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Dag beste klant,

Het is weer zover: straks schuiven we weer 
allemaal gezellig samen aan tafel. Warme 
momenten met je familie: het mooiste wat er 
is, toch?

Naar jaarlijkse gewoonte hebben we er alles 
aan gedaan om het je makkelijk te maken. 
Piekfijne menu’s, zorgvuldig samengestelde 
kaasplanken, tongstrelende tapasschotels 
en heel wat delicieuze delicatessen met 
liefde gemaakt en met zorg verpakt. 

Heb je vragen? Check dan zeker eens onze 
website, stuur ons een mailtje of bel ons op. 
Of vraag gerust eens advies aan onze 
medewerkers in de winkel. Ze helpen je zeer 
graag verder.

Tot slot wensen wij jou en jouw gezin fijne 
feestdagen toe. Geniet van lekker eten en 
vooral: van elkaar!

Feestelijke groeten,
Bram Delva & team.

ALBERT I LAAN 17
8630 VEURNE

T +32 58 31 37 37

WWW.DELVA.INFO
INFO@DELVA.INFO
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HOE BESTELLEN?

Per mail
info@delva.info

Telefonisch
+32 58 31 37 37

In de winkel
Albert I laan 17
8630 Veurne

Vragen?
Check www.delva.info of bel ons.

Openingsuren
Ma > vrij 08.30 uur > 18.30 uur
Za 08.30 uur > 18.00 uur 

Op 24 december en op 31 december:
open van 08.30 uur tot 16 uur.

Op 25 december en 1 januari: 
gesloten.

BESTEL- EN
AFHAALMOMENTEN

Kerstbestelling
Bestel ten laatste op maandag 20/12/2021
= ophalen op 24/12/2021 voor 16 uur.

Oudejaarsbestelling
Bestel ten laatste op maandag 27/12/2021
= ophalen op 31/12/2021 voor 16 uur.

Onze traiteurgerechten kan je bestellen vanaf 2 
personen. Alle schotels worden verpakt in handige, 
ovenbestendige schalen (tot 160 °C). 

De bereidingswijzen van de traiteurgerechten kan 
je ook online terugvinden op onze website 
www.delva.info.

Soms zie je dit icoontje naast een gerecht of een 
menu. Dit verwijst naar een bijhorende wijntip van 
Wijnhandel Vinifera. Alle wijnsuggesties staan
gebundeld op bladzijde 30.

GOED OM WETEN!
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Hapjes

Kort gebakken tonijn met gepekelde groentjes 
Traag gegaard buikspek, jonge wortel in Oosterse stijl

Papillotte van zeebaars met spaghetti van courgette en Thaïse jus

Voorgerecht

Kabeljauw onder groene kruidenkorst met prei,
beukenzwam en witte wijnsaus

Hoofdgerecht

Gebakken hertenkalf met peertje in rode kruidenwijn,
krokante wintergroentjes, klassieke aardappelgratin

en pepersaus

Dessert

Chocoladegebakje met passievrucht en een pistachesausje

43 euro per persoon

Hapjes

Gemarineerde zalm, krokante groentjes en dilledressing
Ganzenlever met kweeperencompote en pompoenpitten

Chorizokroketje met Parmezaanse kaas en rode kool

Voorgerecht

Op z’n vel gebakken zeebaars, mangetouts,
paksoi en schaaldierencoulis

Hoofdgerecht

Op lage temperatuur gegaarde Iberico varkenskroon, 
winterwortel, amandelkroket en rode wijnsaus 

Dessert

Clafoutis van peer met chocolade en crumble van hazelnoot 
Tip van de chef: voeg er nog een bolletje vanille-ijs van Verdonck aan toe!

43 euro per persoon

Menu Oudejaar = ook verkrijgbaar op 7 en 8 januari 2022!

DEZE 
GERECHTEN 

ZIJN OOK APART 
TE VERKRIJGEN

OP BLZ. 10
& 11.

DEZE 
GERECHTEN 

ZIJN OOK APART 
TE VERKRIJGEN

OP BLZ. 12
& 13.
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ZOWEL MET KERST ALS MET 
NIEUW VERKRIJGBAAR

Tomatensoep met balletjes

X

Garnaalkroket (1) met garnituur

X

Varkensfilet met jagersaus
OF

Kalkoenfilet met champignonsaus

telkens vergezeld met krokante wintergroentjes, een 
peertje in kruidenwijn en een klassieke aardappelgratin

X

Chocolademousse

26 euro per persoon

Feestmenu “Delva’s Klassiekers” 
= ook verkrijgbaar op 7 en 8 januari 2022!
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KERSTCATERING

APERITIEFHAPJES

Assortiment Kersthapjes Deluxe  7,50 euro/pers.

