
feestmenuAD Delhaize Deinze
Gentsesteenweg 9

9800 Deinze
www.delhaizedeinze.be

AD Delhaize Waregem
Gentseweg 602
8793 Waregem
www.delhaizewaregem.be

Donderdag  22/12   8.00u - 20.00u
Vrijdag   23/12 7.00u - 21.00u
Zaterdag 24/12 7.00u - 17.00u 
Zondag  25/12 GESLOTEN
Maandag 26/12 8.00u - 20.00u

Donderdag  29/12 8.00u - 20.00u
Vrijdag  30/12 7.00u - 21.00u
Zaterdag 31/12 7.00u - 17.00u
Zondag  01/01 GESLOTEN
Maandag  02/01 8.00u - 20.00u

Gemengde Vleesgourmet ...............................................................................................................10,00/pp
Steak, varkenshaas, kalkoen, lamskroon, chipolata, cordon blue, varkenssaté, kaasburger en 
kalfssaltimbocca.

Selection Vleesgourmet ....................................................................................................................15,00/pp
Oedslach (Dierendonck), lamskroon, kwartelfi let, hindemedaillon, hoevekalkoen, melkvarken, pluma, 
angusburger en kalfschipolata.

Teppanyaki/Steengrill .......................................................................................................................12,00/pp
Steak, varkenshaas, kalkoen, lamskroon, chipolata, kalfslapje, eendenborst, melkvarken, angusburger 

Kids Gourmet .................................................................................................................................................... 6,00/pp
Kipfi let, kaasburger, chipolata, varkenssaté, cordon bleu en grillworst

Gemengde Vleesfondue .................................................................................................................... 10,00/pp
Rundsblokjes, varkensblokjes, lamsblokjes, kippenblokjes, gehaktballetjes, spekvinken en worstjes.

Dierendonck Teppanyaki/Steengrill ..............................................................................17,00/pp
Assortiment "Dierendonck" vlees voor gourmet met menapii shortrib, carcasse pens, lamsmerguez, West-Vlaams 
rood burger, hoevekip, 3 soorten "Dierendonck" steak. (*Bestelbaar vanaf 2 personen)

Vis-Vleesgourmet ......................................................................................................................................15,00/pp
Assortiment van vlees en vis voor gourmet met steak, medaillon van melkvarken, kalkoenlapje, kalfsworst, 
coquille, tonijn, zalm op vel en gamba.  (*Bestelbaar vanaf 2 personen)

Selection Vleesfondue .........................................................................................................................15,00/pp
Oedslach Dierendonck, lamsblokjes, kwartelfi let, hindemedaillon, hoevekalkoen,  
“Duke of Berkshire” gehaktballetjes en kalfsworstjes.

Wildgourmet......................................................................................................................................................17,00/pp
Wildburger, hinde, everzwijn, ree, fazant, eend, duif en haas.

Wildfondue ...........................................................................................................................................................17,00/pp
Wildballetjes, hinde, everzwijn, ree, fazant, eend, duif en haas.

Visgourmet ...........................................................................................................................................................17,00/pp
Assortiment van vis voor gourmet met zeewolf, Sint-Jacobsvrucht, scampi, zeeduivel, zalm, tonijn en zeebaarsfi let.

Visfondue ................................................................................................................................................................17,00/pp
Assortiment van vis voor fondue met zeewolf, Sint-Jacobsvrucht, scampi, zeeduivel, zalm, tonijn en 
bouchotmosseltjes. (visfond inbegrepen)

Koude Groentenschotel.......................................................Medium 16,00/per stuk - Large 30,00/per stuk
Groentenschotel met sla, tomaten, boontjes, gemarineerde courgette, bloemkool, wortel, pasta, 
aardappelsalade, stokbrood en sausjes. 

Warme Groentenschotel...................................................Medium 20,00/per stuk - Large 36,00/per stuk
Groentenschotel met gestoofde worteljes, broccoli, champignons, witloof, boontjes met spek, vergezeld van 
aardappelgratin en jussaus.  

Kaasschotel Klassiek..............14,00/pp

Assortiment van traditionele kazen, gegarneerd met 
fruit, noten, rozijnen, dadels, vijgen en vijgenkonfi jt. 
beschikbaar vanaf 2 personen

Kaasschotel Selection.............16,00/pp

Assortiment van speciale kazen, gegarneerd met 
fruit, noten, rozijnen, dadels, vijgen en vijgenkonfi jt. 
beschikbaar vanaf 2 personen

Racletteschotel.................................18,00/pp

Assortiment van vers versneden raclettekaas, fi jne 
vleeswaren fellino, ham van het huis, lomo, chorizo, 
grison en pastrami en bijpassende garnituren.
beschikbaar vanaf 4 personen

Kaasbord Dessert..........................6,50/pp

Dessert kaasbord met garnituur om de maaltijd af te 
sluiten.  beschikbaar vanaf 2 personen

Plank Fijne Vleeswaren .... 15,00/pp

Assortiment van fi jne vleeswaren met saltufo, 
porchetta, salami salgiano, gevulde kalkoen, 
notenvleesbrood, serranoham, rilette, fi jne 
vleeswaren van Dierendonck, Duroc chorizo, 
wildpastei, mortadella en gerookte Holstein.
beschikbaar vanaf 2 personen

Gemengde plank ............................ 15,00/pp

Assortiment van een selectie kazen, aangevuld 
met fi jne vleeswaren. Gegarneerd met fruit, noten, 
rozijnen, dadels, vijgen, konfi jt. Beschikbaar vanaf 2 
personen

Bakkerij
Mini-Broodjes Klassiek ............................met groenten 1,40/per stuk - zonder groenten 1,20/per stuk
Mengeling van mini-sandwiches en -broodjes. Belegd met klassiek beleg: kaas, salami, ham, preparé, kip curry, 
krabsalade ...

Mini-Broodjes Luxe .........................................met groenten 1,65/per stuk - zonder groenten 1,45/per stuk
Mengeling van mini-sandwiches en -broodjes. Belegd met luxe beleg: garnaalsalade, gerookte zalm, 
truffelsalami, serranoham ...

Bakkerij Dessert
Dessertbuffet ........................................................................medium 18,00 - large 25,00
Assortiment van soezen, carré confi ture, mini boules de berlin, mini eclair, brownie en fruit. 
Eén medium schotel is geschikt voor 3 à 4 personen, één large schotel is geschikt voor 5 
à 6 personen. Te bestellen per schotel. Bestelbaar van donderdag tot zondag van 08/12 
tot en met 22/01.

www.DelhaizE
Deinze.be

Fondue & Gourmet
Schotels

*Eén medium schotel is geschikt voor 2 à 3 personen. Eén large schotel is geschikt voor 5 à 6 personen.
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Bestel 
eenvoudig 

online 

Vier feest met onze 
huisbereide gerechten

Bestel tijdig!

ontdek ons 
volledig 

assortiment op 
de webshop

Bestel tijdig!
Voor KERST kan tot 21 december 14.00u | voor OUDEJAAR kan tot 28 december 14.00u

Kaas/Vleeswaren
Schotels

Bestel 
eenvoudig 

via de 
webshop

Canadese kreeft,
levend of ter plaatse 

gekookt. 

Promoprijzen vanaf 
DONDERDAG 15/12



Canadese kreeft, 
levend of ter plaatse gekookt. 

Promoprijzen vanaf 
DONDERDAG 15/12

Kreeft Belle-Vue......................................................................................................................Voorgerecht 22,00/pp

Halve kreeft Belle Vue (300gr), gegarneerd met sla, tomaat, ei en verse cocktailsaus.

Kreeft Belle-Vue..................................................................................................................Hoofdgerecht 40,00/pp

Volledige kreeft Belle Vue (700gr), gegarneerd met sla, tomaat, ei en verse cocktailsaus.

Kreeft Pernodboter...........................................................................................................Voorgerecht 22,00/pp

Halve kreeft (300gr) met pernodboter en Japanse noedels met fijne kruiden. Op te warmen onder de grill.

Kreeft Pernodboter........................................................................................................Hoofdgerecht 40,00/pp

Volledige kreeft (700gr) met pernodboter en Japanse noedels met fijne kruiden.  
Op te warmen onder de grill.

