
Smakelijk!

LENTE-ZOMER 2022



APERITIEFHAPJES
KOUD 
Gevulde jumbodadels € 1,20 /stuk

Peperkoek met foie gras “Trésor” € 2,50 /stuk

Mozzarella spies € 0,95 /stuk

DIVERSE TAPAS IN OLIE 
Zongedroogde tomaatjes, knoflookolijven, ltalia mix, gevulde peppadew met kaas, chevroli, ansjovisspies, gamba’s. 

WARM
Spekspiesjes met geitenkaas en kers € 1,80 /stuk

Verse minikaaskroketjes € 0,75 /stuk

Verse minigarnaalkroketjes € 0,95 /stuk

Minikaasrolletjes € 0,95 /stuk

Minivideetje met kaas € 1,00 /stuk

Minivideetje met kaas en ham € 1,05 /stuk

Minivideetje met geitenkaas € 1,40/stuk

VOORGERECHTEN
Verse kaaskroketten € 1,55/stuk

Verse garnaalkroketten + extra garnalen € 3,95/stuk

Breydelhamkroketten € 1,95/stuk

Kaasrollen € 2,50/stuk

Hamrollen € 2,60/stuk

Verse tomatensoep met balletjes € 3,65 /liter

Bestel online via www.delikaas.be



KAASSCHOTELS
Volle maaltijd met vers fruit:
300 g kaas p.p. vers fruit, gedroogde vruchten en noten € 14,95 p.p.

Volle maaltijd met extra vers fruit:
300 g kaas p.p. extra vers fruit, gedroogde vruchten en noten € 16,50  p.p.

Sobere volle maaltijd met druiven:
300 g kaas p.p. druiven, gedroogde vruchten en noten €12,95 p..p

Dessert:
200 g kaas p.p. vers fruit, gedroogde vruchten en noten €11,60 p.p.

Kinderschotel:
150 g kaas p.p. vers fruit, gedroogde vruchten en noten € 9,05 p.p.

Duo-schotel:
apero tapasassortiment en volle maaltijd kaasschotel met vers fruit € 22,65 p.p.

Kaasschotel "Aperitief" vanaf 4 personen:
150 g blokjes kaas p.p. met vers fruit € 8,30 p.p.

Kaasschotel "Kwintet"vanaf 4 personen:
5 soorten kaas met vers fruit en nootjes,ideaal voor na een menu € 6,65 p.p.

KAASBOX
Kaasbox sober: Assortiment kaas, aangevuld met nootjes, gedroogde 
vruchten en druiven. De kazen worden versneden en verpakt in 1 box. 
Vanaf 2 personen. 

€ 12,70 p.p.

Kaasbox deluxe: Tapashapjes, assortiment kaas aangevuld met 
nootjes, gedroogde vruchten, druiven en fruitsalade als dessert. 
De kazen worden versneden en verpakt in 1 box. 
Vanaf 2 personen.

€ 21,75 p.p.

Bestel online via www.delikaas.be



KAASMENU’S
Menu 1

Aperitiefhapjes: Apero-assortiment: 8 stuks
Kaasschotel: Volle maaltijd met vers fruit:
300 g kaas p.p., vers fruit, gedroogde 
vruchten en noten
Dessert: IJ staartje ofwel pralines

Menu 3
Aperitiefhapjes: Apero tapasassortiment: 9 stuks
Kaasschotel: Volle maaltij d met vers fruit: 
300 g kaas p.p.,  vers fruit, gedroogde 
vruchten en noten
Dessert: IJ staartje ofwel pralines

Menu 2
Aperitiefhapjes: Apero-assortiment: 8 stuks
Kaasschotel: Volle maaltijd met extra vers fruit:
300 g kaas p.p., extra vers fruit,  gedroogde 
vruchten en noten
Dessert: IJstaartje ofwel pralines€ 26,50 

p.p.
€ 28,50 

p.p.

€ 26,80 
p.p.

TAPASSCHOTELS
TAPAS ROYAL

vanaf 2 personen
met minimum 

14 soorten hapjes 
en extra fijne kaas

TAPASSCHOTEL 
vanaf 4 personen

met minimum
14 soorten hapjes

€ 18,10 
p.p.

€ 12,80 
p.p.

