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Kla�eslager

GEZELLIGE 
TAPASSCHOTELS 

VOOR BIJ DE 
APERITIEF

BBQ-tapasschotel 
Verkrijgbaar vanaf 4 pers.      € 6,00/pers.

Scampibrochette
-

Spekfakkel
-

Mini witte pens
-

Grillworstspiesje
-

Kippenhaasje
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TAPASSCHOTEL MAXI (6 pers.)  € 39,50/schotel 

TAPASSCHOTEL MIDI (4 pers.) € 25,00/schotel 

Mediteraanse tapasplank 
Italiaanse ham, pancetta, Toscaans spek, saltufo, machego kaas, stofiloto, tapenade, meloen-
balletjes, chorizo, ansjovisjes, olijfjes, panchetta, tomaat-mozzarella spiesje, gedroogde coppa, 
porchetta, Landana kaas, Toscaans kippenwit, glaasje parelcouscous met feta, zongedroogde 
tomaat, Parma salami, mediteraanse droge worstjes, ...

Beenhouwersplankje
Gedroogde ham Duroc d’olives, hoofdvlees, rilette, flandrien kaasjes, droge worstjes, paté, 
gerookte bacon, radijsjes, wit pensje, paardenlookworst, grillworst, potje pickels, boerering worst, 
snoep tomaatjes, gegrilde beenham in mosterdsaus, gekookt spek, haringhapje, ...

Aperoplankje “Wit-Blauw”
Carpaccio afgewerkt met balsamico, tartaar van Pelé royal, vitello tonato, rosbief met kruidenkorst, 
pastrami, tataki van rund, toast, zongedroogde tomaatjes, olijfolie, kapperappeltjes, Fleur de sel.

ALS APERITIEF OF MET WAT CIABATTABROOD TE SERVEREN ALS 
TAPASMAALTIJD. WIJ DOEN HET WERK, U KAN GENIETEN VAN UW BEZOEK!
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MENU’S BBQ

Vanaf 4 pers.

BBQ Menu 1
€ 14,00/pers.

BBQ-Worst
-

Kippenbrochette
-

Stukje gemarineerde rib
-

Koude saladbar
-

Pastasalade
-

Aardappeltjes
-

Sausjes

BBQ Menu 2
 € 16,00/pers.

BBQ-worst
-

Gemarineerde steak
-

Gemarineerde kotelet
-

Witte pens
-

Koude saladbar
-

Pastasalade
-

Aardappeltjes
-

Sausjes

BBQ Menu 3
 € 19,00/pers.

Scampibrochette
-

Gemarineerde steak
-

Gemarineerde lamskotelet
-

Chipolata
-

Koude saladbar
-

Pastasalade
-

Aardappeltjes
-

Sausjes



Kla�eslager BBQ Kids Menu
 € 7,50/pers.

BBQ-worst
-

Burgertje
-

Koude saladbar
-

Pastasalade
-

Aardappel

BBQ Degustatie Menu 
(vanaf 8 pers.)    € 25,00/pers.

Degustatie van dry aged côte à l’os wit-blauw,  
lamskroontje en varkens aged côte à l’os Duroc d’olives

-
Koude saladbar

-
Pastasalade

-
Aardappeltjes

-
Sausjes



Kla�eslagerBBQ ASSORTIMENT
Rund
Côte à l’os
Entrecote
Zesrib
Gemarineerde steak
Rundsbrochette
Gerijpte côte à l’os
Entrecoteburger
Black angus rib eye

Kalf
Kalfssteak
Kalfsrosbief
(gemarineerde) Kalfsoester
Kalfsbrochette
Kalfscôte À L’os

Varken
(gemarineerde) Ribben
Varkensbrochette
(gemarineerd) Spek
BBQ-worsten
Chipolata
Merguez
Worstbrochette
Duroc d’olives brochette
Spekfakkels
Varkens côte à l’os Duroc d’olives
Witte worsten
Beenhamspiesje
Balletjesbrochette
Gemengde brochette

Kip
Kippenbrochette
Kippenboutjes
(gemarineerde) Kipfilet
Oosters kippenspiesje
Zuiderse kipfilet
Kalkoen
Kalkoenbrochette
Kalkoentournedos
Kalkoenhaasje
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Lam
Lamsbrochette
(gemarineerde) Lamskotelet
(gemarineerde) Lamskroon
(gemarineerde) Lamsboutsnede

Vis voor op de Bbq  
Scampibrochette 
Spiesje van St.-Jacobsvrucht in spekjasje
Gemengde visbrochette 
Zalmpapillot

Apart Verkrijgbaar
Koude saladbar   € 5,25/pers.

Krielpatatjes in schil met peterselie en rozemarijn € 2,25/pers.

Pastasalade   € 14,65/kg

Aardappelsalade   € 2,25/pers.

Verse frieten  € 2,60/kg

Koude sausjes  € 1,25/st. 
mayonaise, cocktail, tartaar, bearnaise, look, provençaal

Warme sauzen   € 2,60/st. 
pepersaus of champignonsaus
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KOUDE SCHOTELS & BUFFETTEN
Koud buffet van de chef 
(vanaf 4 pers.)

Duroc d’olives ham met meloen, hamrolletje 
met asperge, tomaat-garnaal OF -noordzee, 
kippenwit, gerookte bacon, hespenworst, salami, 
gebakken kippenbout, filet d’anvers, parijse 
worst, gebakken varkensvlees, gebakken rosbief.

