
LOCAL DELI

Voor deze kerst hebben wij een feestelijk menu samengesteld om
het zo bijzonder en makkelijk mogelijk te maken. Op 24, 25 of 26
december kun jij zo razendsnel een uitgebreid diner op tafel zetten.
Keuze uit meerdere gerechten voor een 3 tot 5 gangen diner. 

Speciaal voor de kleintjes die ook aan het diner aanschuiven is er
een 3 gangen kids menu samengesteld.

Samen met Hans Moolenaar Wijnkoperij zijn er heerlijke wijnen
uitgezocht die goed bij de gerechten passen. Deze wijnen zijn per
fles toe te voegen aan de bestelling. 

Bestellen kan in de Deli, via telefoon (+31 622522279) of per e-mail
(kerst@localdeli.nl). Er kan besteld worden tot en met 20 december.
Wij vragen om een aanbetaling van €20 per persoon. 

De kerstmenu’s kunnen op zaterdag 24 december bij ons worden
opgehaald aan de Amstelveenseweg 157. Of laat de bestelling bij
jou thuis bezorgen. Bezorgkosten binnen Amsterdam zijn €12,50 en
bezorging buiten Amsterdam binnen een straal van 35km zijn €25. 

WITH
Christmas



 
3 gangen / €42

 
 

Voor op tafel
Zuurdesembrood

Beurre Café de Paris
 

Voorgerecht
Duet van rilette 

Eend en makreel rilette met homemade pickles en uienchutney 
of

  Burratine salade met bloedsinaasappel, radicchio en geroosterde
hazelnoten

 
Tussengerecht optioneel

Bisque van langoustine met citroencrème en kervel olie + €9
of

Aardpeersoep met gekonfijte aardpeer en dragon + €6
 

Hoofdgerecht 
Ossenstaartstoof geserveerd met aardappel gratin, Chantenay

wortels en spruitjes met dadels
of

Paddestoelenstoof geserveerd met romige knolselderijpuree,
Chantenay wortels en spruitjes met dadels

 
Kaas optioneel + €9

Vier kazen uit de lage landen met homemade rabarber chutney
 

Nagerecht
Tiramisu met pure chocolade crumble 

 
Neem voor eventuele dieetwensen contact met ons op. 

 

Menu



 
3 gangen / €20

 
 

Voor op tafel
Stokbrood gevuld met Beurre Café de Paris

 
Voorgerecht

Romige tomatensoep met basilicum olie
 

Hoofdgerecht 
Gehaktballen in tomatensaus, aardappel gratin en bimi

 
Nagerecht

Twee XL chocolade slagroom truffels
 

Neem voor eventuele dieetwensen contact met ons op. 
 

 

Menu
KIDS

Wijnlijst



Aperitief
Ravazzi Brut / €12,95
Een Italiaanse Vino Spumante. Gemaakt van 85% Malvasia en 15%
overige aromatische druiven.

Champagne Barnaut Blanc de Noirs Brut AC / €34,95
Een Grand Cru Champagne van 100% Pinot Noir druiven. Een volle,
krachtige champagne met elegantie en frisheid.

Voorgerecht & tussengerecht 
2021 Talo Chardonnay IGP. Puglia / €10,95
Een verassende Chardonnay uit Italië. 

2021 Beauvignac Chardonnay Barrique IGP. Pays d'Oc / €7,95
Prijs winnende Chardonnay met een fijne, lichte toets van hout.

Hoofdgerecht 
2021 San Marzano TR3 Pumi Rosso DOC. Salento / €8,95
Een rode blend van drie typische druiven uit Puglia; Malvasia,
Negroamaro en Primitivo.
 
2019 Salvalai Monile Valpolicella Ripasso Superiore / €15,95
Rode wijn gemaakt van Corvina druiven uit het Valpolicella gebied. 

Kaas & nagerecht
Dutschke Old Codger Fine Old Tawny / €16,95
Deze Australische Old Codger is een blend van diverse druivensoorten
als Verdelho, Grenache, Shiraz, Palomino, Frontignac en Muscadelle.

Wijn

https://lionsclubdiest.be/product-tag/malvasia/
https://lionsclubdiest.be/product-tag/negroamaro/
https://lionsclubdiest.be/product-tag/primitivo/