VEGGIE
Groentengratin .........................................................................................................................Voorgerecht 8,00/pp

VEGGIE
Pasta met truffel en boschampignons..................................................Hoofdgerecht 18,00/pp

Vis-en Vleesschotel........................................................Normaal 36,00/pp - Inclusief halve kreeft 46,00/pp

Vis- én vleesbuffet van tomaat-garnaal, zalm Belle Vue, gerookte vis, gegrilde tonijn en gamba, buikspek met 
mosterd, kip terryaki, serranoham, tagliata van rund, vitello tonato, wildpastei, burrata-tomaat.  
Schotel voorzien van koude groentenschotel inclusief pastasalade, aardappelsalade, stokbrood en sausjes. 
*Bestelbaar vanaf 2 personen

Visschotel.....................................................................................Normaal 40,00/pp  - Inclusief halve kreeft 50,00/pp

Visbuffet van tomaat-garnaal, zalm Belle Vue,  duo van gerookte vis, slahart met rivierkreeft, krab, gegrilde 
tonijn, carpaccio van zeeduivel, Oosterse coquille, gegrilde gamba. Schotel voorzien van koude  
groenteschotel inclusief pastasalade, aadappelsalade, stokbrood en sausjes.  *Bestelbaar vanaf 2 personen

Fruits de mer....................................................................................................................................................60,00/pp

Zeevruchtenschotel met halve kreeft, krab, langoustine, gamba, schelpenmix, grijze garnalen, zeeuwse mosselen, 
coquille, oesters. De schotel wordt voorzien inclusief vinaigrettes, sausjes en stokbrood. *Bestelbaar vanaf 2 personen

Kerstmenu.................................30,00/pp

Sint-Jacobsschelp*
h

Gevulde kalkoenfilet met veenbessensaus, verse 
aardappelkroketten en aangepaste groenten

h

Kerstdessert

Beschikbaar van donderdag tot en met zondag
vanaf 08/12 tot en met 26/12

Menu Luxe..............................................50,00/pp

Bouillabaisse met vis, stukjes kreeft en garnituur
h

Hindefilet pur met portosaus, gratin dauphinois 
en aangepaste groenten

h

Luxedessert

Beschikbaar van donderdag tot en met zondag
vanaf 08/12 tot 22/01

Menu Klassiek..................................30,00/pp

Verse garnaal- of kaaskroketten (2) met garnituur*
h

Varkenshaasje met grand-mère saus, 
verse aardappelkroketten 

en 
aangepaste groenten

h

Dessert Klassiek

Beschikbaar van donderdag tot en met zondag
vanaf 08/12 tot en met 22/01

Nieuwjaarsmenu........40,00/pp

Scampi van de chef*
h

Kalfsmedaillon met jus van tijm, verse  
aardappelkroketten en aangepaste groenten

h

Dessert Oudejaar

Beschikbaar van donderdag tot en met zondag 
vanaf 30/12 tot en met 22/01

Menu Chef................................................40,00/pp

Cocktail van zalm en grijze garnalen*
h

Fazantenfilet met fine champagnesaus, 
butternutpuree en aangepaste groenten 

OF
kabeljauwhaas met jus van garnalen en risotto

h

Dessert van de Chef

Beschikbaar van donderdag tot en met zondag
vanaf 08/12 tot en met 22/01

Tapas Koud ........................................................................................Medium 52,00/per stuk  - Large 78,00/per stuk

Een assortiment van fijne vleeswaren, kaas, vis, olijven, dips, focaccia …*  

Tapas Selection .......................................................................... Medium 95,00/per stuk  - Large 135,00/per stuk

Omvat de volledige koude tapasschotel uitgebreid met warme tapas: pittige gehaktballetjes,  
calamares met tartaar, scampi van de chef, bisque van kreeft, paella en spaanse vleesrib.* 

*Eén medium schotel is geschikt voor 3 à 4 personen. Eén large schotel is geschikt voor 5 à 6 personen.

Onze 
Feestmenu’s

A la carte
gerechten

Onze
Tapasschotels

Onze feestmenus zijn te bestellen vanaf 2 personen

Bestel 
eenvoudig 

online 

Bestel 
eenvoudig 

via de 
webshop

Onze
Feestschotels

www.DelhaizE
waregem.be

Gevulde kalkoen...............................................17,95/kg

Gevulde kalkoenfilet.................................24,95/kg

Gevuld met kalfsgehakt, verse boschampignons en truffel

Ontdek ons volledig assortiment op de webshop
ALLE GERECHTEN WORDEN IN HUIS BEREID MET VEEL LIEFDE

Ons voltallige team wenst u een fijn eindejaar en smakelijke feestdagen!
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* Indien gewenst kan u het 
voorgerecht wijzigen naar 
Holstein Carpaccio tegen 

dezelfde prijs of naar kreeft 
pernod of kreeft Belle Vue 

(+12/pp)


