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“Bij elke delivery en op ieder evenement  

maken de details het verschil” 

 

De kwaliteit van de ingrediënten, de creativiteit en skills  

van ons keukenteam, de gastvrije bediening, de entertainment,  

de inrichting en de uitstraling van uw locatie; 

wij nemen het uit handen zodat u zorgeloos kunt genieten! 

 

Graag tot snel! 

 

Team Daily Déli 

 

 

 

Good food, good mood! 
www.dailydeli.nl | info@dailydeli.nl | 033 45 66 992 

 

 

http://www.dailydeli.nl/
mailto:info@dailydeli.nl
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Inhoud 
Inhoud: 

 
 Ontbijt / bijgerechten / zuivel & sappen 

 Belegde broodjes 

 Daily Déli’s specials / wraps 

 Daily Déli’s samengestelde lunches / lunch uitbreidingen 

 Zuivel, sappen & frisdrank / warme bijgerechten / soepen 

 Warme lunches / lunch ‘to go’ / salades 

 Patisserie / high tea / amuses 

 Bits & bites 

 Koude hapjes / finger foods 

 Buffetten 

 Barbecues / bij te huren materialen 

 Hoe te bestellen & laten bezorgen 

 Event-catering 

 

Onze menukaart staat vol heerlijke items, diëten, allergiën of andere wensen? 

Laat het ons weten, wij denken graag mee over de mogelijkheden! 

 

Onze bestel en bezorg voorwaarden staan achterin de menukaart. 
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Ontbijt 
Te bestellen vanaf 20 personen 

 

          prijs per persoon 

 

Daily Déli’s basis ontbijt        €   4,75 

Zachte bakkersbollen 2 pp, handzaam belegd met  

een divers assortiment kaas en vleeswaren 

 

Daily Déli’s ontbijttafel        €   9,95 

Een selectie van harde en zachte minibroodjes 2 pp en minikrentenbollen  

1pp met los geleverd, een divers assortiment kaas en vleeswaren, een 

gekookt ei, zoetwaren, jus d’orange en yoghurt met vers fruit 

 

 

Maak je ontbijt compleet met: 
          prijs per stuk 

Krentebol van de bakker       €   1,25 

Huisgemaakt bananenbrood       €   2,25 

Danish mix: vers afgebakken assortiment zoete bladerdeegsnack €   1,65 

Brownie / muffin / gevulde koek / appelflap    €   2,25 

Griekse yoghurt met vers fruit, muesli en honing    €   2,95 

Verse fruit salade         €   2,25 

 

     

Zuivel & sappen 
          prijs per stuk 

Zuiveldranken 1 liter        €   2,25 

Biologische melk / karnemelk 

 

Smoothie 0.25 liter         €   3,50 

Elk seizoen een andere smoothie van plukvers fruit     

 

Sinaasappelsap 1 liter Appelsientje      €   2,95 

Verse jus d’orange        €   6,95 
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Belegde broodjes 
Keuze uit zachte bakkersbol assorti  

prijs per persoon 

Jonge kaas          €   2,50 

Belegen kaas         €   2,50 

Boerenbrie          €   2,50 

Mosterdkaas         €   2,50 

Reypenaerkaas         €   2,50 

Kruidenkaas met bieslook       €   2,50 

Gekookt ei          €   2,50 

Gerookte kipfilet         €   2,50 

Slagersham          €   2,50 

Serranoham         €   2,50 

Filet Americain         €   2,50 

Rosbief          €   2,50 

Oude kaassalade met mosterd      €   2,50

       

Scharrelei salade         €   2,50 

Bretonse kipsalade        €   2,50 

Huisgemaakte tonijnsalade       €   2,50 

Huisgemaakte pittige humus en gegrilde groente   €   3,80 

Mozzarella, tomaat en pesto       €   3,80 

Carpaccio, pestomayonaise en rucola     €   3,80 

Gezond: ham/kaas/sla/tomaat/komkommer/wortel/ei   €   3,80 

Gerookte zalm         €   3,80 

 

Luxe broodjes       meerprijs €   0,95 

 

 Waldkorn Traingel 

 Ciabatta rustiek 

 Meergranen ciabatta 

 Noten-vruchtenbol 

 Italiaanse bol 

 Bagel 

 Stokbroodje wit of meergranen 

 Oerbol / petit pain ardenais 
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Daily Déli’s specials 

 
        prijs per stuk: € 5,65 

 