Tomaat-noordzee  € 16,00/pers.
Tomaat-garnaal € 18,50/pers.

Is steeds voorzien van koud groentebuffet, 
aardappelsalade en sausjes.

Vlees- en visschotel 
(vanaf 4 pers.)

Tomaat-garnaal OF -noordzee, gerookte zalm, 
gerookte heilbot, gekookte zalm, bereid eitje 
met tonijnsalade, tongrolletje met tartaarsausje, 
Duroc d’olives ham met meloen, hamrolletje met 
asperge, kippenwit, gebakken rosbief, gebakken 
varkensvlees.

Tomaat-noordzee € 20,00/pers.
Tomaat-garnaal  € 22,50/pers.

Is steeds voorzien van koud groentebuffet, 
aardappelsalade en sausjes.

Visbuffet 
(vanaf 6 pers.)

Tomaat-garnaal OF -noordzee, gerookte zalm, 
gerookte heilbot, gekookte zalm, bereid 
eitje met noordzeesalade, tongrolletje met 
tartaarsausje, scampi-spies, gamba, coquille, 
glaasje met haring in dille, gerookte paling.

Tomaat-noordzee € 24,75/pers.
Tomaat-garnaal € 27,25/pers.

Steeds voorzien van koud groentebuffet, 
aardappelsalade en sausjes.

Breughelbuffet 
(vanaf 4 pers.)  € 12,10/pers.

Het breughelbuffet bestaat uit verschillende 
soorten vlees: droge worst, witte worst, 
bloedworst, gebakken kippenbout, rauwe en 
gekookte ham, preskop, mosterd spek, paté van 
de chef en gehakt. 

Dit buffet wordt aangevuld met augurkjes, 
ajuintjes, smout en mosterd.
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Italiaans buffet  € 25,00/pers.

Opgevulde tomaat-mozzarella, Italiaanse ham 
met meloen, zalm met italiaanse kruidenkorst, 
porchetta, kruidenspek, zuiderse paté, 
kippenbout, Italiaanse bacon, haring in dille 
saus, manchego kaas, Landana tomaat-olijven, 
pastrami rund.

Is steeds voorzien van koud groentebuffet, 
aardappelsalade en sausjes.

Traditionele  
belegde broodjes  € 5,50/pers.

7 mini broodjes per persoon. 
Belegd met het lekkerste uit onze toonbank.

Broodjes met tomaat  
en salade  € 8,50/pers.

Belegd met het lekkerste uit onze toonbank en 
Afgewerkt met tomaat en salade.

Speciale broodjes  € 9,50/pers.

7 verschillende luxe-broodjes per persoon.

Notenbrood met brie en honing, broodje met 
Italiaanse prepare, broodje met vissalade, 
broodje gerookte zalm met boursin en rucola, 
beenhamsalade met Hoeve eitjes en gebakken 
uitjes, broodje met rundspastrami, broodje met 
Italiaanse ham, mozzarella, pesto en tomaat.

Iedere soort overheerlijk belegd elk met z’n 
garnituur. 
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BARBECUETIPS 
 – Maak tijdig het vuur aan: 40 min voor je begint.

 – Laat 25 cm. afstand tussen rooster en gloed.

 – Giet nooit teveel houtskool ineens in het toestel.

 – Begin pas te bakken als de gloeiende houtskool bedekt is met een wit laagje as.

 – Vlees vooraf marineren en afdeppen, nooit in oliën voor of tijdens het roosteren.

 – Geroosterde groenten: champignons, uien, aubergines of courgettes bestrijken met 
wat kruidenolie of vul een tomaat met kruidenboter en laat mee roosteren.

 – Heerlijke boter: vermeng boter met wat gehakte spinazie, specerijzout en wat 
bieslook, oprollen en koel bewaren.

 – Een lekker toetje: rijg verschillende vaste fruitsoorten op een pen, bestrooien met 
witte wijn en suiker en roosteren. Voor het opdienen besprenkelen met kirschwater.
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Hamburger party 

vanaf 6 pers.       € 13,50/pers.

Kan op de bbq of op de teppanyaki 
bakplaat gebakken worden

Rundsburger
-

Spekburger
-

Kaasburger
-

Duroc hambuger
-

Kippenburger
-

Verschillende broodjes
-

Diverse groenten
-

Sausjes

Toestel (teppanyakki)  € 10,00 huur
Borg  € 50,00

Pizza party 
vanaf 6 pers.       € 13,50/pers.

Stel zelf je eigen pizza samen aan tafel uit 
een ruime keuze van verse ingrediënten:

Pizzadeeg
-

2 toppings
-

24 verschillende soorten beleg
-

Kaas en kruiden

Toestel  € 10,00 huur
Borg  € 50,00

Deze krijgt u terug als u de toestellen 
proper terug brengt.

Opgelet de toestellen dienen de dag erna 
terug gebracht te worden tussen 8.30 en 

9.00 uur tenzij anders afgesproken.

Nieuw! ONZE PARTY FORMULES
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VERSMARKT DELIES
Zwevegemstraat 22 - 8553 Otegem

Tel: 056/77 43 59 - www.delies-klasseslager.be

MEER INFO EN TIPS OP
www.klasseslager.be

KLASSESLAGERIJ DELIES VERZORGT OOK GRAAG UW FEEST THUIS ! 
VRAGEN HIER OMTRENT KUNNEN ALTIJD BEPROKEN WORDEN VIA MAIL, TELEFOON  

OF VIA EEN BEZOEK AAN ONZE WINKEL.


