Inhoudsopgave
Bestellen & bezorgen
Ontbijtsuggesties: ontbijtjes, bijgerechten, dranken
Belegde broodjes
Daily Déli specials en wraps
Samengestelde lunches
Lunch-uitbreidingen: bijgerechten, dranken
Soep
Salades
Lunchpakketten
Bits & bites: tafelgarnituren, koude hapjes, amuses, warme bittergarnituren
Warme maaltijden
Buffetten
Barbecue
Event-catering

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@dailydeli.nl
24/7
Telefonisch
: 033-4566992
ma t/m vrij 08.30 -17.00 uur
Graag ontvangen wij uw bestelling minimaal 2 uur vóór de gewenste levertijd. Let op:
Dit is onder voorbehoud, als het nodig is om hier van af te wijken nemen wij altijd contact op.
Bestellingen voor het weekend
Bestellingen voor zaterdag en zondag verzorgen wij op aanvraag.
Het volgende assortiment kunnen wij leveren als u dit minimaal één werkdag vooruit besteld:
Ontbijtsuggesties
Lunchpakketten
Patisserie
Warme hapjes / koude hapjes / amuses
Warme maaltijden / buffetten / barbecues
Bezorging & retour
Wij bezorgen in de regio Utrecht en Amersfoort vanaf een bestelwaarde van € 15,-, hiervoor
berekenen wij € 5,- bezorgkosten. Bestellingen vanaf € 25,- bezorgen wij kosteloos.
Wij bezorgen de bestellingen op bio-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
berekenen wij € 7,95 per bestelling.
Betaling
Wij sturen achteraf een factuur per e-mail (betaling binnen 14 dagen na factuurdatum).
Voor frequente bestellers hebben wij ook de mogelijkheid tot maandfacturatie, neemt u hiervoor contact
met ons op.
Alle in deze menukaart opgenomen prijzen zijn exclusief BTW.
Wijzigingen kunt u met ons overleggen, maar wel graag vóór 09.00 uur.
Annuleren kan tot een werkdag vóór de levering kosteloos. Voor het annuleren op de dag zelf brengen wij
50% van de bestelling in rekening voor de gemaakte kosten.
Disclaimer: Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in door leveranciers opgegeven gegevens of voor informatie afkomstig van andere
externe bronnen. De mogelijkheid van kruisbesmetting van allergenen is altijd aanwezig. Wij kunnen derhalve niet garanderen dat onze producten
geen sporen van allergenen bevatten.

Ontbijtsuggesties
Te bestellen vanaf 5 personen en te bezorgen vanaf 07.00 uur
Vergaderontbijt
Zachte bakkersbollen (2 p.p.), handzaam belegd met een divers assortiment
kaas en vleeswaren
Ontbijttafel
Een selectie harde en zachte minibroodjes (2 p.p.), minicroissants (1 p.p.) en
minikrentenbollen (1 p.p.), geleverd met een divers assortiment kaas en
vleeswaren, een gekookt ei, zoetwaren en yoghurt met vers fruit

prijs per persoon
4.45

11.75

Maak je ontbijt compleet met:
Krentenbol van de bakker
Huisgemaakt bananenbrood
Zoete bladerdeeg snack (appel / pecannoot / kaneel / vanille / aardbei)
Brownie / muffin / gevulde koek
Griekse yoghurt met vers fruit, muesli en honing
Yoghurt shaker (seizoensgebonden, kijk op onze website voor het actuele aanbod)
Handfruit (seizoensgebonden)
Fruitsalade (klein)
Luxe fruitsalade

prijs per stuk
1.25
2.25
1.50
2.25
2.75
2.25
1.00
2.25
4.50

Dranken
Zuiveldranken
Biologische melk / karnemelk (0,5 liter)
Biologische melk / karnemelk (1 liter)

prijs per stuk
1.35
1.95

Smoothie
Smoothie (seizoensgebonden) (0,25 liter)

3.50

Sinaasappelsap
Appelsientje

2.70

(1 liter)

Schulp bio-sappen
Appel & peer / appel & vlierbes / sinaasappel (0,75 liter)
Appel & aardbei / appel & peer
(0,20 liter)

3.65
2.30

Belegde broodjes
Keuze uit:
Zachte bakkersbol (wit of bruin) / stokbroodje (wit of meergranen) / meergranenbol / petit pain ardennais
prijs per stuk
2.60
2.60
2.90
2.90
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.90
2.90
2.90
2.90
2.90
2.60
2.60
2.60
3.80
3.80
2.60
3.80

