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DELICATESSA 
CATERING

Openingstijden 
Woensdag t/m zondag  
van 11.00 tot 18.00 uur  
of op aanvraag.  

Contact 
 06 - 434 807 98

  0575 - 202 040 
 tessa@delicatessa.nl

delicatessa.nl

Foodbook

Volg ons op 
social media

delicatessafood
delicatessa_catering

Delicatessa

Smaken parelen
komkommerijs in warme bouillon
papillen prikkelen
nooit beseft dat zoiets kon
appel van granaat
geitenkaas op koolrabi
magische smaken 
smaakmagie
delicatessa delicaat 
als poëzie

Stadsdichter Merel Hubatka  
over Delicatessa

Versie 01

Directe link naar  

de inhoudsopgave

http://delicatessa.nl
https://m.facebook.com/delicatessafood
https://www.instagram.com/delicatessa_catering/
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Heeft u speciale (dieet)wensen? 
Laat het ons weten, we denken graag met 
je mee en zoeken naar een oplossing die 
bij jou past.

Dieetwensen
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Het brood komt vers van de 
lokale bakker.

Broodmaaltijd  / arrangementen

Basis:  Brood + soep   € 9,95 p/p
Diverse keuzes in vers gemaakte soep   
Bijvoorbeeld: Knolvenkel-appel, courgette-doperwten, 
waterkers of erwtensoep.

Met luxe belegde broodjes
Bijvoorbeeld: Eiersalade, oude kaas, kiemen, humus 
met gegrilde groentes of geitenkaas. 

Of oxerbrood en drie verschillende lekkere smeersels  
Bijvoorbeeld: Humus, pesto, eiersalade of muhammarra 
met garnituur.

Luxe:   Brood + soep met salade   € 12,50 p/p 
Brood en soep, zie bovenstaande met daarbij een 
heerlijke seizoensalade met kaas en noten. 

Deluxe:    Brood + soep + salade + quiche   € 15,00 p/p 
(of een ander warm item)  

Brood + soep en salade, zie bovenstaande met daarbij 
een stuk groente quiche van het seizoen. 

+ drank     € 3,00
De hiernaast genoemde arrangementen kunnen  
geleverd worden met dranken naar keuze. Daarbij  
kun je kiezen uit verschillende soorten (fris)dranken/
sappen/ (karne)melk/ koffie en thee. 

Heb je zin in wat anders? Natuurlijk kan er ook  
gewoon van onze kaart besteld worden.

Klik hier
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Buffetarrangement

Buffetarrangementen  
bestaan uit 5 verschillende 
hartige gerechten.

U kunt kiezen uit een hoofd-
gerecht, welke wij zullen 
uitbreiden met bijpassende 
gerechten tot een smakelijk 
DelicaTessa geheel. 

Daarbij kunt u denken aan
een hoofdgerecht uit:

Alle dranken worden gekoeld 
geserveerd en gepresenteerd.

Klik hier

 Buffetarrangement     € 20,00 p/p
De Oosterse keuken 
Keuzes:
- Groente schotels met veel kruiden
- Gevulde groentes
- Tajines
- Groente curry’s

De Zuidelijke keuken
Keuzes:
- Risotto lasagne (van parelgort, quinoa of aboriorijst)
- Rijkgevulde en zelfgemaakte pasta’s
- Aubergine parmigiano
- Veggie bourgouinon
- Caponata met polenta
- Spaanse paella
- Chili sin carne  

De Westerse keuken
Keuzes:  
-  Stampot schotels van het seizoen (boerenkool,  

stampot, hete bliksem, hutspot of andijvie), 
- Veggie wellington met jus en cranberrysaus 
-  Bietenburger geserveerd op een bietenbroodje met 

bietenmayonaise/bietencress en geitenkaas. 

Het hoofdgerecht zal uitgebreid worden met  
(bijpassende) onderstaande 4 items:
1.   Soep van groentes van het seizoen, met toppings,  

bij warm weer een lekkere verkoelende gazpacho.
2.  Salade met groentes van het seizoen, kaas/noten en 

eetbare bloemen uit de tuin.
3.  Quiche (of fritatta) met groentes van het seizoen, 

kaas en noten of breekbrood met dipsauzen. 
4.  Een hartig gebakje

Wil je ook een dessert? Ga dan pagina 7.

Alle buffetten worden klaar voor gebruik aangeleverd. 
In mooie schalen en shavingdishes. Inclusief borden 
en bestek. Deze ontvangen/ of komen wij graag de 
volgende dag weer (vies) ophalen. Bij drank worden 
uiteraard de glazen ook verzorgd.

Wij horen graag uw voorkeur. Aan de hand daarvan 
schrijven wij een persoonlijke offerte.

Buffetstijl dranken
Sinaasappelsap en appelsap (0,75cl fles) €   9,95
Wijn (fles) € 15,00
Bier (diverse soorten per fles) €   3,50
Koffie/thee (1L) €   9,95
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Uitgeserveerd diner naar keuze  
In overleg samengesteld naar uw wens.