Carpaccio  Italiaanse bol belegd met dun gesneden carpaccio, 

   pijnboompitjes, pesto mayo, rucola en Parmezaanse kaas 

 

Gerookte zalm Bagel belegd met gerookte zalm, komkommer-dillespread, 

   sla, komkommer, dille en kappertjes 

 

Gerookte kip Ciabatta rustique belegd met gerookte kipfilet, avocado,  

sweet chili mayo, sla, bacon en kaas 

 

Geitenkaas Notenvruchten bol belegd met geitenkaas, 

vijgencompote, sla en walnoten 

 

Tonijnsalade Oerbol belegd met huisgemaakte tonijnsalade, sla, 

paprika, kappertjes, rode ui en appel 

 

Vega special Meergranen ciabatta belegd met Reypenaerkaas,  

   huisgemaakte pittige humus, zongedroogde tomaat, sla en 

   zonnebloempitjes 

 

Vegan waldkorn Waldkorn triangel belegd met huisgemaakte pittige humus, 

   gegrilde groenten, sla en zongedroogde tomaat  

 

 

Wraps 
         prijs per stuk: € 4,50 

 

Vegan  Rode bietenwrap gevuld met huisgemaakte pittige 

   humus, gegrilde groente en sla 

 

Gerookte kipfilet Spinaziewrap gevuld met gerookte kipfilet, 

   avocadocreme, bacon en sla  
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Daily Déli’s samengestelde lunches 

 
          prijs per persoon 

Daily Déli’s basis 2 pp        €   4,50 

Zachte bakkersbollen wit en bruin, handzaam belegd met een 

divers assortiment kaas en vleeswaren 

 

Minibroodjes lunch 3 pp        €   5,95 

Mini-broodjes: maïs / sesam / meergranen / zacht / waldkorntriangel / 

rustique belegd met een divers assortiment kaas / vleeswaren en salades 

De broodjes worden gegarneerd met sla 

 

Luxe mini-broodjes lunch 3 pp       €   6,75 

Mini-broodjes: maïs / sesam / meergranen / zacht / waldkorntriangel  

rustique belegd met: 

 Carpaccio, pijnboompitjes, pestomayo, rucola en Parmezaanse kaas 

 Gerookte zalm, komkommer-dillespread, sla, komkommer, dille en 

kappertjes 

 Gerookte kipfilet, avocado, sweet chili mayo, sla, bacon en kaas 

 Reypenaer kaas, huisgemaakte pittige hummus, zongedroogde 

tomaat, sla en zonnebloempitjes 

 

Daily Déli’s lunch 3 pp        €   7,50 

Een gevarieerde lunch bestaande uit witte- en meergranen stokbroodjes, 

oerbollen, petit-pains Ardennais en zachte bakkersbollen wit en bruin 

belegd met een divers assortiment kaas, vleeswaren en salades 

De broodjes worden gegarneerd met sla 

 

Rustieke sandwichlunch 3 pp       €   7,75 

Een assortiment van rustiek pompoen, donker meergranenbrood en 

maïsbrood 

belegd met: 

 Mozzarella, tomaat en pesto 

 Gerookte zalm, komkommer dille-spread, rode ui en sla 

 Serranoham, tomaten tapenade en olijven 

 Gerookte kipfilet, rode pesto en komkommer 

 Reypenaerkaas, sla en tomaat 
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                 prijs per stuk 

Daily Déli’s Vega lunch 3 pp       €   7,75 

Een varieerde lunch bestaande uit divers boerenbrood belegd met: 

   

 Rode bietenspread, sla, geitenkaas en zonnebloempitjes 

 Reypenaerkaas, sla, ei, tomaat, wortel en komkommer 

 Huisgemaakte pittige hummus en gegrilde groenten 

 Pittige notenboter, komkommer en gebakken uitjes 

 Boerenbrie, sla, walnoten en vijgencompote 

 

Luxe lunch 2pp         €   8,95 

Luxe broodjes: Italiaanse bollen / meergranen ciabatta ’s / waldkorn  

triangels / bagels / oerbollen, belegd met: 

 