Jonge kaas
Belegen kaas
Geitenkaas
Boerenbrie
Kruidenkaas met bieslook
Gerookte kipfilet
Slagersham
Mortadella pistacchio
Salami
Serranoham
Filet americain
Rosbief
Runderrookvlees
Carpaccio
Kaassalade (met appel en augurk)
Eiersalade
Kip-kerriesalade
Mozzarella, tomaat en pesto
Gezond (ham, kaas, sla, tomaat, komkommer, wortel en ei)
Huisgemaakte tonijnsalade
Gerookte zalm
Gezonde upgrade (sla, tomaat, komkommer, wortel en ei)

meerprijs

1.00

Luxe broodjes
Oerbol
Waldkorn triangel
Meergranen ciabatta
Noten-vruchten bol
Italiaanse bol
Bagel

meerprijs

1.00

Heeft u allergieën of dieet wensen? Wij hebben voldoende mogelijkheden!

Daily Déli specials
prijs per stuk
Carpaccio

Gerookte zalm

Gerookte kip

Geitenkaas

Tonijnsalade

Vegan waldkorn

Vega special

Italiaanse bol belegd met dun gesneden carpaccio,
pijnboompitjes, pesto mayonaise, rucola en Parmezaanse kaas

5.65

Bagel belegd met gerookte zalm, komkommer-dillespread,
sla, komkommer, dille en kappertjes

5.95

Rustieke sandwich belegd met gerookte kipfilet, avocado, sweet
chili mayonaise, sla, bacon en kaas

5.65

Notenbrood belegd met geitenkaas, sla, walnoten en
vijgencompote

5.65

Oerbol belegd met huisgemaakte tonijnsalade,
sla, paprika, kappertjes, rode ui en appel

5.65

Waldkorn triangel belegd met huisgemaakte pittige humus,
gegrilde groenten en zongedroogde tomaat

5.65

Meergranen ciabatta belegd met Reypenaer, huisgemaakte
pittige humus, zongedroogde tomaat, sla en zonnebloempitjes

5.65

Wraps
Gerookte zalm

Tomaat-basilicumwrap gevuld met gerookte zalm, komkommerdillespread, sla en komkommerreepjes

Gerookte kipfilet

Spinaziewrap gevuld met gerookte kipfilet,
avocadocrème, bacon en sla

Vegan

Rode bietenwrap gevuld met huisgemaakte
pittige humus, gegrilde groenten en sla
prijs per stuk

Heeft u allergieën of dieet wensen? Wij hebben voldoende mogelijkheden!

4.50

Samengestelde lunches
Vergaderlunch
Zachte bakkersbollen, handzaam belegd met een divers assortiment
kaas en vleeswaren
Minibroodjes lunch
Mini-broodjes hard (maïs / sesam / meergranen), mini-broodjes zacht,
mini-waldkorntriangels en mini-rustieke broodjes,
belegd met een divers assortiment kaas, vleeswaren en salades
De helft van deze broodjes worden gegarneerd met sla

prijs per persoon
2 p.p.
4.50

3 p.p.

5.95

2,5 p.p.

6.25

Rustieke sandwich lunch
3 p.p.
Een assortiment van rustiek pompoenbrood, donker meergranenbrood en maisbrood
belegd met: mozzarella, tomaat en pesto / gerookte zalm, komkommer-dillespread,
rode ui en sla / Serranoham, tomatentapenade en olijven / gerookte kipfilet,
rode pesto en komkommer / Reypenaerkaas, sla en tomaat

7.75

Vegetarische lunch
3 p.p.
Een gevarieerde lunch bestaande uit bananenbrood / divers boerenbrood belegd met:
avocadocrème, avocado, sla, bosui en rode biet / Reypenaerkaas, sla, ei, tomaat, wortel
en komkommer / huisgemaakte pittige humus en gegrilde groenten / pittige notenboter,
komkommer en gebakken uitjes / geitenkaas, sla, walnoten en vijgencompote

8.50

Luxe lunch
2 p.p.
Luxe lunch bestaande uit Italiaanse bollen, meergranen ciabatta’s, waldkorn triangels,
bagels en oerbollen, belegd met: carpaccio, pijnboompitjes, pestomayonaise, rucola en
Parmezaanse kaas / huisgemaakte tonijnsalade, sla, paprika, kappertjes, rode ui en
appel / gerookte zalm, komkommer-dillespread, sla, komkommer, dille en kappertjes /
gerookte kipfilet, avocado, sweet chili mayo, sla, bacon en kaas / Reypenaerkaas,
huisgemaakte pittige humus, zongedroogde tomaat, sla en zonnebloempitjes

8.95

Daily Déli lunch
Gevarieerde broodjeslunch bestaande uit witte en meergranen stokbroodjes,
meergranenbollen, petit-pains Ardennais en zachte bakkersbollen (wit en bruin),
belegd met een divers assortiment kaas, vleeswaren en salades
De helft van deze broodjes worden gegarneerd met sla

Heeft u allergieën of dieet wensen? Wij hebben voldoende mogelijkheden!

