
-------------------  VERSMARKT DELIES  -------------------
Zwevegemstraat 22 - 8553 Otegem

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



Met smaak en passie...

Gezellige tapas schotels 
voor bij de aperitief

Mediteraanse tapasschotel 
 € 36,00/per plank
 4-6 pers.

• Iberico ham
• Coppa Duroc d’Olives
• Tapenade van gegrilde paprika
• Chorizo
• Parma salami
• Groene en zwarte olijfjes
• Saltufo
• Pastrami
• Parelcouscous met feta
• Manchego kaas
• Panchetta
• Stofelotto
• Tomaat-mozzarella spiesje
• Italiaanse preparé
• Mediteraanse droge worstjes
• Sardientjes uit Andalusië,…

“Den Beenhouwers” plank 
 € 36,00/per plank
 4-6 pers.
• Gedroogde Duroc d’Olives ham
• Gezouten bacon
• Witte pens
• Gerookte rundsfilet
• Flandrien kaasjes
• Gekookt buikspek
• Paardenworst
• Paté van het huis
• Hoofdvlees
• Preparé
• Boerering
• Grillworst
• Gegrilde beenham met mosterdsaus
• Pain de veau
• Droge worstjes,…

Toppertje!



Met smaak en passie...
Barbecue
Aperitiefhapjes voor op de barbecue
Kipapero’s (4 stuks)  € 2,00/st
Scampi met spek (2 stuks) € 1,40 /st
Ballekesbrochette (3 stuks) € 0,85/st
Grillworst € 11,00/kg
Grillworst met kaas € 11,50/kg

Mini kipspiesje  € 1,30/st
Pruimpje met spek (2 stuks) € 0,85/st
Kruidenspek € 12,50/kg

Moink Balls (2 stuks) € 0,85/st

Complete Barbecue pakketten
2% korting vanaf 20 personen op het gekozen pakket

NIEUW!

Basic pakket € 10,50/pers.

Gemarineerd biefstuk, barbecueworst, 
gemarineerd ribbetje, varkensbrochette 

·
Salade, tomaat, komkommer, wortel, 

seldersalade
·

Koude sausjes, Provencaalse saus
Frietjes of aardappelsalade

Classic pakket € 12,50/pers.

Gemarineerde steak, witte pens, 
gemarineerd ribbetje, kalkoenbrochette, 

gekruid speklapje
·

Salade, tomaat, komkommer, wortel, 
seldersalade, salade van broccoli en 

bloemkool, boontjes
·

Koude sausjes, Provencaalse saus 
·

Pasta, Frietjes of aardappelsalade of BBQ 
aardappel met kruidenboter



Pakket “Klasseslager”
 € 16,50/pers.

Gemarineerde lamskoteletje, 
kalfsbrochette, Contre filet gekruid, 

gemarineerd kipfilet barbecueworst of 
witte pens (naar keuze)

·
Salade
Tomaat

Komkommer
Wortel

Seldersalade
Salade van broccoli en bloemkool

Boontjes
·

Koude sausjes
Provencaalse saus 

·
Pasta, Frietjes of aardappelsalade of  

BBQ aardappel met kruidenboter

Kids pakket € 6,50/kind

Barbecueworst
Kippenbrochette

Gemarineerd ribbetje
·

Salade
Tomaat
Wortel

Mayonaise
Ketchup

·
Frietjes of aardappelsalade

Kids hap € 3,50/kind

Zachte ovenkoek, beenham of 
barbecueworst

·
Sausjes

Groentjes



Koude schotels & Buffetten
Enkel verkrijgbaar vanaf 4 personen.

Koude vleesschotel  € 12,50/pers.

Rosbief, gebakken varkensgebraad, 
hamrolletje met asperges, boerenham
met meloen, gerookte bacon, eigenbereid 
vleesbrood, kippenwit met kruiden,
gevuld eitje met tonijnsalade en tomaat 
opgevuld met noordzeesalade.

Aangevuld met verse groentjes en koude 
sausjes.