 Carpaccio, pijnboompitjes, pestomayo, rucola en Parmezaanse kaas 

 Huisgemaakte tonijnsalade, sla, paprika, kappertjes, rode ui en appel 

 Gerookte zalm, komkommer dille-spread, sla, komkommer, dille en 

kappertjes 

 Gerookte kipfilet, avocado, sweet chili mayo, sla, bacon en kaas 

 Reypenaerkaas, huisgemaakte pittige humus, zongedroogde tomaat, 

sla en zonnebloempitjes 

 

Maak je lunch compleet met: 
              prijs per stuk 

Krentebol van de bakker       €   1,25 

Huisgemaakt bananenbrood       €   2,25 

Danish mix: vers afgebakken assortiment zoete bladerdeegsnack €   1,65 

Brownie / muffin / gevulde koek / appelflap    €   2,25 

Griekse yoghurt met vers fruit, muesli en honing    €   2,95 

Verse fruit salade         €   2,50 
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Zuivel / sappen / frisdrank 
               prijs per stuk 

 

Zuiveldranken 1 liter        €   2,25 

Biologische melk / karnemelk 

 

Smoothie 0.25 liter         €   3,50 

Elk seizoen een anders smoothie van plukvers fruit     

 

Sinaasappelsap 1 liter         

Appelsientje         €   2,95 

Verse jus d’orange        €   6,95 

 

Bio sappen Schulp 0.75 literAppel & peer / appel & vlierbes   €   3,95 

appel & rabarber / appel & cranberry     

 

Vitamine water 0.5 liter        €   2,95 

Limoen & lychee / framboos en granaatappel / mango & guave 

 

Frisdranken 0.33 liter        €   1,75 

Pepsi cola / Pepsi Max / Sisi / 7-up/ casis / Ice-Tea / Sourcy rood & blauw 

   

Warme bijgerechten 
               prijs per stuk 

 

Saucijzenbroodje         €   1,95 

Vegetarisch saucijzenbroodje van de vegetarische slager  €   2,75 

Broodje Van Dobben groentekroket      €   2,75 

Broodje Van Dobben kroket met mosterd     €   2,50 

 

Soepen 
 

       prijs per persoon:     €   3,45 

Tomaten-cremesoep met basilicumroom en croutons     

Licht pittige Thaise rode currysoep met koriander      

Champignon-truffelsoep met croutons       

Mosterdsoep met spekjes en bosui 

Rijk gevulde groentesoep met vegetarische balletjes 
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Warme lunch 
Te bestellen vanaf 20 personen 

        prijs per persoon: €   9,95 

Kipdijsateh met pindasaus, rauwkostsalade en stokbrood 

Vegan wrap gevuld met vegan kebab en groente met vegan mayo 

Vegetarische lasagne met rauwkostsalade 

 

Lunch ‘To Go’ 
Makkelijk mee te nemen in biologisch afbreekbare lunchtasjes 

                         prijs per stuk 

Basic lunchpakket        €   6,95 

Een handzaam lunchpakket bestaande uit een zachte bakkersbol, een 

oerbol Reypenaerkaas, een zachte bakkersbol slagersham, een smoothie van 

plukvers fruit 

Daily Déli’s lunchpakket        €   8,95 

Een compleet lunchpakket bestaande uit bananenbrood, een oerbol 

Reypenaerkaas,  

een zachte bakkersbol slagersham, een smoothie en seizoensfruit 

 

Salades 
                 prijs per stuk 

Oosterse kip Geroosterde gemarineerde kipdijfilet, sla, taugé, €   4,75 

   komkommer, wortel, sesam en oosterse dressing 

Griekse salade Tomaat, paprika, rode ui, komkommer, olijven, €   4,75 

   fetakaas en olijfolie 

Gravad lax  Zalm, sla, kappertjes. rode ui, gekookte ei,   €   5,75 

   augurk en mosterd-dille dressing 

Geitenkaas  Geitenkaas, sla, zongedroogde tomaat, druiven,€   4,75 

   bacon, zonnebloempitjes en balsamicodressing 

Poké Bowl  Quinoa, mango, komkommer, wortel,   €   4,75 

   soja bonen, verse koriander en sesamvinaigrette 

 

Maaltijdsalade     

      Meerprijs:   €   2,95 

Bovenvermelde salades als maaltijdsalade inclusef rustiek brood met 

tapanade. 

