“Bij elke delivery catering en op ieder evenement maken
details het verschil. De kwaliteit van de ingrediënten, de
creativiteit en skills van de keukenbrigade, de gastvrije
bediening maar ook het entertainment, de inrichting en
uitstraling van de locatie; De Kroon Daily Déli neemt u dit
uit handen zodat u zorgeloos kunt genieten.”
Kevin de Kroon, De Kroon Daily Déli

De Kroon Daily Déli verzorgt
 Delivery catering
 Party catering
 Bedrijfscatering

Neem contact met ons op voor al uw
maatwerk aanvragen!
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BESTELLEN & BEZORGEN
Bestellingen voor maandag t/m vrijdag
Bestellingen voor maandag tot en met vrijdag kunt u doen via:
 Webshop
: www.dailydeli.nl
“BESTEL”
24/7
 Mail
: info@dekroondailydeli.nl
24/7
 Telefonisch
: 033-4566992
ma t/m vrij 08.00 -17.00 uur
Graag ontvangen wij uw bestelling minimaal 2 uur vóór de tijd dat u deze geleverd wilt hebben.
Bestellingen voor zaterdag en zondag
Bestellingen voor zaterdag en zondag verzorgen wij alleen op aanvraag.
Het volgende assortiment leveren wij minimaal één werkdag na ontvangst van uw bestelling:
 Ontbijt en Ontbijtsuggesties
 Lunchpakketten
 Gebak
 Soepen / warme bijgerechten
 Warme hapjes / koude hapjes / amuses
 Warme maaltijden
 Buffetten en Barbecues
Bezorging & retour
Wij bezorgen in de regio Utrecht en Amersfoort vanaf een bestelwaarde van € 15,-, hiervoor worden
bezorgkosten à € 3,95 doorbelast. Bij bestellingen met een bestelwaarde vanaf € 25,- worden geen
bezorgkosten in rekening gebracht.
Wij bezorgen de bestellingen in principe op disposables, heeft u voorkeur voor luxe schalen dan kunt u dit
aangeven bij uw bestelling. Voor het retour halen en schoonmaken van non-disposable materialen rekenen
wij € 7,95 per bestelling.
Betaling
Contant (u zorgt voor gepaste betaling aan onze chauffeur – geen pin) of op rekening, na factuur per e-mail
(betaling binnen 14 dagen na factuurdatum). Voor frequente bestellers hebben wij ook de mogelijkheid tot
weekfacturatie, neemt u hiervoor contact op met De Kroon Daily Déli via 033-4566992.
Alle in deze menukaart opgenomen prijzen zijn inclusief BTW.
Wijzigingen kunnen wij situationeel doorvoeren mits u deze op werkdagen, voor 09.00 uur aan ons meldt.

Disclaimer: Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in door leveranciers opgegeven gegevens of in informatie
afkomstig van andere externe bronnen. De mogelijkheid van kruisbesmetting van allergenen is altijd aanwezig. Wij kunnen zodoende
niet garanderen dat onze producten geen sporen van allergenen bevatten.

ONTBIJTSUGGESTIES
Te bestellen vanaf 5 personen, wij bezorgen vanaf 07.00 uur
prijs per persoon
Vergaderontbijt
Zachte bolletjes (2 p.p.), handzaam belegd met een divers assortiment kaas en vleeswaren

€

4,50

Ontvangstontbijt
Een selectie van croissants (1 p.p.), krentenbollen (1 p.p.), harde en zachte broodjes (1 p.p.)
belegd met een divers assortiment kaas, vleeswaren en eiersalade

€

9,95

Ontbijttafel
Een selectie harde en zachte minibroodjes (2 p.p.), croissants (1 p.p.) en
minikrentenbollen (1 p.p.) geleverd met een divers assortiment kaas,
vleeswaren, een gekookt ei en zoetwaren

€

11,95

Los te bestellen
Croissant naturel
Krentenbol
Mueslibol
Zoete minibladerdeeg snack (appel / pecannoot / kaneel / vanille / aardbei)
Brownie / muffin
Griekse yoghurt met vers fruit, muesli en honing
Yoghurt shaker (banaan / pure chocola / geroosterde hazelnoot crunch)
Yoghurt shaker (aardbeien yoghurt / rood fruit / aardbeiensaus en stroopwafelkruim)
Handfruit
Fruitsalade
Eat Natural reep
Smoothie (met seizoensfruit)

prijs per stuk
€
1,50
€
1,25
€
1,25
€
1,50
€
2,25
€
2,75
€
2,25
€
2,25
€
1,00
€
2,25
€
2,00
€
3,50

