
Een kleine selectie dessertjes
aantal bedrag

Tarte Tatin appel 3,45 € stuk
Moëlleux au chocolat 3,10 € stuk
Tarte Tatin abrikoos 3,45 € stuk
combineer deze desserts met crême anglaise en/of vanille ijs Prijslijst Feestdagen 

2019
Uw gegevens Witzwartdeli  biedt U een ruime keuze uit huisbereid lekkers 
naam om van kerst en oudjaar een echt festijn te maken.

Omdat wij met verse ingrediënten  werken, dienen deze tijdig 
straat en huisnummer bij onze leveranciers besteld te worden

Daarom vragen wij volgende in acht te nemen:
gemeente en postcode

Bestellingen kerst worden afgesloten zaterdag 14 dec 
tel Bestellingen oudjaar worden afgesloten zaterdag 21 dec 

Uw totaal        Afhaling kerst dinsdag 24 dec tussen 10 en 16 uur
totaalbedrag        Afhaling oudjaar dinsdag 31 tussen 10 en 16 uur
voorschot 30 %
saldo bij afhaling Betaling mogelijk met cash, bancontact en creditcard

Gelieve te bestellen in winkel (niet mogelijk per e-mail)
nummer bestelling Bestelling geregistreerd na voldoen 30 % voorschot in winkel

Nieuw adres
Blauwtorenplein 10,  2000 antwerpen
tel 03 294 06 54 
www.witzwartdeli.be (geen bestellingen per mail)

afhaling bestelling Al onze vleeswaren, olijven etc zullen beschikbaar zijn op
Afhaling kerst dinsdag 24 dec tussen 10 en 16 uur 24 en 31 december 
Afhaling oudjaar dinsdag 31 dec tussen 10 en 16 uur en kunnen niet op voorhand besteld worden



Warme hapjes voor het aperitief Hoofdgerechten
assortiment hapjes (om warm te serveren) aantal bedrag Coq-au-vin
15 stuks hapjes met bladerdeeg 18,95 € per doos Heerlijke scharrelkip rode wijn, champignons aantal bedrag

Coquilles en spekjes  24,95  € per kg
st jacobsvrucht in de schelp met Suprême van parelhoen
huisbereide peterselie boter 3,75 €  per stuk gevuld met appel, kalkoen en room,

met champignons en marsala 14,95 € per stuk
Koude hapjes voor het aperitief en voorgerecht Upignac Kalfs rollade 

aantal bedrag met porcini en marsala 8,50 € per stuk
Verse foie eend sneetje +/- 100 g 12,00 €  per 100 g ,+/- Grote gamba 
Verse foie gans sneetje +/- 100 g 13,00 €  per 100 g , +/- met witte wijn en brunoise van groente 6,95  € stuk

ravioli truffel
Soep grote ravioli truffel en champignons met romige 
heerlijke vissoep aantal bedrag truffelsaus 16,95 € 4 st
met Noordzee vis 720 ml 9,95  € Ravioli kreeft
Voorgerechten ravioli gevuld met kreeft met kreeftensaus
Geitenkaasje in bladerdeeg aantal bedrag 16,95 €  4 stuks
en zongedroogde tomaat 4,30 €  per stuk
Brikdeegje met gamba's Garnituren
twee kleine gamba's op bedje groente 4,35 € st aantal bedrag

Filodeegje eend Knolselderpuree 1,39  € per 100 g
filo deegje geconfijte eend en abrikoos 4,75 € stuk Aardappelpuree 1,39  € per 100 g
Grote gamba Wortelpuree 1,39  € per 100 g
met witte wijn en brunoise van groente 6,95  € stuk Jonge aardappeltjes rozemarijn 1,59  €  100 g
Coquilles Gestoofd witloof met balsamico 1,99  €  100 g
st jacobsvrucht in de schelp met 
huisbereide peterselie boter 3,75 €  per stuk
ravioli truffel
grote ravioli truffel en champignons met romige 
truffelsaus (4 st is voorgerecht 2 p) 16,95 € 4 st
Ravioli kreeft
ravioli gevuld met kreeft met kreeftensaus
 (4 stuks is voorgerecht voor 2 p) 16,95 €  4 stuks
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