Basis      2 gangen   22,50 p/p 
Voor- en hoofdgerecht of hoofd- en nagerecht 

Royaal   3 gangen   28,50 p/p
Voorgerecht/ hoofdgerecht/ nagerecht   

Deluxe   4 gangen   34,50 p/p
koud en warm voorgerecht/ hoofdgerecht  
en nagerecht

Uitgeserveerd diner op uw lokatie

Wilt u graag de “restaurant” 
beleving maar dan bij u op 
locatie. Volledig met gedekte 
tafels en alles er op en eraan 
met bijpassende wijnen.  

Dit kunnen wij realiseren  
tot 150 personen.
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Proeverij   met verschillende DelicaTessen €19,95 p/p
Eén grote plank per 2 personen, vol met alle seizoens-
gebonden zelfgemaakte hapjes die de keuken voor 
jullie in petto heeft. Merendeels hartige hapjes en 
enkele zoete hapjes.

Voorbeelden: 
Risotto of oesterzwam bitterballetjes, bieten burgers, 
quiche, falafel balletjes, glaasje soep, salade, groente 
curry, paddenstoelen pasteitje, hartig gebakje met olijf, 
broodje, cheese cake en brownie. Of een variatie hierop 
afhankelijk van het seizoen.

Proeverij

Feestelijk, uitgebreid  
en gemoedelijk

Aanbevolen!

Het proeverijtje biedt voor 
ieder wat wils, is passend 
voor jong en oud. Heeft een 
feestelijke uitstraling en is 
een uitgebreid diner in een 
gemoedelijke informele sfeer. 

Aanbevolen door ons voor 
verjaardagen en informele 
partijen!
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Taarten   per punt/gehele taart   € 3,95 / € 25,00
Dagelijks verse taart. 

Taart proeverijtje    € 4,95 p/p
Deze bestaat uit 3 verschillende soorten gebak.  
Bestaande uit een item met chocolade, fruit, indien  
mogelijk ijs en/of gebak. Ook wel een klein grand  
dessertje genoemd. Door ons aangeraden als dessert!

Dagelijks hebben wij ook vegan taart.  

Suiker, gluten en lactose vrij gebak.Zoet, taart, dessert

Wij bakken een ruim  
assortiment aan verse 
taart(en).

Iedere keer weer verschil-
lend, zo blijven deze taarten 
voor ons ook spannend en 
uitdagend om te maken.
Vraag hier gerust naar! 

Heb je misschien een  
voorkeur? Dan horen wij dit 
ook graag.

We hebben dagelijks verse 
vegan taart en suiker, gluten 
en/of lactose vrij gebak  
voorradig. 
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High tea    combinatie hartig en zoet   €20,00 p/p
Verschillende etagères of schotels vol met alle  
seizoensgebonden zelfgemaakte hapjes, uitgeserveerd 
in 3 gangen. Met warme en koude hartige hapjes, maar 
merendeels zoete. Een rijkelijk gevuld en feestelijk 
geheel. 

Bij ons op locatie krijgt u er koffie en thee bijgeleverd. 
Voor thuis hoeft u alleen nog maar de waterkoker aan  
te zetten.

Borrelplank     €35,00
Eén grote plank per 6 personen vol met seizoens-
gebonden, zelfgemaakte hartige luxe borrelhapjes. 

Voorbeelden:  
Geitenkaas lolly met een olijfje en pistache noten/ 
blauwe kaas lolly met een druifje en amandelen/ 
breekbrood met dipsauzen/ pizza van noten, zaden 
en tomaat/ Spaanse aardappel tortilla/ stukje quiche/ 
sushi van pastinaak/ verschillende huisgemaakte 
bitterballen/ falafel. Dit alles aangevuld met kaas 
blokjes, huisgebrande notenmix en meer...

Rijkelijk gevuld.  
Feestelijk. 
Lust voor het oog.

High tea Hartig, bij de borrel

Een Lust voor het oog,  
geschikt voor diverse  
feestelijke activiteiten.



Dranken:    
De prijzen van drankjes variëren:  
Van € 2,95 (fris) tot € 4,25 (glas wijn) of € 19,95 (fles wijn). 
Drankjes gaan op nacalculatie, je betaalt dus alleen 
het daadwerkelijke verbruik.  

Koffie en thee  
Koffie, thee en toebehoren kan door ons geleverd 
worden, middels een Nespresso apparaat met diverse 
keuzes aan koffie cups en een heet water voorziening 
met diverse theesoorten naar keuze.  

Indicatieprijs koffie € 2,20 per kop.  
Per literkan thee € 9,95.

Alles op nacalculatie.

Dranken

We hebben een ruim aanbod 
van diverse (fris)dranken/
sappen/wijnen en biersoorten 
welke meegeleverd kunnen 
worden.