 



 

 

 

 

11 

 

 

 

Patisserie 
Wij bezorgen verse taarten en gebakjes van de lokale bakker op aanvraag 

 

High Tea 
Te bestellen vanaf 20 personen 

 

        prijs per persoon: 18,95 

Zoet 

Bavarois / Macarons / mini muffins / brownie bites / bananenbrood / 

profiteroles 

 

Hartig 

 Tartaartje van zalm met citroenmayonaise 

 Mini sandwich roomkaas, avocado en komkommer 

 Toast met hüttenkäse en Serranoham 

 Mini bolletje gerookte kip 

 Rustieke mini sandwich met geitenkaas, walnoten en vijgencompote 

 Assortiment mini wrapjes 

 

Compleet te maken met koffie en thee  meerprijs per persoon: €   2,00 

 

Amuses 
te bestellen vanaf 40 stuks 

 

          prijs per stuk:  €   2,95 

Gravad lax met babyspinazie en avocadocreme 

Briochebroodje met dungesneden gerookte rib-eye en BBQ-saus 

Carpaccio van rode biet met geitenkaasbolletjes en balsamico 

Steak tartaartje met Parmezaanse kaas, pijnboompitjes en rucola 

Crunchy gevuld met surimi, wakame en Japanse omelet 

Gerookte eendenborst met gemarineerde paddenstoelen 

Dungesneden eendenborst met gemarineerde paddenstoelen 

Dungesneden kabeljauw met anti boise 

Springrol gevuld met kip, ei en groente, met sojasaus 
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Bits & bites 
Te bestellen vanaf 20 personen 

 

          prijs per persoon 

Brood & dippers         €   2,95 

Wit en meergranenstokbrood met pesto / Tzatziki / huisgekruide 

boter / huisgemaakte pittige humus 

 

Tafelgarnituur         €   1,85 

Notenmelange / fuet worst / olijven / cheesesticks 

 

Daily Déli’s tafelgarnituur       €   2,25 

Gerookte amandelen / cheesesticks / peppadew / chorizo   

 

Healthy tafelgarnituur        €   3,20 

Crudité van wortel / komkommer / paprika / rettich / bleekselderij  

met dippers van huisgemaakte pittige humus en tzatziki 

 

Sweet chili nacho’s        €   3,50 

Licht pittige nacho’s met verse guacamole en tomatensalsa 

 

Daily Déli’s luxe borrelplank       €   6,95 

 Spiesje met mozzarella / tomaat / olijf 

 Mini wrapje 

 Manchego 

 Boerenbrie 

 Fuetworst 

 Serranoham 

 Stokbrood met tapenade / tzatziki / huisgekruide boter / huisgemaakte 

pittige humus 
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Koude hapjes 

 
       prijs per stuk: €   2,25 

 

Blini met gerookte zalm, komkommer-dillespread en verse kruiden   

Vegetarische crushi; gegrilde paprika, wakame en Japanse omelet met 

crunchlaagje 

Mini-wrap met gerookte kipfilet, rucola en komkommer-dillespread 

Canapé met Serranoham, tapenade, zongedroogde tomaat en 

zonnebloempitjes 

Soesje gevuld met geitenkaasmousse 

Spiesje van zongedroogde tomaat, olijf en mozzarella met pesto 

Mini rode bietenwrap gevuld met krab en rucola 

 

 

Fingerfood 
Te bestellen vanaf 20 personen 

          prijs per persoon 

 

Bitterballen ‘Van Dobben’ 3 pp      €   2,95 

Ambachtelijke bitterballen van ‘Van Dobben’ met grove mosterd 

 

Yakitori kipspiesjes 2 pp        €   2,25 

Op houtskool geroosterde kipspiesjes gemarineerd met teriyakisaus 

 

Warm bittergarnituur 3 pp       €   2,75 

Mix van kipnuggets / kaashapjes / bamihapjes / nasihapjes / mini-frikandellen  

kiphapjes / pittige hapjes / gehaktballetjes met mosterd- en chilisaus 

 

Pittige gehaktballetjes van de slager 3 pp     €   2,95 

Gekruide rundergehaktballetjes van de slager met zoet-pittige 

mangochutney 

 

Daily Déli’s vegan trio 3pp       €   2,95 

Mix van vegan balletjes pompoen / rode biet / spinazie met vegan mayo 

     

 



 

 

 

 

14 

 

 

 

