboter - 
varkensmedallion - kaasburgertje - potje varkensgyros -  
Italiaans kipfiletje - kippenburgertje - cordon bleu -  
spekburgertje - chipolata - scampi in spekjasje - 
gemarineerd lamskoteletje - rundsburgertje

GOURMET ‘WILD’ € 19,50/pers.

Biefstukje van hert - fazantfilet - brazade van 
eendenborstfilet - everzwijn tournedos - parelhoenfilet - 
Gyros met boschampignons - kwarteleitje - wild burger

enkel verkrijgbaar vanaf 15 november tot 15 januari

KINDERGOURMET € 6 ,50/pers.

Chipolata - spekburgertje - kaasburgertje - 
kippenburgertje - kipboutje - rundsburgertje

FONDUE  € 9,90/pers.

Stukjes Duroc varkensfilet - blokjes kalkoenhaasje -  
sappige stukjes rundsbiefstuk - blokjes Ardeens 
gebraad - fondue balletjes - slavinkjes - chipolata

TEPANYAKI € 17,50/pers.

Vanaf 2 personen

Teppanyaki is een Japanse variant voor grillen op 
een bakplaat. Dit is onze hedendaagse versie van de 
steengrill met vlees en vis.

Vlees: Oosters kippenspiesje - gemarineerd biefstukje 
met hofmeesterboter - gepaneerd kalfslapje - varkens-
medaillon - lamskoteletje - Ardeens lapje - chipolata - 
kalkoenlapje
Vis: Zalmsteak - coquille - scampi in spekjasje - visgyros 
- kikkerbilletjes



EXTRA VOOR BIJ DE  
GEZELLIGHEIDSSCHOTELS € 6,00/pers.

(Salade, boontjes, wortel, tomaat, komkommer, sel-
dersalade,champignons en een wokmix van fijnge-
sneden paprika en sojascheutjes) & aangevuld met 
een assortiment van 2 koude sausjes en Provençaal-
se saus (150gr/pers)

Vanaf 4pers groentenschotel  -€ 1,00/pers

Bakaardappeltjes (100gr/p.p.) € 8,95/kg
Warme sausjes  € 12,00/kg
Champignonsaus, pepersaus, roze pepersaus, Grand 
Veneur saus, bearnaisesaus, Provençaalse saus

Koude sausjes  € 8,00/kg
cocktail, tartaar, mayonaise

Pannenkoekenbeslag € 1,25/pers.

Huur toestel € 5,00/toestel

BELEGDE BROODJES

Belegde broodjes  € 0,95/stuk
Verschillende soorten mini-broodjes rijkelijk belegd 
met krab sla, ham, jonge kaas, gerookte bacon, preparé, 
tonijnsalade,…

Belegde broodjes  
met tomaat en salade  € 1,10/stuk
Verschillende soorten mini-broodjes rijkelijk belegd met 
krab sla, ham, jonge kaas, gerookte bacon, preparé,  
tonijnsalade,…

Belegde broodjes  
met speciale garnituur € 1,30/stuk

verkrijgbaar vanaf 35stuks
Verschillende soorten mini-broodjes rijkelijk belegd met 
Brie met honing, rucola en nootjes, Italiaanse preparé 
gegarneerd met Parmezaanse kaas, pijnboompitjes 
en zongedroogde tomaat, Beenhamsalade met 
hoeve eitjes en gebakken uitjes, gerookte zalm met 
gesnipperde lente uitjes, waterkers en huisbereide 
tartaar, Gedroogde Duroc ham gegarneerd met 
mozzarella en pesto, Spaanse kruidensalami met 
tapenade van paprika, Parmezaanse kaas en tomaat en 
bereid gehakt “Pondarosa” met pickels.



 HAMBURGER PARTY  
(vanaf 6personen)  € 13,80/pers.

Ieder bakt zijn eigen hamburger op de tep-
panyaki plaat en kiest zelf wat hij of zij er op 
wilt. Alle toebehoren zijn inbegrepen in de 

prijs: 

6 MINI BURGERTJES 

 - Rundsburger
 - Kipburger
 - Spekburger

 - Kaasburger
 - Pizza burger
 - Toscaanse burger 

INCLUSIEF BIJ DE BURGERS: 
 - Verschillende soorten groentjes
 - Verschillende sausjes
 - Verse broodjes van de bakker

 Huur van de teppanyaki plaat:  

€ 8,00/plaat

 PIZZA PARTY 
(Vanaf 6 personen)   € 14,50/pers.