 Kort gebakken tonijn met gepekelde groentjes 
 Traag gegaard buikspek met jonge wortel Oosterse stijl 
 Papillotte van zeebaars, spaghetti van courgette
 en Thaise jus

VOORGERECHTEN

Bouillabaisse met noordzeevis en rouille 14 euro/pers.

Ganzenlever met kweepeercompote, brioche 14 euro/pers.
& gemarineerde bietjes

Kabeljauw onder groene kruidenkorst,   14 euro/pers.
prei, beukenzwam en witte wijnsaus

HOOFDGERECHTEN

Bouillabaisse met noordzeevis en rouille 28 euro/pers.

Gebakken hertenkalf    20 euro/pers.
met krokante wintergroentjes, peertje in rode kruidenwijn, 
klassieke aardappelgratin en pepersaus

DESSERTS

Chocoladegebakje     6 euro/pers.
met passievrucht en een pistachesausje
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OUDEJAARCATERING

APERITIEFHAPJES

Assortiment warme Sylvesterhapjes Deluxe 7,50 euro/pers.
 
 Gemarineerde zalm, krokante groentjes en dilledressing
 Chorizokroketje met Parmezaanse kaas en rode kool
 Ganzenlever met kweeperencompote en 
 pompoenpitten

VOORGERECHTEN

Bouillabaisse met noordzeevis en rouille 14 euro/pers.

Ganzenlever met kweepeercompote,   14 euro/pers.
brioche & gemarineerde bietjes

Op z’n vel gebakken zeebaars   14 euro/pers.
met mangetouts, paksoi en schaaldierencoulis

HOOFDGERECHTEN

Bouillabaisse met noordzeevis en rouille 28 euro/pers.

Op lage temperatuur gegaarde   20 euro/pers.
Iberico varkenskroon met winterwortel, 
amandelkroket en rode wijnsaus

DESSERTS

Clafoutis van peer     6 euro/pers.
met chocolade en crumble van hazelnoot (*)

(*) Tip van de chef! 
Voeg hier nog een bolletje vanille-ijs van Verdonck aan toe! Verkrijgbaar in de winkel.
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SAMEN GEZELLIG TAFELEN: 

OOK IN 2022!

Zowel het Oudejaarsmenu 
van Chef Vincent Deceuninck (blz. 7) als het 
Feestmenu “Delva’s Klassiekers” (blz. 9) zijn 

ook beschikbaar in het weekend van
7 en 8 januari 2022.

Volk over de vloer? Verlos jezelf van 
keukenstress en concentreer je op wat echt 

belangrijk is: je gasten. 

Plaats je bestelling ten laatste op 
maandag 3 januari 2022.



APERITIEFHAPJES
Wij bieden in de winkel een ruim aanbod producten aan 
om jouw aperitief mee samen te stellen. Deze producten 
kunnen niet besteld worden en zijn verkrijgbaar in onze 
winkel. Vraag gerust meer informatie bij onze medewerkers!

Fijne charcuterie, aperodips & gebroken brood, feestelijke 
rillettes, wildpatés & -mousses, olijven, tapenades, 
ovenhapjes, hapjes voor de kindjes,...

TIP! Ontdek onze tapasschotel op blz. 22. 

Verras je gasten met een eigen creatie op basis van onze 
verfijnde delicatessen (zonder garnituur). 

Carpaccio van rundsvlees  3,50 euro/100 gram
Eendenlever vers   4,80 euro/100 gram
Foie gras van Bekegem   7,68 euro/100 gram
Zalm, ambachtelijk gerookt (200g) 9,25 euro/stuk
Oostduinkerkse garnaalkroketten 15,95 euro/doos
by Mestdagh Artisan (6 stuks - diepvries) *

(*) TIP 
Vermijd de drukte tijdens de feestdagen en koop je diepvriesproducten 
op voorhand.