Buffetten 
Te bestellen vanaf 20 personen 

          prijs per persoon 

 

Italiaanse buffet         €   22,50 

 Italiaans plateau van Pecorino, coppa-ham en rauwe ham 

 Carpaccio op rucola met kappertjes, pijnboompitjes, Grana Padano 

en balsamico 

 Salade Caprese met mozzarella, tomaat, basilicum en dressing van 

olijfolie 

 Geroosterde en gemarineerde groenten aubergine, courgettes en 

paprika 

 Lasagne met rundergehakt, verse groenten, tomatensaus en basilicum 

 Pasta pollo: penne pasta, kip, roomsaus en verse groenten 

 Pasta Arabiata: spiraalpasta in een pittige en goedgevulde 

tomatensaus 

 Diverse soorten Italiaans brood / olijven / tapenade / pesto 

 

Indisch Buffet 

 Nasi goreng kip: gebakken rijst met kip, groenten en kruiden 

 Bami goreng: gebakken bami met groenten en ei 

 Babi ketjap: varkensvlees in zoete kruidige ketjapsaus 

 Satehballetjes: gehaktballetjes in Oriëntaalse pindasaus 

 Tjap tjoy: mix van groenten in gebonden bouillon 

 Ajam Bali: kippendijen in vlammende balinese saus 

 Atjar tjampoer / kroepoek / seroendeng 

 

Mexicaans Buffet 
 

 Maïskolf met boter uit de oven 

 Huisgemaakte salsa van tomaat, jalapeno en ui 

 Mexicaans gekruide kipdijfilet met pittige tomatensaus 

 Gebakken garnalen met knoflook en Spaanse pepers 

 Taco’s met chili con carne, guacamole en sour cream 

 Salade met maïs / kidneybonen / cherrytomaat / paprika / ui / frisse 

yoghurtdressing 

 Cornbread met pittige tomatentapenade en huisgekruide boter 

 



 

 

 

 

15 

 

 

 

Hollandse pot        prijs per persoon 

 Stamppot van zoete aardappel met broccoli  €   22,50 

 Stamppot van bospeen en prei 

 Stamppot van bloemkool en zalm 

 Gehaktbal 

 Saucijzen 

 Jus / mosterd / augurken / zilveruitjes 

 

Amerikaans buffet 

 Spareribs met sweet chili marinade 

 Broodje hotdog met zuurkool 

 Gemarineerde kippenvleugeltjes 

 Broodje hamburger met bacon, cheddar en gebakken ui 

 Gebakken aardappelwedges met cajunkruiden 

 Coleslaw 

 Ceasar salad met sla / kip / ei / ansjovis / croutons / tomaat / 

ceasardressing 

 Hamburgersaus / mosterd / mayo / ketchup 

 Brownies en donuts 

 

Tapas buffet 

Koud 

 Peppadew gevuld met roomkaas 

 Spiesje van fuetworst, zongedroogde tomaat en olijf 

 Manchego kaas met vijgencompote 

 Vleesplateau van carpaccio en serranoham 

 Spaanse salade met artisjok / tomaat / rode ui / bleekselderij 

 Diverse soorten brood 

 Picos pan 

 Tapanade / aioli / pesto / olijven 

 

Warm 

 Spaanse gehaktballetjes in tomatensaus 

 Gebakken gamba’s met knoflook en rode peper 

 Gemarineerde kipdijspiesjes 

 Chipolata worstjes 

 Gebakken champignons met knoflook en rozemarijn 

 Patatas bravas uit de oven 
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3-gangen chef’s special 
Vanaf 20 personen (1 menu) 

 

          prijs per persoon 

Voorgerechten         €   36,50 

 Carpaccio van kabeljauw met antibiose en rucola 

 Rolletje van rode bieten gelei en geitenkaas met een krokantje van 

honing en noten 

 Dungesneden gepekelde eendenborst met gemarineerde 

paddenstoelen en  

 sinaasappel-saffraan mayonaise 

 Breekbrood met huisgekruide boter 

 

Hoofdgerechten 

 In de oven gegaarde truffelaardappels 

 Mix van seizoensgebonden vergeten groenten 

 Ossobucco van kalfsvlees, gegaard in eigen jus 

 Gebakken parelhoen, gevuld met paddenstoelen met een saus van 

mosterd 

 

