
 
 
Maaltijdsoep asperge 
Maaltijdsoep tomaat/paprika
Maaltijdsoep thaise curry/pompoen
Maaltijdsoep doperwt/spinazie
 
Traybake mediterraans
Traybake zuid-amerika
 
Salade carpaccio
Salade vitello/tonnato
Salade visbanken
 
Dessert aardbeien bavarois
Dessert chocolade mousse

 
 
Brunch box
Bapas box
High-wine box

9.5 (1 L)
9.5 (1 L)
9.5 (1 L)
9.5 (1 L)
 
+4 (buikspek)
+4 (gehaktballetjes)
 
 
 
 
 
 
 
 

35          2 personen
35          2 personen
54.5       4 personen
 

5.5 (450 ml)
5.5 (450 ml)
5.5 (450 ml)
5.5 (450 ml)
 
10
10
 
12.5
12.5
15
 
4
4

Bestellen: info@deloft23.nl                                              0773746286
 

Op Woensdag, Donderdag, