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- Taste is everything -



Onze suggesties:

“We are food” 
is meer dan een slogan.  

Het is het begin- en 
eindpunt van onze bedrijfsfilosofie.  

Wij willen, samen met jullie, 
het beste op jullie bord toveren.

Onze kwaliteitsvolle producten  
samen met jullie smaak en 
kookkunst vormen de basis.

Apero hapjes:
Zeer uitgebreid assortiment hapjes
zowel koude als warme hapjes.

Soepen:
Bisque homard (kreeftensoep) € 9,98/L
Bisque van garnalen € 7,98/L
Tomatenroomsoep met balletjes € 4,98/L
Pompoensoep € 4,98/L
Champignonnenroomsoep € 4,98/L
Waterkerssoep € 4,98/L
Witloofsoep € 4,98/L

voorgerechten:
koud

Carpaccio van rund € 25,98/kg
Vitello tonnato van kalf € 29,98/kg
warm

Artisanale kaaskroket € 1,98/st
Artisanale garnaalkroket € 3,48/st
St. Jacobsschelp dagprijs
Oostendse visschelp dagprijs

hoofdgerechten:
vlees 

Ragout van jong everzwijn € 27,98/kg
Ragout van hert op franse wijze € 25,98/kg
Coq au vin € 19,98/kg
Parelhoenfilet met appeltjes € 30,78/kg

vis 

Tongrolletjes van de chef € 29,98/kg
Zalmfilet van de chef € 29,98/kg
Kabeljauwfilet van de chef € 29,98/kg
Scampi diabolique (ook mogelijk als voorgerecht) € 34,98/kg
Scampi van de chef (ook mogelijk als voorgerecht) € 34,98/kg

bijgerechten:
Aardappelpuree € 8,98/kg
Wortelpuree € 9,98/kg
Knolselderpuree € 9,98/kg
Savooiekoolpuree € 9,98/kg
Aardappelgratin € 9,98/kg
Verse kroketten € 5,00/20st
Fijne boontjes met ajuin € 6,98/kg
Gestoofde worteltjes met ajuin € 6,98/kg
Erwtjes en worteltjes gestoofd € 6,98/kg
Appeltjes met veenbessen € 6,98/kg
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nagerechten:
                                             € 2,98/st
Chocolademousse
Brésiliennetoetje
Chocolademousse advokaat
Vanillepudding speculaas
Citroencrème
Tiramisu cuberdon
Tiramisu classico
Tiramisu crumble speculaas
Rijstpap bruine suiker
Rijstpap met krieken
Crème brûlée vanille
Assortiment hoeve-ijs

of :
Artisanale desserten en  
overheerlijke fijne patisserie  
op de bakkerij afdeling.

voor elke 
gelegenheid 

presenteren wij u 
de gepaste schotel.

wij bieden ook een uitgebreid 

kaasassortiment aan.

menu’s

3



Italiaans-Spaanse Mix

Een mix van heerlijke 
vleeswaren en een fijn 

visassortiment.

Voor een gezellig 
apero moment

€
9,98
/p.p.

€
22,98

/p.p.

tapas 
schotel

land&zee
schotel

alle schotels
vanaf 4 personen

• rauwe ham
• pesto
• salami
• ansjovis
• zongedroogde tomaten
• olijfjes

• pepers met feta
• mozzarella-tomaat  
 spiesje
• Manchego kaas
• soepstengels
• peppadew

• rosbief
• rauwe ham + meloen
• gekookte ham + asperges
• 2 paté’s + confi’s

• gerookte zalm
• gerookte heilbot
• mini tomaat + grijze garnalen
• brochet scampi

-  Land - -  Zee-
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€

20,98
/p.p.

Heerlijke

Italiaanse

€
18,98

/p.p.

land&zee
schotel

koude vlees
schotels

CHARCUTERIE
schotel

vlees
schotel

alle schotels
vanaf 4 personen

BIJ ALLE SCHOTELS KUNT U steeds DE  
VOLGENDE koude BIJGERECHTEN BESTELLEN:

Aardappelsalade € 9,98 /kg
Pasta pesto € 10,98 /kg
Griekse pasta salade € 16,98 /kg
Groentebuffet met bijhorende sausjes 
(salade, tomaatjes, geraspte worteltjes, bloemkool, komkommer, boontjes, alles met of zonder vinaigrette) € 4,98 /P.P.