Dessert 

 Diverse kaasjes met noten en vijgenbrood 

 Crème brulée 

 Mini-moelleux van chocolade en frambozensaus 
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Barbecues 
Te bestellen vanaf 20 personen 

          prijs per persoon 

Daily Déli’s vegetarische BBQ  

Op de BBQ          €   18,50 

 Vegetarische burger 

 Groentespies 

 Portobello Caprese 

 Gevulde courgette met geraspte kaas 

 Vegetarische sateh 

 

Salades 

 Quinoa / mango / komkommer / wortel / bonen / verse koriander / 

sesam-vinaigrette  

 Sla / tomaat / rode ui / komkommer / paprika / dressing van olijfolie 

Extra’s 

 BBQ-saus / knoflook / pindasaus 

 

 Stokbrood en huisgekruide boter 

 

Daily Déli’s basis BBQ       prijs per persoon 

 

Op de BBQ          €   18,50 

 Runderhamburger 

 BBQ Worst 

 Speklapje 

 Kipdijsateh 

 

Salades 

 Sla / tomaat / rode ui / komkommer / paprika / dressing van olijfolie 

 

Extra’s 

 BBQ-saus / knoflooksaus / pindasaus 

 Stokbrood  en huisgekruide boter 
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Daily Déli’s Luxe BBQ 

 

 Zalm en papillotte 

 Gambaspies, gemarineerd in knoflookolie 

 Kipdijsateh 

 Lamskotelet 

 Runderhamburger 

 Spies van gemarineerde biefstuk 

 

Salades 

 Fruitsalade van vers seizoen fruit 

 Sla / cherrytomaat / komkommer / paprika / rode ui / fetakaas / olijven 

dressing 

 

Extra’s 

 BBQ-saus / knoflooksaus / pindasaus 

 Stokbrood en huisgekruide boter 

 

Bij te huren 

Wij doen de afwas! 

 

Bord / mes / vork      prijs per persoon: €   0,70 

Soepkom / schotel / soeplepel   prijs per persoon: €   0,65 

Glaswerk: longdrinkglas / bierglas / wijnglas prijs per persoon: €   0,25 

Gas BBQ, exclusief gas en schoonmaak  prijs per persoon: €  50,00 
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Hoe te bestellen & laten bezorgen 

 
Bestellingen voor maandag t/m vrijdag 

Bestellingen voor maandag tot en met vrijdag kunt u plaatsen via mail naar 

info@dailydeli.nl of telefonisch 033-45 66 992. 

 

Graag ontvangen wij uw bestelling minimaal 48 uur vóór de gewenste 

levertijd. Let op: dit is onder voorbehoud, als het nodig is om hier van af te 

wijken nemen wij altijd contact op. 

 

Bestellingen voor het weekend en feestdagen 

Bestellingen voor zaterdag, zondag en feestdagen verzorgen wij op 

aanvraag. 

 

Het volgende assortiment kunnen wij leveren als u dit minimaal 2 werkdagen 

van te voren besteld: 

 Ontbijt 

 Warme lunch 

 High tea / patisserie / amuses 

 Bits & bites / hapjes / fingerfood 

 Warme maaltijden / buffetten / barbecues 

 

Bezorgen, retour en betaling 

 Wij bezorgen in de regio Utrecht en Amersfoort, hiervoor berekenen wij 

voor Amersfoort € 7,50 per rit. Buiten deze regio bezorgkosten op 

aanvraag.  

 Warme lunches / soep / maaltijden / buffetten bezorgen wij in 

chafingdishes / hotpot met opschepmaterialen.  

 Betalingstermijn is binnen 14 dagen na factuurdatum. 

 De minimale bestelgrootte is € 40,00. 

 Om de facturatie goed af te handelen ontvangen wij de gegevens die 

wij nodig hebben zoals PO /afwijkende factuurgegevens e.d. graag 

samen met de bestelling. 

 
Alle in deze menukaart opgenomen prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW. Wijzigingen 

kunt u met ons overleggen tot 09.00 uur op de dag van levering. Op al onze leveringen 

en reserveringen zijn onze Algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.  
            

mailto:info@dailydeli.nl
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Good food, good mood!  
www.dailydeli.nl | info@dailydeli.nl | 033 45 66 992  

http://www.dailydeli.nl/
mailto:info@dailydeli.nl