Maak je lunch compleet met:
Krentenbol van de bakker
Huisgemaakt bananenbrood
Zoete bladerdeeg snack (appel / pecannoot / kaneel / vanille / aardbei)
Brownie / muffin / gevulde koek
Griekse yoghurt met vers fruit, muesli en honing
Yoghurt shaker (seizoensgebonden, kijk op onze website voor het actuele aanbod)
Handfruit (seizoensgebonden)
Fruitsalade (klein)
Luxe fruitsalade

prijs per stuk
1.25
2.25
1.50
2.25
2.75
2.25
1.00
2.25
4.50

Warme bijgerechten
prijs per stuk
1.95
2.50
2.25

Saucijzenbroodje / kaasbroodje
Broodje Van Dobben groentekroket
Broodje Van Dobben kroket met mosterd

Dranken
Zuiveldranken
Biologische melk / karnemelk (0,5 liter)
Biologische melk / karnemelk (1 liter)

prijs per stuk
1.35
1.95

Smoothie
Smoothie (seizoensgebonden) (0,25 liter)

3.50

Sinaasappelsap
Appelsientje

2.70

(1 liter)

Schulp bio-sappen
Appel & peer / appel & vlierbes / sinaasappel (0,75 liter)
Appel & aardbei / appel & peer
(0,20 liter)

3.65
2.30

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

1.60

Soepen
Te bestellen vanaf 5 personen
Tomaten-crèmesoep met basilicum room
Goed gevulde kippensoep
Champignon-truffelsoep
Mosterdsoep met spekjes en bosui
Goed gevulde groentesoep met runderballetjes
Seizoenssoep (kijk op onze website voor het actuele aanbod)
prijs per persoon

3.45

Salades
Prijs per stuk
Oosterse kip salade

Griekse salade

Gravad lax salade

Geitenkaassalade

Poké bowl

Geroosterde kipfilet, sla, taugé, komkommer, wortel,
sesam en oosterse dressing

4.60

Tomaat, paprika, rode ui, komkommer, olijven,
fetakaas en olijfolie

4.60

Zalm, sla, kappertjes, rode ui, gekookt eitje, augurk
en mosterd dille dressing

5.95

Geitenkaas, sla, zongedroogde tomaat, druiven, bacon,
zonnebloempitjes en balsamicodressing

4.60

Quinoa, mango, komkommer, wortel, zwarte bonen,
verse koriander en sesam vinaigrette

4.60

Maaltijdsalades
meerprijs
Bovenvermelde salades als maaltijdsalade inclusief rustiek brood met tapenade

Heeft u allergieën of dieet wensen? Wij hebben voldoende mogelijkheden!

2.75

Lunchpakketten
Geleverd in biologisch afbreekbare lunchtasjes
Lunchpakket ‘Basic’
Een praktisch lunchpakket bestaande uit een krentenbol van de bakker, een zachte
bakkersbol kaas, een zachte bakkersbol ham, seizoensfruit en een flesje biosap
Lunchpakket ‘Daily Deli’
Een compleet lunchpakket bestaande uit bananenbrood, een meergranenbol
brie, een zachte bakkersbol ham, een smoothie en seizoensfruit

‘Heeft u al een keus kunnen maken?
Of wordt het misschien een heerlijke borrelhap? Een maaltijd?
Of toch een compleet buffet?’
Wij hebben nog veel meer op de kaart staan!
Kijk snel verder…

prijs per stuk
7.95

8.95

Bits & bites
Tafelgarnituren
Te bestellen vanaf 10 personen
Tafelgarnituur
Notenmelange / fuet worst/ olijven / cheesesticks

prijs per persoon
1.85

Daily Deli tafelgarnituur
Gerookte amandelen / cheesesticks / peppadew / chorizo

2.25

Healthy tafelgarnituur
Crudité van wortel / komkommer / paprika / rettich / bleekselderij
met dippers van huisgemaakte pittige hummus en aioli

3.20

Borrelplank (7 p.p.)
Serranoham, peppadew, manchego, chorizo, fuetworst, boerenbrie,
kletzenbrood en vijgencompote

