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Horeca

Makkelijk te bereiden, heerlijk voor je klanten.

Wil je je kaart uitbreiden met lekkere maaltijden, maar wens je 
geen tijd te verliezen aan de bereiding ervan? Dan heeft Delimeal 

de perfecte oplossing! Wij bieden het ruimste assortiment 
kant-en-klare maaltijden voor de horeca, met de beste 

prijs-kwaliteitverhouding. Dankzij Delimeal tover je in 10 minuten 
heerlijke gerechten op tafel. Je zal snel de conclusie trekken: 

voor die prijs hoef je zelf niet te koken.

Slimme horeca-uitbaters 
kiezen voor Delimeal.

Haal het gekozen 
Delimeal gerecht uit 

de vriezer.

Plaats het gerecht in
de Delimeal ovenschaal.

Overdek met 
de Delimeal stolp.

Plaats de ovenschaal in
de microgolfoven en stel 

de aangegeven tijd in.

Indien gewenst, werk 
af met andere verse 

ingrediënten. Dien op.

Met Delimeal tover je binnen de 10 minuten jouw brasseriegerecht op tafel!

optie 1

optie 2

Haal het gekozen 
Delimeal gerecht uit de 
vriezer en prik gaatjes

in de folie met een vork.

Plaats de ovenschaal in
de microgolfoven en stel 

de aangegeven tijd in.

Verwijder na het 
opwarmen de folie.

Dresseer het gerecht 
op een gewenst bord 

of schaal.

Indien gewenst, werk 
af met andere verse 

ingrediënten. Dien op.
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Wil je weten hoe Delimeal in jouw zaak 
het verschil kan maken? 

Surf naar www.delimeal.be en ontdek ons 
volledige aanbod voor horeca!

Zeven unieke troeven 
van Delimeal voor horeca!

 1  Gebruiksgemak 

  -  Kant-en-klaar binnen de 10 minuten in een conventionele 
microgolfoven. 

 2 Stijgend rendement

  -  Minder werkuren.
  -  Perfect zicht op kosten.

 3 Minder afval 

  -  Minder verspilling van voedsel. 
  -  Echt duurzaam: 30% minder afval vergeleken met 

verse voeding. 

 4 Alle voordelen van vriesvers 

  -  100% natuurlijke manier om voeding te bewaren 
en de kwaliteit te behouden.

  -  Geen additieven, bewaarmiddelen, kleurstoffen of 
smaakversterkers.

  -  Optimaal bewaren van voedingswaarde, smaak, kleur 
en vitamines. 

  -  Vriesvers is verser dan vers. In minder dan 2 uur wordt 
het product ingevroren.

  -  Gegarandeerd veilig en hygiënisch.
  -  Duurzaam, 30% minder afval vergeleken met verse voeding. 

 5 Langer houdbaar

  -  De maaltijden kunnen meerdere maanden bewaard worden.   

 6 Altijd beschikbaar

  -  Maandag bestellen is woensdag geleverd!  

 7 Heel veel keuze

Delimeal brengt jouw dag op smaak 

Delimeal brengt elke dag op smaak met lekkere, 
zelf gekookte maaltijden. Welk menu je ook verkiest: 
dankzij ons gevarieerde aanbod vind je steeds je goesting. 
We combineren pure ingrediënten met kwalitatieve 
methodes en een uitgebreid netwerk. Zo zorgen we ervoor 
dat vers écht vers blijft, vanaf het veld tot op je vork.

Delimeal is dé dagelijkse oplossing voor jouw catering, 
zowel geportioneerd als in bulk. We leveren maaltijden 
aan huis en zijn een sterke partner voor scholen, bedrijven, 
de horeca en de zorgsector. Want wie je ook bent, wat je 
ook wil: Delimeal is altijd dichtbij. 