• Parma ham - meloen
• gekookte ham met  
 asperges
• zelfgemaakt vleesbrood
• 2 soorten paté + confi’s

• gebakken kippeborst
• salami
• varkensgebraad
• rosbief

• Mortadella
• Parma ham
• Italiaanse salami
• vitello tonnato
• carpaccio & parmesan

• brochet mozzarella
 + tomaat
• olijfjes
• zongedroogde tomaten
• artisjokhartjes
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gevarieerde
schotels

Bij gezellig samen tafelen denkt u natuurlijk in de eerste 
plaats aan een rijkelijk gevulde tafel  met vlees of vis 

vergezeld van de lekkerste bijgerechten. Niemand van het 
gezelschap hoeft zich op te offeren in de keuken. 

€
21,98

/kg

Luxe

Luxe

€
21,98

/kg

gourmet

fondue

• gemarineerd   
 kippehaasje
• gemarineerd kalfslapje
• biefstukje
• varkenslapje 
• lamskotelet
• slavink

• merguez
• chipolata fijne kruiden
• rundsburgertje
• kaasburgertje
• kalkoenbrochetje
• berloumi kaas

• blokje Châteaubriand
• blokje varkensfilet
• gemarineerd   
 kippevlees
• gemarineerd kalfsvlees

• gepaneerd vleesballetje
• chipolata fijne kruiden
• merguez
• spekrolletje

Onze
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€
21,98

/kg

€
23,98

/kg

€
29,98

/kg

Luxe
Steengrill

teppanyaki

teppanyaki

• biefstukje
• varkenslapje
• kippehaasje
• kalfslapje
• lamskotelet

• Limousin burgertje
• slavink
• chipolata fijne kruiden
• merguez
• rundsbrochetje

• gemarineerd:
  kippehaasje
  kalfslapje
  biefstukje
  kalkoenfilet
  eendefilet

  parelhoenfilet
  Ibericolapje
  rundsbrochetje
  lamskotelet
• gerijpte entrecôte

• kabeljauw met   
 mosterdmarinade
• zalm met dille   
 marinade
• sint-jacobsnootjes

• rouget
• gamba’s
• venusschelpen
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kreeften
schotels

assortiment
oesters &

schaaldieren
kaviaar&
foie gras

Levende kreeften
gekookte kreeften
kreeft belle vue
kreeft thermidor

KREEFT:
- 4 à 500 g
- 6 à 700 g
- 9 à 1000 g

dag
prijs

dag
prijs

dag
prijs

Onze

Ons uitgebreid
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Onze

Voor wie zelf aan de slag wil,

KREEFT:
- 4 à 500 g
- 6 à 700 g
- 9 à 1000 g

visschotels
Bij gezellig samen tafelen denkt u natuurlijk in de eerste 

plaats aan een rijkelijk gevulde tafel  met vlees of vis 
vergezeld van de lekkerste bijgerechten. Niemand van het 

gezelschap hoeft zich op te offeren in de keuken. 

alle schotels
vanaf 4 personen

Gevarieerd
€

24,98
/p.p.

visbuffet

beschikken wij over een ruim 
assortiment verse groenten 

fruit, vlees en gevogelte

opgevulde kwartels, landes kip, parelhoen, 
kalkoenrollade, kalkoen, gevulde kalkoen

uw slager staat u bij met raad en daad.

de verantwoordelijke van de vis kan u 
helpen om voor u de beste stukjes vis en 

schaaldieren te bestellen. 

• gekookte zalm
• gerookte zalm
• gerookte heilbot
• gevulde tomaat met

 grijze garnalen
• krabhapje 
• gerookte forel
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Assortiment

€
14,98

/p.p.

€
14,99

/p.p.

€
7,50
/p.p.

Luxe
raclette
schotel

Luxe
kaasplanken

brood 
naar keuze

dessert kaasschotel 150g/p.p.

alle schotels
vanaf 4 personen

hoofdgerecht 300g/p.p.