Bestel online via www.delikaas.be



CHARCUTERIESCHOTELS
Assortiment vlees met fruitgarnituur: 
350 g vleeswaren, patés en salades € 13,50 p.p.

Assortiment vlees met fruitgarnituur en groenten: 
350 g vleeswaren, patés en salades € 16,80 p.p.

Kindervleesschotel met fruit: 
150 g vleeswaren en salades € 8,05 p.p.

Vleesschotel "Aperitief" vanaf 4 personen:
100 g vleeswaren en salades € 7,05 p.p.

CHARCUTERIEMENU’S
Menu 4 

Aperitiefhapjes: Apero-assortiment: 8 stuks
Kaasschotel: Assortiment vlees met fruit  
garnituur: 350 g vleeswaren,  
patés en salades
Dessert: IJstaartje ofwel pralines

Menu 5 
Aperitiefhapjes: Apero tapasassortiment: 9 stuks
Kaasschotel: Assortiment vlees met fruit garnituur: 
350 g vleeswaren, patés 
en salades
Dessert: IJstaartje ofwel pralines€ 24,95 

p.p.
€ 25,35 

p.p.

Bestel online via www.delikaas.be



KAASFONDUE
Keuze uit verschillende soorten kaas vanaf 2 personen:
Klassiek zacht: Comté, Beaufort, Emmentaler
Klassiek iets meer doorsmakend: Comté, Beaufort, Gruyère
Speciale: Gruyère en Vacherin Fribourgeois

Volgens 
dagprijs

Met aangepaste vleessoorten € 6,55 p.p

Huur van het toestel € 5,00/stuk

Waarborg van het toestel € 10,00/stuk

RACLETTESCHOTELS
Kaas: 250 g kaas p.p. (5 à 6 soorten) € 9,60 p.p.

Kaas en vlees: 250 g kaas p.p. (5 à 6 soorten) en 100 g gerookt vlees p.p. (5 à 6 soorten) € 13,35 p.p.

Kaas en vlees met groenten: 250 g kaas p.p. (5 à 6 soorten) en 100 g gerookt vlees p.p.  
(5 à 6 soorten)  met groentegarnituur € 16,70 p.p.

Raclette op zijn Zwitsers:  stuk raclettekaas, 
vanaf 4 personen 150 g gerookt vlees p.p. (5 à 6 soorten)  met aangepaste zoete groentjes

prijs/stuk
€ 6,80 p.p.

Huur van het toestel € 5,00/stuk

Waarborg van het toestel € 10,00/stuk

Bestel online via www.delikaas.be



BRODEN
VERRASSINGSBROOD IN SCHILDPADDENVORM 
 met 8 minisandwiches p.p. € 15,60 p.p.

met 10 minisandwiches p.p. € 18,50 p.p.

"Van het huis": 10 minisandwiches p.p. met extra vers fruit versierd op een schotel € 20,85 p.p.

MINISANDWICHES
Geschikt op een schotel of in een mand: alle minisandwiches zijn met beleg naar keuze en 
gegarneerd  met groenten € 1,45 /stuk

ASSORTIMENT MINIBROODJES
Geschikt op een schotel of in een mand: alle minibroodjes zijn met beleg naar keuze en 
gegarneerd  met groenten € 1,70 /stuk

DESSERT
HOEVE-IJS 
Kleine potjes of 1 liter 

IJstaartje € 4,25 /stuk

IJstaarten op bestelling (graag 4 dagen op voorhand)

Bestel online via www.delikaas.be



CONTACT
Blommekens 55
9900 Eeklo
www.delikaas.be
info@delikaas.be
09 378 15 08

PARKING
Parkeren kan je op onze parking, gelegen vlak naast de winkel. 

OPENINGSUREN
Open op maandag, woensdag, vrĳdag en zaterdag van 8 u. – 18 u.
Donderdag van 8 u. – 17.30 u.
Dinsdag gesloten.
Zon- en feestdagen van 8 u. – 12.15 u.
In juli en augustus maandag en dinsdag gesloten.

Al onze schotels worden dagvers gemaakt.
Wij vragen u op tijd te bestellen. Dank u wel.

OPGELET
Verwittig ons 
indien er een 

zwangere vrouw of 
een persoon met 

lactoseintolerantie 
aanwezig is.

Jenny en team
   Deli-kaas

Alle prijzen zijn altijd onder voorbehoud van tussentijdse schommelingen.