6.95

Koude hapjes
Te bestellen vanaf 40 stuks
Blini met gerookte zalm, komkommer-dillespread en verse kruiden
Vegetarische crushi (gegrilde paprika, wakame en Japanse omelet met crunchlaagje)
Mini-wrap met gerookte kipfilet, rucola en komkommer-dillespread
Mini-sandwich met Serranoham, tapenade, zongedroogde tomaat en zonnebloempitjes
Witlof gevuld met Hollandse garnalensalade
Springroll gevuld met groenten en ei
Soesje gevuld met geitenkaasmousse
Spiesje met zongedroogde tomaat, olijf en mozzarella met pesto
prijs per stuk

2.25

Amuses
Te bestellen vanaf 40 stuks
Gravad lax met babyspinazie en avocadocrème
Briochebroodje met dungesneden, gerookte rib-eye en BBQ saus
Carpaccio van rode biet met geitenkaasbolletjes en balsamico
Carpaccio van ossenworst met Parmezaanse kaas, pijnboompitjes en rucola
Gegrilde tonijn met cajunkruiden en tomatenjam
Gerookte eendenborst met gemarineerde paddenstoelen
Sushirol met asperge, ei en wasabi
Springroll, gevuld met kip, ei en groenten, met sojasaus
prijs per stuk

2.95

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

prijs per persoon
2.95

Teriyaki kipspiesjes (2 p.p.)
Aziatische kipspiesjes, gemarineerd in teriyakisaus

1.95

Warm bittergarnituur (3 p.p.)
Mix van kipnuggets, kaashapjes, bamihapjes, nasihapjes, mini-frikandellen, kiphapjes,
pittige hapjes en gehaktballetjes met mosterdsaus en chilisaus

2.70

Oosterse bittergarnituur (3 p.p.)
Chicken sticks, samosa’s, vlammetjes, satérolletjes en mini-loempia’s met chilisaus

2.85

Gehaktballetjes van de slager (3 p.p.)
Gekruide rundergehaktballetjes van de slager met grove mosterd

2.80

Borrelplank (7 p.p.)
Chickensticks, rundergehaktballetjes, dimsum, cheesesticks, krokante garnalen en
bitterballen van ‘Van Dobben’ met grove mosterd en chilisaus

6.95

Heeft u allergieën of dieet wensen? Wij hebben voldoende mogelijkheden!

Warme maaltijden
Maaltijden zijn te bestellen vanaf 5 personen, wij leveren in totaal 650 gram per persoon
Hollandse stamppot
Seizoensstamppot met worst en jus (kijk op onze website voor het actuele aanbod)
Italiaanse lasagne
Lasagne met rundergehakt, verse groenten, tomatensaus, rauwkostsalade met dressing
en stokbrood met huisgemaakte gekruide boter
Oma’s hachee
Hachee met gekruide rijst en verse seizoensgroenten
Oosterse nasi
Nasi goreng met saté van kippendijfilet, satésaus, kroepoek, atjar en seroendeng
Mediterraaanse kip
Kippendijfilet in kruidige tomatensaus met seizoensgroenten en roseval aardappeltjes
Wokkie Wok
Noedels met verse groenten en gamba’s uit de wok met hoisinsaus
Mexicaanse wraps
Rode bietenwraps, om zelf te vullen met kip, doperwten, paprika, tomatensaus
en gemengde salade
Daily Deli burger
Half vlees-, half bonenburger met broodje en cheddarkaas, BBQ saus,
gemengde salade en aardappelwedges met cajunkruiden
prijs per persoon

12.50

Bij te huren:
wij doen de afwas!
Bord, mes en vork
Soepkom, schotel en soeplepel
Glaswerk (longdrinkglas, bierglas of wijnglas)
Onze maaltijden zijn ook veganistisch of vegetarisch verkrijgbaar

prijs per persoon
0.90
0.65
0.25

Buffetten
Buffetten zijn te bestellen vanaf 10 personen
prijs per persoon
22.50

Italiaans buffet
Italiaans vleeswarenplateau van coppa-ham, mortadella pistacchio en rauwe ham
Carpaccio op rucola met kappertjes, pijnboompitjes, Grana Padano kaas en balsamico
Salade Caprese met mozzarella, tomaat, basilicum en dressing van olijfolie
Geroosterde en gemarineerde groenten zoals aubergine, courgettes en paprika
Lasagne met rundergehakt, verse groenten, tomatensaus en basilicum
Pasta pollo (penne, kip en roomsaus met verse groenten)
Pasta Arabiata (spiraalpasta in een pittige en goedgevulde tomatensaus)
Diverse soorten Italiaans brood, olijven, tapenade en pesto
Indisch buffet
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

