Praktisch
Al onze feestmenu’s en gerechtjes kan je afhalen vanaf
23/12/20 tem 02/01/21 (elke dag mogelijk) in onze Deelite shop
in Kortrijk, Beheerstraat 1 (aan de Appel)
Plaats je bestelling telefonisch via 0474/62.44.48 of kom langs
in de winkel. Heb je een speciale vraag? Stuur een email via
info@deelite.eu
PS: plaatsen zijn beperkt, gelieve telkens te bestellen 3 dagen
voor de gewenste afhaaldatum

Check ook onze brunchmenu onder de rubriek ‘Ontbijt’

Cheers op de warmste momenten van het jaar!

Koude hapjes
Tartine gerookte zalm per 2 pers 6.00€
(Blini’s gerookte zalm of geitekaas zijn ook een optie)
Gegrild zuurdesembrood met courgette-cashewspread, zalm en fijne groentjes

Tartine steak tartare per 2 pers 6.50€

Gegrild zuurdesembrood met pesto, steak tartare, huisgemaakte pickles

Tartine artisjokharten (v) per 2 pers 6.50€
Gegrild zuurdesembrood met humus, artisjokharten, olijven, Parmezaan

Tartine foie gras per 2 pers 8€

Gegrild zuurdesembrood met vijgenconfijt, foie

Parelcouscous met gravadlax per stuk 2€

Parelcouscous in mediterraanse salsa, gravadlax met sesam en sojamuntdressing

Toastjes met spreads om te dippen (v)per pers 3.00€
Trio van spreads : humus Libanees, humus-rode biet en kaviaar van aubergine&feta

Warme hapjes
Gepanneerde visreepjes met zeewier per stuk 1,2€
Gepaneerde kipreepjes cajun per stuk 0.80€
Keuze uit sausjes Deelite : tartare, gele curry, BBQ, hot Deelite

Falafel met soja-munt dressing (v) per stuk 1,2€
Mozzarella kaasballetjes (v) per stuk 0.50€
Taco’s met tomatade en cheddar (v) per pers 2€
Met zure room, salsa en guacamole

Cheesy breadsticks (v) per stuk 0.80€

Deelite Wrap Box €22 / 4st

( wrap zalm, gemarineerde kip, gegrilde groentjes met feta, gegaard beenham)

Menu 1 (€35 pp)
Risotto paddenstoel met bouillon

Stoofpotje van everzwijn met garnituur en truffelpuree

Winterse pannacota, koude sabayon van koffie & gezouten caramel

Menu 2 (€35 pp)
Veggie mogelijkheid voorgerecht €30pp
Gesmolten prei, mosseltjes in beurre blanc met mosterd en dragon

Vegetarische risotto cIhampignongs met truffel en aardpeer

Winterse pannacota, koude sabayon van koffie & gezouten caramel

Indien je de gerechtjes apart wil bestellen
Voorgerechtjes : €12
Hoofdgerecht everzwijn : €22
Hoofdgerecht vegetarische risotto : €18
Dessert : €8