Dranken arrangement
Zuivel en sappen (vanaf 5 personen)
Assortiment van biologische zuivel (halfvolle melk, karnemelk)
en biologische vruchtensappen van Schulp (sinaasappel, appel, peer of appel &vlierbes)

prijs per persoon
€

2,25

BELEGDE BROODJES
Keuze uit:
Zachte bakkersbol wit, bruin / stokbroodje wit, bruin / meergranenbol
prijs per stuk
€
2,30
€
2,30
€
2,30
€
2,30
€
2,65
€
2,65
€
2,65
€
2,65
€
2,65
€
2,65
€
2,65
€
2,65
€
2,65
€
2,65
€
2,65
€
2,65
€
3,85
€
3,85
€
3,85

Jonge kaas
Oude kaas
Komijnekaas
Gerookte kipfilet
Boerenbrie
Kruidenkaas met bieslook
Ham
Serranoham
Filet americain
Rosbief
Runderrookvlees
Pastrami
Salami
Eiersalade
Kip-kerriesalade
Tonijnsalade
Mozzarella, tomaat en pesto
Gezond
Gerookte zalm
Gezonde upgrade (sla, tomaat, komkommer, alfalfa en ei)

meerprijs

€

1,00

Luxe broodjes

meerprijs

€

0,70








Italiaanse bol
Boerenbol
Oerbol
Waldkorn triangel
Meergranen ciabatta
Biologisch zeezout-rozemarijn broodje

DAILY DELI SPECIALS
Luxe belegde broodjes
prijs per stuk
Carpaccio

Italiaanse bol belegd met fijn gesneden carpaccio,
pijnboompitjes, truffelmayonaise, rucola en Parmezaanse kaas

€

5,75

Meergranen ciabatta belegd met gerookte zalm, roomkaas,
kropsla en komkommer

€

5,75

Oerbol belegd met huisgemaakte humus, gegrilde groenten en
zongedroogde tomaten

€

4,50

Mozzarella

Italiaanse bol belegd met mozzarella, groene pesto en tomaat

€

4,50

Gerookte kip

Boerenbol belegd met gerookte kipfilet, avocado, sweet
chilli mayonaise, lollo rosso en spekjes.

€

5,75

Oerbol belegd met geitenkaas, kropsla, walnoten en
honingdressing

€

5,75

Waldkorn triangel belegd met huisgemaakte tonijnsalade,
kropsla, paprika, rode uitjes en kappertjes

€

4,50

Meergranen ciabatta belegd met serranoham, rucola,
tomatentapenade en pijnboompitten

€

5,75

Tomaat-basilicum wrap met gerookte zalm, roomkaas,
rucola sla en komkommerreepjes

€

4,50

Tomaat-basilicum wrap gevuld met gerookte kipfilet,
tomatentapenade, komkommer en rucola sla

€

4,50

Tomaat-basilicum wrap gevuld met groene pesto,
zongedroogde tomaat en mozzarella

€

4,50

Gerookte zalm

Vegan special

Geitenkaas

Tonijnsalade

Serranoham

Wraps
Gerookte zalm

Gerookte kipfilet

Mozzarella

SAMENGESTELDE LUNCHES
Te bestellen vanaf 5 personen
prijs per persoon
Vergaderlunch
Zachte bolletjes, handzaam belegd met een divers assortiment kaas en
vleeswaren

2 p.p.

€

4,50

Mini broodjes lunch
Mini broodjes hard (maïs / sesam / meergranen), mini broodjes zacht
(wit en bruin), mini waldkorn triangels, mini rustieke broodjes,
divers belegd met kaas, vleeswaren en salades, de broodjes worden
voor 50% gegarneerd met sla

3 p.p.

€

6,00

2,5 p.p.

€

6,25

Rustieke sandwich lunch
Een selectie van rustiek desembrood, molenaarsbrood, bio landbrood
en speltbrood, belegd met mozzarella, tomaat en pesto /
kruidenkaas, gerookte zalm, rode ui en lollo sla / tomatentapenade,
Serranoham en olijven / rode pesto, gerookte kipfilet en komkommer /
oude kaas, lollo sla en tomaat

3 p.p.

€

7,80

Luxe lunch
Luxe belegde broodjeslunch bestaande uit Italiaanse bollen, belegd met
carpaccio, pijnboompitjes, truffelmayonaise, rucola en Parmezaanse kaas /
tonijnsalade, sla, paprika, rode ui, en kappertjes / meergranenbollen met
gerookte zalm en roomkaas/ geitenkaas, walnoten en honing / oerbollen
met humus, gegrilde groenten en zongedroogde tomaten

2 p.p.

€

8,50

€

8,50

Daily Déli lunch
Gevarieerde broodjes lunch bestaande uit witte en bruine stokbroodjes /
meergranenbollen / petit-pains Ardennais / zachte bolletjes (wit en bruin)
belegd met een divers assortiment kaas, vlees en salades
De broodjes worden voor 50% gegarneerd met sla

Energy lunch
Een uitgebalanceerde lunch met bananenbrood, zuurdesembrood belegd
met avocado, kipfilet, yogonaise / gerookte zalm, wakame en wasabimayonaise /
oerbrood belegd met humus en gegrilde groenten / huisgemaakte tonijnsalade

LUNCHPAKKETTEN
Geleverd in handzame biologisch afbreekbare lunchtasjes
Te bestellen vanaf 5 stuks
prijs per stuk
Lunchpakket ‘Standaard’
Een praktisch en voedzaam lunchpakket bestaande uit een krentenbol, zacht
bolletje kaas, zacht bolletje ham, handfruit en een flesje biosap

€

7,50

Lunchpakket ‘Daily Deli’
Een uitgebreid lunchpakket bestaande uit een plak bananenbrood, een pompoenbolletje
brie, een waldkornbolletje pastrami, een aardbeiensmoothie en een Eat Natural
energybar

€

8,75

LUNCH UITBREIDINGEN
Te bestellen vanaf 5 personen
prijs per stuk
Soepen
Soepen van Kromkommer, eerlijke, duurzame soepjes met als missie:
Verspilling van ‘kromme’ groente tegengaan en mensen anders laten kijken naar
kwaliteit van groente. Keuze uit:
Tomatensoep met snoeptomaatjes, courgettesoep, pompoensoep met een oosters tintje
Seizoenssoep

€
€

3,50
3,50

Warme bijgerechten
Saucijzenbroodje / kaasbroodje / ragoutbroodje
Van Dobben groentekroket
Broodje Van Dobbenkroket met mosterd

€
€
€

1,95
2,25
2,25

Los te bestellen
Croissant naturel
Krentenbol
Mueslibol
Zoete minibladerdeeg snack (appel / pecannoot / kaneel / vanille / aardbei)
Brownie / muffin
Griekse yoghurt met vers fruit, muesli en honing
Yoghurt shaker (banaan / pure chocola / geroosterde hazelnoot crunch)
Yoghurt shaker (aardbeienyoghurt / rood fruit / aardbeiensaus en stroopwafelkruim)
Handfruit
Fruitsalade
Eat Natural reep
Smoothie (met seizoensfruit)

prijs per stuk
€
1,50
€
1,25
€
1,25
€
1,50
€
2,25
€
2,75
€
2,25
€
2,25
€
1,00
€
2,25
€
2,00
€
3,50

Dranken arrangement
Zuivel en sappen (vanaf 5 personen)
prijs per persoon
Assortiment van biologische zuivel (halfvolle melk, karnemelk)
en biologische vruchtensappen van Schulp (sinaasappel, appel & peer of appel & vlierbes)
€
2,25

SALADES
Salade gerookte kip

Salade mozzarella

Salade geitenkaas

Salade tonijn

Salade quinoa

Mix van ijsberg- en mesclun sla, komkommerreepjes,
walnoot, zongedroogde tomaat, maïs,
gerookte kipfilet en honingmosterdsaus

€

4,50

Mix van ijsberg- en mesclun sla, tomaat, paprika, mozzarellabolletjes met groene pesto en olijfolie

€

4,50

Mesclun salade met zongedroogde tomaat, olijven, spekjes,
plakjes geitenkaas, pijnboompitjes en honing-mosterddressing

€

4,50

Mesclun sla met tonijn, paprika, rode ui, maïs, kappertjes en
mayonaise

€

4,50

Quinoa, paprika, rode ui, tomaten, komkommer, wortel
en olijven

€

4,50

€

2,75

Maaltijdsalades
meerprijs
Bovenvermelde salades als maaltijdsalade inclusief stokbrood en kruidenboter

DRANKEN
prijs per stuk
Zuiveldranken
Biologische melk / karnemelk (halve liter)
Biologische melk / karnemelk (liter)

€
€

1,35
1,95

Sinaasappelsap
Appelsientje
Appelsientje

(petflesje)
(1 liter)

€
€

1,85
2,95

Schulp bio-sappen
Appel & peer
Appel & vlierbes
Sinaasappel

(0,75 liter)
(0,75 liter)
(0,75 liter)

€
€
€

3,95
3,95
3,95

€

1,60

Frisdranken (blikjes)
Pepsi cola / Pepsi cola Light / Sisi / 7-Up / Cassis / Sourcy Rood / Sourcy Blauw

Dranken arrangement
Zuivel en sappen (vanaf 5 personen)
prijs per persoon
Assortiment van biologische zuivel (halfvolle melk, karnemelk)
en biologische vruchtensappen van Schulp (sinaasappel, appel & peer of appel & vlierbes)
€
2,25

BITS & BITES
Tafelgarnituren
Te bestellen vanaf 10 personen
prijs per persoon
Tafelgarnituur
Notenmelange / kaasbolletjes / olijven / cheese sticks

€

1,85

Tafelgarnituur De Kroon
Gerookte amandelen / notenmelange / peppadew / chorizo

€

2,25

Tafelgarnituur Healthy
Crudité van peen / komkommer / paprika / rettich / selderij
dippers van hummus, aioli en chilisaus

€

3,25

Oud-Hollands tafelgarnituur
Assortiment van Hollandse kaas en worst met mosterd en chilisaus en gezouten pinda’s

€

2,75

Koude hapjes
Te bestellen vanaf 40 stuks, 10 per soort
prijs per stuk
Koude hapjes
Serranoham gevuld met vijg en verse basilicum
Blini belegd met gerookte zalm en roomkaas
Vegetarische crushi (gegrilde paprika, wakame en Japanse omelet met crunchlaagje)
Gevuld ei
Mini-wrap gevuld met zongedroogde tomatentapenade en gerookte kipfilet
Mini-sandwich belegd met ham en honing-mosterd saus
Hollandse garnalensalade geserveerd met gin-mayonaise
Komkommer gevuld met filet americain
Kaasstengel omwikkeld met parmaham en pesto
Soesje gevuld met geitenkaasmousse

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25

Amuses
Te bestellen vanaf 40 stuks, 10 per soort

In gin gemarineerde zalm met zeewiersalade en een sesamdressing
Roulleaux van parelhoen gevuld met paddenstoelen en een truffeltapenade
Blauwe aderkaasquiche met courgette en honingtomaat
Briochebroodje met dungesneden gerookte rib-eye en barbecuesaus
Carpaccio van rode biet met geitenkaasbolletjes en balsamico
Ossenworstcarpaccio met Parmezaanse kaas, pijnboompitten en rucola
Gegrilde tonijn met cajunkruiden en tomatenjam
Gerookte eendenborst met gemarineerde paddenstoelen

prijs per stuk
€
3,00
€
3,00
€
3,00
€
3,00
€
3,00
€
3,00
€
3,00
€
3,00

Warm bittergarnituur
Te bestellen vanaf 10 personen
prijs per persoon
Bitterballen ‘Van Dobben’ (3 p.p.)
Ambachtelijke bitterballen van ‘Van Dobben’ met de klassieke grove mosterd

€

3,00

Teriyaki kipspiesjes (2 p.p.)
Aziatisch kipspiesje met teriyakisaus

€

2,00

Warm bittergarnituur (3 p.p.)
Mix van kipnuggets, bitterballen, kaashapjes, bamihapjes, nasihapjes, geserveerd
met mosterd en chilisaus

€

2,75

Branchburger balletjes met mosterd (3 p.p.)
Gekruide runderballetjes van de keurslager uit Amersfoort

€

2,85

Mini Daily Déli burger
Daily Déli burger van 100% rundvlees met augurkjes, kropsla en bbq saus

€

3,75

WARME MAALTIJDEN
Te bestellen vanaf 5 personen
prijs per persoon
Hollandse pot
Gehaktbal op grootmoeders wijze met gekookte aardappels en seizoensgroenten

€

12,50

Stamppot
Keuze uit boerenkoolstamppot, zuurkool of hutspot, met rookworst, vleesjus en mosterd