VOORGERECHTEN
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SOEPEN
Tomatensoep     3,65 euro/liter

Tomatensoep met balletjes  3,95 euro/liter

Pompoensoep     3,65 euro/liter

Champignonroomsoep   3,65 euro/liter

Fijne kippensoep met room  3,95 euro/liter

Kabeljauwhaasje   17 euro/pers.
met fijngesneden prei, pommes duchesse
en een witte wijnsaus

Varkensfilet met jagersaus  14 euro/pers.
met krokante wintergroenten, een peertje in 
kruidenwijn en een klassieke aardappelgratin

Kalkoenfilet met champignonsaus 14 euro/pers.
met krokante wintergroenten, een peertje in 
kruidenwijn en een klassieke aardappelgratin

HOOFDGERECHTEN

BIJHORENDE WIJNTIPS VAN VINIFERA
ZIE BLZ. 30
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GEZELLIG TAFELEN...
Fondue ± 400g    7,15 euro/pers.
rund, varken, kip, gehaktballetjes & mini chipolata’s

Kinderfondue ± 200g   4,35 euro/pers.
rund, kip, gehaktballetjes & mini chipolata’s

Gourmet  ± 400g   8,40 euro/pers.
kipfilet, rumsteak, witte worst, lamskotelet, 
chipolata, hamburger, cordon bleu, paprikaschnitzel

Kindergourmet of -steengrill ± 200g 4,95 euro/pers.
rumsteak, witte worst, chipolata, hamburger

Steengrill ± 400g    9,25 euro/pers.
kipfilet, rumsteak, witte worst, lamskotelet, chipolata, 
hamburger, kalfslapje, rundsbrochette

Kaasplank standaard ± 300g  10,20 euro/pers.
met de gekende klassiekers

Kaasplank deluxe ± 300g  14,20 euro/pers.
Ontdek de verfijnde suggestie van onze kaasmeester

Kaas- & fijne charcuterieschotel  10,70/pers.
verfijnd assortiment kaas geselecteerd door onze kaasmeester 
aangevuld met een gevarieerde selectie fijne charcuterie
Te bestellen vanaf 4 personen.

Kaasplank deluxe dessert ± 150g  7,80 euro/pers.

Onze kaasplanken worden steeds afgewerkt met noten, kiwi & druiven.
Aangepast brood verkrijgbaar in zelfbediening in de winkel.

KAAS
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KOUDE SCHOTELS
Tapasschotel    8,50 euro/pers.
Kaas, fijne charcuterie, tapenade, aperogroentjes, 
scampi. Te bestellen vanaf 4 personen, enkel per 
veelvoud van 2 personen. 

Breughelbuffet    9,25 euro/pers.
Gebraden rosbief, Veurnsche beenhesp, Ardeense 
salami, boerenpaté, hoofdvlees, rillette, Italiaanse ham, 
gehakt, witte worst, gekookt  ei, cavaillon, druiven, 
mosterd, zilverui en augurkjes. 

Koude vis- en vleesschotel    14,80 euro/pers.
Tomaat garnaal, gerookte zalm, gerookte heilbot, 
hespenrol gevuld met asperges, Frans gebraad, 
Normandische spek, gebraden rosbief, gekookt ei, 
afgewerkt met vers fruit. 

Assortiment feestelijke broodjes met verfijnd beleg, afgewerkt met sla
en tomaat. We gebruiken zachte broodjes = blijft langer vers!

Verrassingsbrood standaard  7,50 euro/pers.
kaas, hesp, préparé, krabsalade, pur porc marcassou, 
madame poulette kipsalade 
 
Verrassingsbrood Deluxe  9,00 euro/pers.
Préparé, hesp & kaas, zalm-Philadelphia-rucola, 
brie-nootjes-honing, gehakt & mosterd, 
mozzarella-pesto-gedroogde ham.

VERRASSINGSBROOD

NIEUW

NIEUW
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VLEESDELICATESSEN

RUND
BELGISCH WITBLAUW
versneden op gewenst gewicht

Côte à l’os    20,95 euro/kg
Rosbief dikbil   19,25 euro/kg
Chateaubriand   22,25 euro/kg
Entrecôte   24,35 euro/kg
Filet pur    41,30 euro/kg

UIT IERLAND

Rib Eye Angus    36,90 euro/kg
Tomahawk    29,55 euro/kg

GERIJPT VLEES
Côte à l’os - Belgisch witblauw 29,90 euro/kg
Sashi côte à l’os (foto)  47,50 euro/kg

      > Sashi: Winnaar “World Steak Challenge”
         = beste steak ter wereld!

