Binnenkort
grote
opening
in Schilde !
Delitraiteur, da’s een unieke winkelervaring
voor elk moment van de dag.
MEER DAN 200 BEREIDE GERECHTEN.
Een uniek gamma van topkwaliteit.

EEN AFDELING BAKKERIJ.

Brood en koffiekoeken, elke dag ter plaatse gebakken.

Dagvers, elke dag!

VERS GEPERST FRUITSAP.

Professionele fruitpersen voor 100% versheid en vitaminen.

EEN SOEPBAR EN EEN NOTEN BAR .

Een keuze aan warme soepen die variëren naargelang de seizoenen
of een selfservice-saladebar met een ruime keuze.

LEKKERE IDEEËN.

Gebraden kip, slaatjes, sandwiches, wraps, smoothies, snacks,… Keuze te over!

Delitraiteur, da’s keuze en kwaliteit
met respect voor de producent.
KORTE CIRCUITS EN LOKALE AMBACHTELIJKE PRODUCENTEN KRIJGEN VOORRANG.
Milieubewustzijn en duurzaamheid staan centraal in onze filosofie. Daar engageren we ons voor.

ARTISANALE SMAKEN.

Al onze teams gaan voor natuurlijke producten met een ongeëvenaarde smaak.

EEN NIEUWE GENERATIE VERPAKKINGEN.

We gebruiken ETP & PLA (organisch, composteerbaar
en hernieuwbaar plastic) voor onze sladoosjes & sandwiches.

Delitraiteur, da’s kleur en smaak.
BEREIDINGEN WAARVAN JE ALLEEN NOG MOET GENIETEN.
Van maandag tot zondag bereiden onze gepassioneerde specialisten soepen, kant-en-klare gerechten, gevarieerde slaatjes, …
Hun inspiratie komt uit de culturen van de 5 continenten, overgoten met een Deli-sausje!

ZEG NOOIT ZOMAAR SANDWICH TEGEN ONZE SANDWICHES!
Elke dag ter plaatse gebakken en belegd !
We gebruiken 100% composteerbaar ecologisch transparant papier om onze broodjes te verpakken.

ELKE DATGSE
TER PLAAN EN
GEBAKKEGD!
BELE

Delitraiteur, da’s een service die
het verschil maakt. Tot 22 uur, elke dag.
TER PLAATSE OF OM MEE TE NEMEN.
Geniet van onze specialiteiten bij je thuis of in ons restaurant, binnen of buiten.

EEN NESPRESSO®-EXCLUSIVITEIT.

Dankzij de digitale terminal Nespresso® N-POINT kan je je capsules kopen bij Delitraiteur.
Je kan bij ons ook je gebruikte capsules inleveren, zodat je zeker bent
van een optimale recyclage.

DELITRAITEUR
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