22.50

Mexicaans buffet
Maiskolf met boter uit de oven
Huisgemaakte salsa van tomaat, jalapeno en ui
Mexicaans gekruide kippendijfilet met pittige tomatensaus
Gebakken garnalen met knoflook en Spaanse pepers
Burrito’s met chilli con carne, guacamole en sour cream
Salade met mais, kidneybonen, cherrytomaat, paprika en ui met een frisse yoghurtdressing
Cornbread met pittige tomatentapenade en huisgemaakte gekruide boter

22.50

Hollandse pot
Stamppot van zoete aardappel met broccoli
Stamppot met bospeen en prei
Stamppot met bloemkool en zalm
Gehaktbal
Saucijzen
Jus , mosterd, augurken en zilveruitjes

22.50

Tapas buffet
Koud:
Peppadew gevuld met roomkaas
Spiesje van fuetworst, zongedroogde tomaat en olijf
Manchego kaas met vijgencompote
Vleesplateau van carpaccio en serranoham
Spaanse salade met artisjok, tomaat, rode ui en bleekselderij
Diverse soorten brood
Tapanade, aioli, pesto en olijven
Picos de pan (croutonsstengels)
Warm:
Spaanse gehaktballetjes in tomatensaus
Gebakken gamba’s met knoflook en rode peper
Gemarineerde kippenpootjes
Chipolata worstjes
Gebakken champignons met knoflook en rozemarijn
Patatas bravas uit de oven

Prijs per persoon
24.50

Amerikaans buffet
Spareribs met sweet chili marinade
Broodje hotdog met zuurkool
Gemarineerde kippenvleugeltjes
Broodje hamburger met bacon, cheddar en gebakken ui
Gebakken aardappelwedges met cajunkruiden
Coleslaw
Caesar salad met sla, kip, ei, ansjovis, croutons, tomaat en caesardressing
Hamburgersaus, mosterd, mayo en ketchup
Brownie en donut

Heeft u allergieën of dieet wensen? Wij hebben voldoende mogelijkheden!

24.50

prijs per persoon
36.50

3-gangen chef’s special
Voorgerechten
Carpaccio van kabeljauw met antibiose en rucola
Rolletje van rode bietengelei en geitenkaas met een krokantje van honing en noten
Dungesneden gepekelde eendenborst met gemarineerde paddenstoelen en sinaasappel-saffraan
mayonaise
Breekbrood met huisgemaakte gekruide boter
Hoofdgerechten
In de oven gegaarde truffelaardappels
Mix van seizoensgebonden, vergeten groenten
Ossobuco van kalfsvlees, gegaard in eigen jus
Gebakken parelhoen, gevuld met paddenstoelen, met een saus van mosterd
Dessert
Grand dessert van hartig en zoet:
Diverse kaasjes met noten-vijgen brood
Crème brûlée
Mini-moelleux van chocolade en frambozensaus

Barbecues
Basic
Op de BBQ
Runderhamburger
BBQ worst
Speklapje
Kippendijsaté
Salades
Sla, tomaat, rode ui, komkommer en paprika met een dressing van olijfolie
Extra’s
Diverse sauzen (BBQ, knoflook, satésaus)
Stokbrood en huisgemaakte gekruide boter

prijs per persoon
18.50

Heeft u allergieën of dieet wensen? Wij hebben voldoende mogelijkheden!

Luxe
Op de BBQ
Zalm ‘en papillotte’
Gambaspies, gemarineerd in knoflookolie
Kippendijsaté
Lamskotelet
Runderhamburger
Spies van gemarineerde biefstuk
Salades
Fruitsalade van vers seizoensfruit
Sla, cherrytomaat, komkommer, paprika, rode ui, fetakaas, olijven en dressing
Extra’s
Diverse sauzen (BBQ, knoflook en satésaus)
Stokbrood en huisgemaakte gekruide boter

prijs per persoon
26.50

Vegetarisch
Op de BBQ
Vegetarische burger
Groentespies
Portobello Caprese
Gevulde courgette met geraspte kaas
Vegetarische saté
Salades
Quinoa, mango, komkommer, wortel, bonen, verse koriander en sesamvinaigrette
Sla, tomaat, rode ui, komkommer en paprika met een dressing van olijfolie
Extra’s
Diverse sauzen (BBQ, knoflook en satésaus)
Stokbrood en kruidenboter

18.50

Bij te huren:
wij doen de afwas!
Bord, mes en vork
Soepkom, schotel en soeplepel
Glaswerk (longdrinkglas, bierglas wijnglas)
Gas BBQ (inclusief gasfles en schoonmaak)
Big Green Egg (large, inclusief houtskool, aanmaakkrullen en schoonmaak)

prijs per persoon
0.90
0.65
0.25
prijs per stuk
49.95
prijs per stuk
169.00