LAM
Lamsfilet (diepvries)  34,50 euro/kg
Lamskroon (diepvries)  35,95 euro/kg

KALF
Kalfsmedaillon   24,95 euro/kg
Kalfskotelet, dé côte à l’os  22,90 euro/kg
Kalfsgebraad dikbil  24,40 euro/kg
Hartzwezeriken diepvries 41,50 euro/kg

VARKEN
Varkenswangetjes  14,20 euro/kg 
Varkentswangetjes opgekuist 18,30 euro/kg
Varkenshaasje    13,40 euro/kg
Zuiders varkenshaasje   20,90 euro/kg
Varkenskroontje Iberico  22,25 euro/kg
Iberico Pluma   29,25 euro/kg
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VLEESDELICATESSEN  (VERVOLG)

WILD & GEVOGELTE
Piepkuiken    4,30 euro/stuk

Kalkoen    dagprijs

Kalkoen opgevuld   17,80 euro/kg
Enkel verkrijgbaar met Kerst. Verfijnde vulling 
van gehaktbereiding met morilles champignons, 
ganzenlever, pistache, truffel & cognac.

Kalkoenfilet    11,50 euro/kg

Kalkoenfilet opgevuld   21,50 euro/kg
Enkel verkrijgbaar met Kerst. Verfijnde vulling 
van gehaktbereiding met morilles champignons, 
ganzenlever, pistache, truffel & cognac.

Parelhoen    8,20 euro/kg

Parelhoenfilet   24,50 euro/kg

Parelhoenfilet (diepvries) 15,40 euro/kg

Kwartels    2,80 euro/st

Eendenborst    17,50 euro/kg

Fazant haan/hen  dagprijs

Hertenrugfilet (diepvries) (*) 36,00 euro/kg

Hertenstoofvlees (diepvries) (*) 14,65 euro/kg

Hazenfilet (diepvries)  (*) 35,00 euro/kg

Hazenrug (diepvries)  (*) 24,00 euro/kg

(*) Door de uitzonderlijke tijden kunnen we niet garan-
deren dat deze producten vers op de markt te verkrijgen 
zullen zijn.

Koude groentenschotel  3,95 euro/pers.
Aardappelsalade van het huis, 
mesclun salade, geraspte wortel, tomaat, 
komkommer en koude boontjes.

Krokante wintergroentjes 6,80 euro/pers.
met peertje in rode kruidenwijn en
een klassieke aardappelgratin.

Verse kroketten - 20 stuks 4,35 euro/doos

Assortiment koude en warme sauzen 
verkrijgbaar in zelfbediening in de winkel.

GROENTENBEREIDINGEN

SAUZEN (WARM & KOUD)
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ZOETE ZONDEN
Ruim assortiment feestelijke desserts, gebak 
en koekjes verkrijgbaar in de winkel.

Stokbrood    1,05 euro/stuk

Tradition stokbrood    1,55 euro/stuk
Bruin stokbrood    1,75 euro/stuk
Zachte broodjes    0,30 euro/stuk
Delvabrood (600 g)   2,45 euro/stuk
Onder de krokante korst zitten onder andere tarwe, 
gerst, zonnebloempitten, lijnzaad, sesamzaad en sojavezels.

Waldkorn     2,45 euro/stuk
lang brood rijkelijk gevuld met verschillende granen

Rustiek brood    2,45 euro/stuk
donker artisanaal meergranenbrood

Speltbrood     2,45 euro/stuk
grof gemalen bruin brood met speltbloem
rijk aan vezels, mineralen & vitaminen

Maïsbrood    2,45 euro/stuk
Rozijnenbrood (400g)   2,60 euro/stuk
Suikerbrood (650g)   3,40 euro/stuk

Ons brood wordt meerdere keren per dag vers 
afgebakken en is voldoende verkrijgbaar in de winkel.

BROOD
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WIJNTIPS BY VINIFERA

APERO
Puente Negro Brut       7,95 euro
Fris, intens
Champagne Michel Decotte Grand Cru 25,20 euro
Rijp, kruidig, biologisch

WIT
Salcuta Sauvignon Blanc   5,40 euro
Wit, exotisch, vegetaal
Past perfect bij het voorgerecht van het Feestmenu “Delva’s Klassiekers”

Hétszsölö Tokaji Dry Furmint    10,95 euro
Hongaars, fris, fruitig en krachtig
Past perfect bij de voorgerechten van Chef Vincent’s menus (Kerst & Oudejaar)

ROOD
Chateau La Jalgue Bordeaux Superieur 9,25 euro
Fruit, hout, klassiek
Past perfect bij het hoofdgerecht van het Feestmenu “Delva’s Klassiekers”

Cascina Garitina Caranti Barbera d’Asti Superiore 12,40 euro
Noord-Italië, zacht, fruitig
Past perfect bij de hoofdgerechten van Chef Vincent’s menus (Kerst & Oudejaar)

Oldenburg Red Blend    10,85 euro
Vol fruitig, krachtig, complex.
Werkelijk ideaal bij een lekkere kaasplank!
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