Vleesbuffet “Delies” € 14,50/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, aardappel-
salade of frietjes en koude sausjes.

Lente buffet € 27,50/pers.

Hamrolletje met asperges, gebraden 
rosbief, kipfilet met tuinkruiden, Duroc 
D’Olives ham met meloen, gebakken 
kippenboutje, Italiaanse salami, gebakken 
varkensgebraad,gepocheerde zalmfilet, 
gerookte heilbot, gebakken scampi in 
tuinkruiden, tomaat met grijze garnaaltjes, 
Gravad lax van het huis, gevuld eitje met  
Krabsalade en gebakken Sint-Jacobsmossel.

Aangevuld met verse groentjes, aardappel-
salade of frietjes en koude sausjes.



Gourmet
Gourmet 10 soorten € 10,50/pers.

• Gemarineerd biefstukje
• Varkensmedaillon
• Chipolata
• Kipfilet met zongedroogde tomaat
• Cordon bleu
• Gemarineerde brochette
• Kaasburgertje
• Potje varkensgyros
• Slavinkje
• Kippenburgertje

Gourmet “KS Delies”  € 12,95/pers.

• Gemarineerd biefstukje
• Varkensmedaillon
• Zwitserse steak
• Chipolata
• Kipfilet met zongedroogde tomaat
• Cordon bleu
• Gemarineerde brochette
• Kaasburgertje
• Potje varkensgyros
• Slavinkje
• Blind vinkje
• Scampi in spekjasje



Steengrill of teppanyaki
Steengrill “Puur vlees” 
 € 12,00/pers.
Gemarineerd biefstukje, varkens-
medaillon, gemarineerd lamskoteletje, 
chipolata, kipfilet met zongedroogde 
tomaat, gelakt buikspek Duroc D’Olives, 
gemarineerd kalkoenlapje, spekburger, 
ardeens lapje en kalfslapje.

Teppanyaki “Surf and Turf”
  €15,95/pers.
Gemarineerd biefstukje, varkens-
medaillon, gemarineerd lamskoteletje, 
chipolata, kipfilet met zongedroogde 
tomaat,gemarineerd kalkoenlapje, gelakt 
buikspek Duroc D’Olives, wok van kip 
,kalfslapje, zalmsteak met gedroogde 
ham, roodbaars filet, scampi in spekjasje 
en gemarineerde kikkerbilletjes.

Extra voor bij de gezelligheidsschotels:
Verse koude groentjes  € 4,65/pers.

Bakaardappeltjes (150gr/p.p.)  € 6,95/kg

Warme sausjes:  € 12,50/kg 
champignonsaus, peper saus,  
roze pepersaus, bearnaisesaus

Koude sausjes:  € 10,00/kg
cocktail, eigenbereide tartaar,  
mayonaise

Pannenkoekenbeslag   € 1,00/pers.

Huur toestel  € 5,00/toestel



¶
HAMBURGERPARTY
 € 14,50/pers.
 vanaf 6 personen 

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 
 € 13,50/pers.
 vanaf 6 personen 

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



BROCHETTE PARTY 
 € 13,50/pers.
 vanaf 6 personen 

Dit zijn kleiner geportioneerde 
brochetjes ± 60g, zodat u een 
ruimere variatie bekomt en van 
meerdere vleessoorten kan genieten. 
Bij slecht weer kan je dit ook perfect 
bakken op een teppanyaki plaat of 
steengrill welke wij verhuren.

• Kippenbrochetje
• Varkensbrochetje
• Rundsbrochetje
• Kalkoenbrochetje
• Spekfakkel
• Chipobrochetje
• Lamsbrochetje
• Scampi brochetje
• Eendenbrochetje



MET PLEZIER!   
UW ZOMERS FEESTJE 
TOT IN DE PUNTJES VERZORGD

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.



MET PLEZIER!   
UW ZOMERS FEESTJE 
TOT IN DE PUNTJES VERZORGD

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.
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