Ga naar onze drankenkaart op 
pagina 14 en 15

Een aantal wijnen zijn met 
zorg geselecteerd en nabij, 
net over de grens in Duitsland, 
bij goede wijnhuizen opge-
haald door Tessa’s Place 
wijnkenner. Zij zijn door hem 
geselecteerd om specifiek te 
passen bij onze gerechten. 

Klik hier

We kunnen u helpen  bij het wijn-spijs advies.
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Sfeervolle zalen
Tessa’s Place heeft naast haar eigen ruime restaurant 
ook de mogelijkheid tot zalenverhuur binnen het pand 
op de Kaardebol. Twee lichte/zonnige, ruime, kleurige 
sfeervolle zalen, welke apart maar ook gekoppeld  te 
huur zijn. Er is ruime parkeergelegenheid en ook met 
het openbaar vervoer zijn we goed te bereiken. 

We faciliteren voor bruiloften, verjaardagen,  
condoleances en andere samenkomsten.  
Zakelijke bijeenkomsten, vergaderingen en workshops 
zijn ook goed mogelijk.

Zie site voor meer informatie.

Zaalverhuur met catering

Delicatessa verzorgt graag 
heerlijke hapjes en gerechten 
voor jouw vergadering, bijeen-
komst, trouwerij, feestje of 
borrel. Zowel voor particulier 
als bedrijven. 

Met de catering van  
DelicaTessa weet je zeker dat 
het eten goed geregeld is en 
voorzie je jouw gasten van een 
ultieme smaakbeleving met 
inspirerende gerechten.

Klik hier

https://delicatessa.nl/tessas-place/
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Bijkomende kosten ter indicatie
Je kunt het eten door ons laten bezorgen (vanaf 20 pers.) 
inclusief drank en aankleding. Daarnaast kun je  
uiteraard ook de gerechten bij ons ophalen.

Diner is exclusief personeelskosten:
t/m 25 personen 1 personeelslid 
t/m 50 personen 2 personeelsleden 
t/m 75 personen 3 personeelsleden

Personeelskosten: 
Gastvrouw/ heer € 30,00 p/u
Vak kracht keuken € 37,50 p/u

Bijkomende bezorgkosten:
Bezorgkosten per kilometer, binnen 15 min. rijden 
Langer dan 15 min. rijden € 15,00 p/u
Kilometervergoeding  €   0,75

Voorwaarden
Op onze reserveringen zijn de Uniforme Voorwaarden 
Horeca (UVH) van toepassing. Hierin staat ook onze 
annuleringsregeling. Deze sturen wij op verzoek toe.

Alle prijzen zijn inclusief btw.

Je hoeft op de dag zelf niets te betalen.  
We sturen je achteraf per e-mail een factuur.  
Geef vooraf de gewenste factuurgegevens (bijv. naam,  
budgetnummer, e-mailadres) door, dit indien deze 
niet reeds bekend zijn.

Leveringsvoorwaarden

Gratis!
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DelicaTessa werkt vanuit haar 
liefde voor groentes. In ieder 
gerecht vervult de groente de 
hoofdrol,  speelt zij met sma-
ken en kleuren, diversiteit en 
goede kwaliteit. 

DelicaTessa laat je proeven 
dat de vegetarisch/biologische 
keuken samen gaat met een 
culinaire beleving op hoog  
niveau. Puur, vers, smaakvol en 
met passie bereide gerechten 
waar je ieder seizoen in terug 
kunt vinden. 

Er wordt zoveel mogelijk  
gebruikt gemaakt van seizoens-
gebonden groentes (bloemen 
en kruiden) en samengewerkt 
met groentetelers uit de  
directe omgeving. 

Over DelicaTessa

Puur, vers, smaakvol en

met passie bereide gerechten

Alle gerechten zijn hierdoor 
verantwoord en lekker.
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Bezoekadres 
Tessa’s Place, Food & Lounge   
Harenbergweg 1,  
7204 KZ Zutphen

Openingstijden
Woensdag t/m zondag  
van 11.00 t/m 18.00 uur of  
op aanvraag.

Contact
Telefonisch bereikbaar op:

 06 - 434 807 98
  0575 - 202 040 

 tessa@delicatessa.nl
www.delicatessa.nl

Voorproefje bij Tessa’s Place:
We faciliteren voor bruiloften, verjaardagen,  
condoleances en andere samenkomsten.  
Zakelijke bijeenkomsten, vergaderingen en workshops 
zijn ook goed mogelijk.  

Exclusiviteit voor een besloten feest in het restaurant 
behoort tot de mogelijkheden. Het reserveren van een 
gedeelte van het restaurant voor maximaal 35 gasten 
is ook mogelijk.

Voor een kennismaking/voorproefje of persoonlijke 
afstemming bent u altijd welkom bij Tessa’s Place  
food & lounge restaurant.

Volg ons op 
social media

delicatessafood
delicatessa_catering

DELICATESSA 
CATERING

mailto:tessa%40delicatessa.nl?subject=
http://www.delicatessa.nl
https://m.facebook.com/delicatessafood
https://www.instagram.com/delicatessa_catering/
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