
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 keuze en kwaliteit
met respect voor de producent.

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 DAG
TER PLAATSE 
GEBAKKEN EN 

BELEGD!

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.

WELKOMSTBON

Delitraiteur, dat is de lekkere oplossing 
voor elk moment van de dag.
MEER DAN 200 KANT-EN-KLARE GERECHTEN.
Unieke keuze, superieure kwaliteit.

BAKKERIJPRODUCTEN.
Brood en koffiekoeken, elke dag ter plaatse gebakken.

VERS GEPERST FRUITSAP.
Professionele fruitpersen voor 100% versheid en vitaminen.

SMAKELIJKE IDEEËN.
Gebraden kip, slaatjes, sandwiches, wraps, snacks, …
voor het grootste deel ter plaatse bereid. Maak je keuze!

EEN SOEPBAR.
Een ruime keuze aan soep in functie van het seizoen.

EEN ASSORTIMENT KRUIDENIERSWAREN EN NOTENBAR.
Fruit, groenten, zuivel, beenhouwerij, … Walnoten, hazelnoten, cashewnoten, amandelen, …

GROTE OPENING
IN UKKEL

( GROENE JAGER )
OP VRIJDAG
20 JANUARI 

2023! 
Waterloosesteenweg 1135

DELITRAITEUR UKKEL
Groene Jager

Waterloosesteenweg 1135
Kamerenbos

 SINT-JOB-
IN-’T-GOOR

GROENE
JAGER

 Waterloo- 
sesteenweg St. van Terhulpen

Lorrainedreef

Franklin Rooseveltlaan

1 bon per gezin. Geldig t.e.m. 8 februari 2023
bij Delitraiteur in Ukkel - Waterloosesteenweg 1135. 
Uitgezonderd sterke drank, sigarettes, tabakswaren, 

Nespresso‚® Point, vuilniszakken en artikels al in promotie. 
Btw inbegrepen.