Ieder stelt zelf zijn eigen pizza samen naar voorkeur en 
smaak. Wij voorzien 5 kleine pizzabodems en een ruime 
keuze aan garnituren. Voor een perfecte bereiding raden 

wij onze tafel pizza aan.

Alle toebehoren zijn inbegrepen in de prijs:

SAUZEN 

 - Bolognaise saus
 - Italiaanse saus
 - Pizza saus

VLEESWAREN 
 - Stukjes kip 
 - Mini gehakt balletjes
 - Spekblokjes
 - Gekookte ham blokjes
 - Italiaanse ham

KAZEN 
 - Gemalen emmenthal
 - Gemalen mozzarella

VIS 

 - Gerookte zalm
 - Scampi

GROENTEN 
 - Zongedroogde tomaatjes 
 - Ananas blokjes
 - Paprika reepjes
 - Kerstomaatjes
 - Ajuin reepjes
 - Champignons
 - Ruccola
 - Olijven

TOPPINGS 
 - Provençaalse kruiden
 - Bicky uitjes 
 - Cajun kruiden

€ 10,00 huur per toestel - € 50,00 waarborg toestel.



DESSERT
Gemaakt met de grootste zorg op een lokale boerderij 
met echt hoevemelk en eitjes
 

Kerst- of eindejaar buche (vanaf 4pers.) € 4,00/p.p.
Ijs “pateeke”  € 4,00/p.p.
Crème brûlée € 3,00/stuk
Huisbereide chocolademousse € 3,00/stuk
Panna cotta met bosvruchten € 3,00/stuk
Dessertbordje “Delies” € 9,00/stuk

KAASSCHOTELS 
vanaf 4 personen  (350gr/p.p.) € 14,50/p.p.
Wij stellen voor u een schotel samen die evenwichtig is 
van smaak en variatie en garneren dit op een kaasplank 
met een noten- en fruitassortiment.

Extra fruit  + € 4,00
Broodjes  + € 3,00
Aanvulling voor uw kaasschotel - terug te vinden in de 
winkel: Vijgenbrood, noten en rozijnenmengeling, dadels, 
vijgen, abrikozen, enz.

 

De kaasschotel kan best een half uur voor gebruik uit 
de koelkast genomen worden. Zo komen de kazen op 
kamertemperatuur en zal de kaas op zijn best zijn.

VERSMARKT-KLASSESLAGERIJ DELIES TRAKTEERT  
ZIJN KLANTEN WEGENS 30JARIG BESTAAN!

Op zaterdag 7 en zondag 8 december kan u genieten van:

Lekkere hapjes en dessertjes uit de feest folder 

Een bierdegustatie van “De Circus brouwerij”

Maak kans op 1 van onze 5 bonte os bier flessen en 5 pakketjes  
Circusbier of op de hoofdprijs 1 gourmet voor 4 personen.



Afhalen
Op woensdag 25/12 en woensdag 01/01 worden  
de bestellingen afgehaald aan de witte zijdeur. 

Graag tijdig bestellen!
Voor de kerstdagen: voor 18/12

Voor de nieuwjaarsdagen: voor 26/12
Na deze dagen kunnen wij geen bestellingen meer aanvaarden.

Denk goed na over uw bestelling
Gelieve geen wijzigingen aan te brengen aan de menu’s of  

schotels. Wij aanvaarden bestelling in de winkel, via telefoon of 
via mail info@delies-klasseslager.be. U ontvangt een bestelbon en 

nummer, die hebt u nodig bij de afhaling.

We bedanken jullie graag voor het voorbije jaar, het 
was fantastisch, super, tof, de max... Bedankt voor 

het vertrouwen in ons, de vele complimenten en de 
aangename babbels! We wensen jullie fijne feest-

dagen en een jaar vol liefde en plezier! Maar vooral 
een heerlijk, smaakvol, gevarieerd en gezond 2020!!!

35_2019_500

KERSTPERIODE 2019
Zat: 21/12  8u30-12u30 en van 13u30-18u
Zon: 22/12  8u30-12u30 en van 17u-19u

Maa: 23/12  8u30-12u30 en van 13u30-18u30
Din: 24/12  8u30-16u30 

Woe: 25/12  enkel afhaling 
Don: 26/12  8u30-12u30 en van 13u30-18u30
Vrij: 27/12  8u30-12u30 en van 13u30-18u30

Zat: 28/12  8u30-12u30 en van 13u30-18u
Zon: 29/12  8u30-12u30 en van 17u-19u

Maa: 30/12  8u30-12u30 en van 13u30-18u30
Din: 31/01  8u30-16u30

Woe: 01/01  enkel afhaling 
Don: 02/01  8u30-12u30 en van 13u30-18u30


