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Frokostordning 
Delikat, sundt, grønt, aromatisk og velsmagende er 
grundstenene for vor frokostordning.  
 
Med udgangspunkt i det spirende deli-miljø samt 
den etablerede café-verden, har vi skabt en fro-
kostordning til firmaer, der sætter pris på det lette 
og lækre til frokosten. 
 
Vi arbejder med masser af grøntsager, friske kryd-
derurter, fedtfattige kødtyper og sammensætter 
vore retter så smagen er i højsædet. Frokostordnin-
gen indeholder følgende: 

 

”Frokosten skal  

 
”Duften af friske  

Forret - let anretning med delikate retter med 
fisk eller hjemmelavede kødspecialiteter samt 
masser af grønt. 

Specialitet - dagens grønne specialitet fra køk-
kenet. Masser af smag og friske ingredienser.  

Lun ret / side order - en fedtfattig, smagfuld 
lun café eller deli-ret med passende tilbehør.   

Salat - en fyldig salat med det bedste fra torvet. 
Inspiration i det nordiske køkken med spænden-
de sammensætninger. Supplér evt. salaten med 
salatbar eller vor grønne sideorder salat.     

Pålæg - 2 delikate pålæg med hjemmelavede 
delikatesser. Supplér evt. med flere slags på-
læg, oste m.v.      

Ekstra / Kage - Spændende oste og hjemmebagt 
kage hver uge. Hver dag friskbagte mørke og 
lyse brød.      

Vi kommer med dejlig frokost i Storkøbehavn og 
Nordsjælland. 
 
Frokostordning, pr. person kr. 48,- 
Kørsel pr. dag, fra kr. 125,- 
 
(Priser ekskl. moms) 

Dialog med et smil 
Vor service er det eneste område, hvor vi ikke har 
ladet os inspirere af det pulserende cafémiljø. Vi 
tager service alvorligt og leverer nærvær, punktlig-
hed, fleksibilitet og dialog med et smil. 
 
Jeres faste kontaktperson holder snor i de daglige 
leverancer og sørger for, at I får jeres ønsker op-
fyldt til tiden.  
 
I kan ændre jeres bestilling indtil kl. 14.00 dagen 
før - også selvom I får mange gæster eller at en hel 
afdeling pludselig er ude af huset.    

De færreste går på den samme deli hver dag - Vi 
har fokus på at variere frokosten fra dag til dag og 
arbejder med årstidens grøntsager og råvarer uden 
nemme løsninger. 
  
Vi har klare holdninger til sundhed - maden er vel-
tilberedt, velsmagende og sammensat med fokus på 
at sikre daglig sundhed og velsmag. Vi er ikke  
hellige, men sikrer, at du kan spise dig mæt med 
god samvittighed.  

Sund variation 

mætte øjne og sjæl” 

krydderurter ...” 
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”Med de rette råvarer  

En uge i delight 

Wrap med fyld af røget laks, salat og sennepscreme 

Spæde gulerødder vendt med forårsløg og koriander 

Kyllingespyd med sød chilisauce 

Bulgursalat med ærter og krydderurter  

Rosastegt tyndsteg med spicy chutney 
Serranoskinke med olivenpesto 

Citrusmarineret tun med blodappelsinsalat 

Fattoush med ristet rosmarinbrød og blommetomater 

Langtidsbraisseret kalvespidsbryst med spidskommen, 
hertil Papas bravas (kartofler med spanske krydderier) 

Fyldig speltkernesalat med æble, fennikel og persille 

Kalkunbryst med karrycreme 
Røget skinke med syltede peberfrugter 

Brownie bagt med Manjari chokolade 

Terrine på perlehøne, rosenpeber og cognac 

Nudelsalat med lynstegte grøntsager og nødder  

Quiche Lorraine med italiensk bacon 

Grønne salater med bønner og sennepsvinaigrette 

Fransk peberpaté med små cornichoner 
Let hønsesalat på majskylling 

Kalvecarpaccio med pinjekerner og parmesanflager 

Mini bruchetta med frisk basilikum og flagesalt  

Chiligryde ”Delight” med avokadocreme  

Sprød romainesalat med jordbær og mynte 

Italiensk charcuteri med oliven 

Gårdoste med friske figner og akaciehonning 

Mandag 

Svamperavioli med krydderurter  

Sauterede rodfrugter med asparges og sprød pancetta  

Grillet svinekotelet med bagte peberfrugter, hertil 
dampede jasminris med paprika 

Sprød cossalat med appelsinskiver, rødløg og geranie 

Røget filet med blommekompot 
Kartoffelsalami med friterede springløg 

tirsdag 

onsdag 

torsdag 

fredag 

Udover firmaets daglige frokostordning, står vi 
gerne for jeres øvrige cateringbehov. 
 
Vi tilbyder blandt andet: 
 

  Catering til events 
  Receptioner (Tapas Delight/Deluxe) 
  Catering til selskaber 
  Pinickurve (Picnic Delight) 

Catering delight 

Kontakt os 
Kontakt os på telefon 88 82 62 95 eller  
kontakt@delight.dk og hør mere om hvad vi 
kan gøre for dig og dine kollegaer. 
 
Læs mere om os på www.delight.dk 

I løbet af en uge i Delight kommer vi godt rundt 
om de aktuelle råvarer og den gode smag. 
 
Delight er sammensat af ”Deli” og ”light” og 
kan oversættes med ordene fornøjelse, fryd, 
glæde og henrykkelse. 
 
Vi arbejder for, at du kan spise med god  
samvittighed samt på at give dig fornemmelsen 
af at være på café hver dag. Det er frokost med 
smag - som vi selv elsker at spise og som vi 
brænder for at lave. 
 
Prøv en frokost Delight - du har noget at glæde 
dig til! 

er glæden stor” 


