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• Europese gerechten
• Aziatische wokgerechten
• Teppanyaki & Grill gerechten
• Vers gerolde Sushi “all you can eat”
• Chinees – Indisch Buffet
• Dieet – Vegetarische gerechten
• Magnifiek Grande Dessert Buffet
Ook kunt u rekenen op authentieke seizoensgerechten en regelmatig vari rende specialiteiten van 
onze koks. Reserveer nu via 0251 – 23 31 97 en laat u onderdompelen in de gastronomie van 
restaurant Delight!

Openingstijden en prijzen

DAGELIJKS GEOPEND VAN 16.00 U. - 22.00 U.

2,5 uur ONBEPERKT ETEN • ALL YOU CAN EAT & DRINKS

Prijzen zijn per persoon. U kunt met pin of contant betalen. Om wachtrijen bij de ontvangstbalie te 
beperken maken wij per gezelschap een rekening op, die u vooraf voldoet. In ons reglement leest u 
hierover alle informatie.

Speciale dagen en feestdagen zijn: Valentijn, Koningsdag, Moederdag, Vaderdag, Bevrijdingsdag, 
Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaartsdag, Pinksteren, Sinterklaas, kerstavond, oudejaarsavond en 
nieuwjaarsdag. Tijdens de kerstdagen geldt een ander tarief, dat in onze speciale kerstbrochure 
staat vermeld.

Speciale gelegenheid?
Restaurant Delight is de locatie voor uw culinaire uitje. Of het nu gaat om een diner voor twee, 
verjaardagsfeest, familiediner, bedrijfsuitje met honderden personen of vrijgezellenfeest, we zorgen 
met plezier voor een smaakvol samenzijn. Er is ruime- en gratis parkeergelegenheid beschikbaar, 
zowel voor personenauto’s als touringcars. Uw wensen en voorkeuren zijn ons uitgangspunt.
Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. Tel. 0251 – 23 31 97

Verwen uw zintuigen bij restaurant Delight. U kunt proeven van alle kleurige, geurige en smaakvolle
gerechten aan de rijkelijk gevulde buffetten en de Live Cooking eilanden. Door van onze diverse
gastronomische gerechten te genieten ervaart u een culinaire wereldreis. Bij all-in cuisine betaalt u
een vaste prijs voor alle gerechten die we voor u bereiden, inclusief frisdrank, wijn of bier. Proef
zoveel als u zelf wilt. U betaalt namelijk niet voor wát u eet, maar voor de tijd.
Een greep uit ons gastronomische wereldaanbod:

Maandag t/m donderdag   € 27,50

Vrijdag t/m zondag, speciale- en feestdagen   € 29,50

Kinderen 4 t/m 7 jaar   € 9,50
Kinderen 8 t/m 11 jaar € 16,50

Inclusief drankjes: verse jus, sap, fris, bier, wijn, koffi e en thee.