€

12,50

Boeuf Bourguignon
Boeuf Bourguignon met rijst en roergebakken seizoensgroenten

€

12,50

Nasi
Nasi goreng met kipsaté , satésaus, kroepoek, atjar en seroendeng

€

12,50

€

12,50

CannelLoni
CannelLoni gevuld met zalm en spinazie, in tomatensaus met roergebakken seizoensgroenten €

12,50

Kip Toscane
Kippendijfilet in een Toscaanse tomatensaus met cherrytomaatjes en champignons,
met fusilli tricolore

Lasagne
Lasagne met rundergehakt, groenten, rauwkostsalade met dressing en stokbrood
met kruidenboter

€

12,50

Vegetarisch
Courgette gevuld met vegetarisch gehakt en Italiaanse groenten in een kruidige tomatensaus €

12,50

Seizoensvis
Seizoensgebonden vis met tomatentapenade, roergebakken seizoensgroenten en
gebakken aardappels

€

14,50

€

14,50

Varkenshaas
Varkenshaasmedaillons in champignon-roomsaus met gebakken krielaardappeltjes
en roergebakken seizoensgroenten

BUFFETTEN
Te bestellen vanaf 10 personen
Italiaans buffet
o
o
o
o
o
o
o
o

€

22,50 P.P.

€

22,50 P.P.

Nasi goreng kip (gebakken rijst met kip, groenten en kruiden)
Bami goreng (gebakken bami met groenten en ei)
Babi ketjap (varkensvlees in een zoete, kruidige ketjapsaus)
Satéballetjes (gehaktballetjes in een Oriëntaalse pindasaus)
Sajoer lodeh (mix van groenten gekookt in kokosmelk)
Ajam Bali (kippendijen in een vlammende Balinese saus)
Atjar tjampoer, kroepoek en seroendeng

Duits buffet
o
o
o
o
o
o
o

22,50 P.P.

Italiaans vleeswarenplateau van salami, coppa-ham, mortadella en rauwe ham met broodstengels
Carpaccio op rucola met kappertjes, pijnboompitjes, Grana Padano kaas en balsamico
Salade Caprese van mozzarella, tomaat, basilicum, peper/ zout en dressing van olijfolie
Geroosterde en gemarineerde groenten zoals aubergine, courgettes en paprika
Lasagne met rundergehakt, verse groenten, tomatensaus en basilicum
Penne pasta met verse gerookte zalm in een romige wijnsaus en dille
Pasta Arabiata, spiraalpasta in een pittige en rijkgevulde tomatensaus
Diverse soorten Italiaans brood, olijven, tapenade en pesto

Indisch buffet
o
o
o
o
o
o
o

€

Kartoffelsalat met kruiden en verschillende vleeswaren
Bietensalade met haring en zure room
Schotel van zuurkool met aardappelen en spekjes
Bratkartoffel met champignons, courgette en uien
Verse braadworsten en curryworsten
Warm gerookte zalm op een bedje van fijne groenten
Gekookte broccoli en bloemkool in een kaassaus met verse kruiden

Frans buffet
o
o
o
o
o
o
o

€

Plateau met verschillende soorten Franse kazen met vijgenjam en krentenbrood
Boeuf Bourguignon stoofschotel
Witte rijst
Aardappelgratin met truffel, gegratineerd met kaas
Zalmfilet in wittewijnsaus met verse bieslook
Cruditésalade met huisgemaakte jus d’orange dressing
Gestoofde venkel met zoete uien, honing en tijm

Mexicaans buffet
o
o
o
o
o
o
o
o
o

26,50 P.P.

€

22,50 P.P.

Vers gebraden rosbief met cajunkruiden, geserveerd met plaatbrood en coleslaw
Huisgemaakte salsa van tomaat, jalapeno en ui
Mexicaans gekruide kippendijen met een molesaus
Grote gebakken garnalen met knoflook en Spaanse pepers
Burrito’s, om zelf te vullen met chilli con carne, guacamole en sour cream
Salade gemaakt van mais, kidneybonen en kropsla, met een frisse yoghurtdressing
Frisse salade van wortel en quinoa met een sweet chilisaus
Krokante bananenchips
Cornbread met pittige tomatentapenade en kruidenboter

BARBECUES
De Kroon Daily Déli organiseert compleet verzorgde barbecues voor elk type gelegenheid en
elk budget. Graag bespreken wij met u de mogelijkheden.

PARTY CATERING
De Kroon Daily Déli organiseert compleet verzorgde evenementen voor elk type gelegenheid en elk
budget. Graag bespreken wij de mogelijkheden om voor u een onvergetelijke ervaring te creëren.