• 4 soorten paddestoelen
• 4 soorten raclette kaas
• salami
• aardappelschijfjes

• augurkjes en uitjes
• Bresaola
• pastrami
• Grison

zowel voor een klein stukje als voor een heerlijk royale 
kaasplank kan u terecht bij AD Delhaize Flora. 

U stelt deze schotels naar eigen goeddunken samen.

Belegde
€

1,15
/st

€
1,30
/st

mini
sandwiches

zonder  
groenten

met  
groenten

gedurende het ganse jaar verzorgen wij graag 
uw groenteschotels, belegde mini-sandwiches, 

ontbijtbuffetten en zoveel meer.
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Ons assortiment
belegde 

broodjes
Broodje kaas € 3.15 - € 2.65 zonder groenten
jonge kaas, tomaat, ei, komkommer, sla, cocktailsaus

Broodje hesp € 3.15 - € 2.65 zonder groenten
gekookte hesp, sla, komkommer, ei, tomaat, cocktailsaus

Broodje gezonD € 3.15 - € 2.65 zonder groenten
eiersalade of Milnerkaas, sla, ei, tomaat, komkommer

Broodje vegetarisch € 3.15 - € 2.65 zonder groenten
groentesalade, ei, komkommer, sla, tomaat

Broodje tonijn € 3.15 - € 2.65 zonder groenten
tonijnsalade, ei, sla, komkommer, tomaat

Broodje tonijn pikant € 3.15 - € 2.65 zonder groenten
tonijnsalade, mosterd, ansjovis, tabasco, ei, komkommer, tomaat, sla

Broodje martino € 3.45 - € 2.95 zonder groenten
préparé, mosterd, ansjovis, tabasco, sla, ei, komkommer, tomaat

Broodje maison € 3.45 - € 2.95 zonder groenten
kaas, hesp, sla, tomaat, ei, komkommer, cocktailsaus

Broodje tropical € 3.45 - € 2.95 zonder groenten
kaas, hesp, ananas, ei, tomaat, komkommer, sla, cocktailsaus

Broodje krab € 3.45 - € 2.95 zonder groenten
krabsalade, sla, tomaat, komkommer

Broodje italiaans € 3.45 - € 2.95 zonder groenten
Italiaanse ham, boter, sla, tomaat, komkommer

Broodje mozzarella € 4.50 - € 3.95 zonder groenten
mozzarella, zongedroogde tomaat, ruccola

Broodje Gerookte zalm € 4.50  - € 3.95 zonder groenten
gerookte zalm, Philadelphia kaas, peterselie, ajuin, tomaat, ei, sla, komkommer 

Broodje garnaal € 6.95 - € 6.45 zonder groenten
grijze garnaalsalade, sla, ei komkommer, tomaat  
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Prijswijzigingen voorbehouden. Aanbod geldig onder voorbehoud van drukfouten.

Prijzen BTW inbegrepen. Niet op de openbare weg gooien. V.U.: DELFLOR bvba - Mr. Clinckspoor Pieter-jan - Fraterstraat 86B, 9820 Merelbeke

MARGHERITA 
Tomaat, Mozzarella, Oregano  € 8.00

QUATTRO FORMAGGI 
Tomaat, Mozzarella, Emmentaler, Parmezaan, Gorgonzola, Oregano  € 11.00

PROSCIUTTO 
Tomaat, Mozzarella, Hesp, Oregano   € 11.00

FUNGHI 
Tomaat, Mozzarella, Champignons, Oregano   € 11.00

SALAMI 
Tomaat, Mozzarella, Salami (pikant), Paprika, Oregano   € 11.00

HAWAÏ 
Tomaat, Mozzarella, Hesp, Ananas, Oregano   € 11.00

POLLO 
Tomaat, Mozzarella, Kip Oregano   € 11.00

Extra garnering beschikbaar op aanvraag € 2.00

alle dagen vers afgebakken pizza
bestel telefonisch of via de website

AD Flora - Pizza Flora
Fraterstraat 86 B - 9820 Merelbeke

tel. 09 231 48 58 - info@adflora.be - www.adflora.be

openingsuren:
ma-za: 8u-19u - zondag gesloten


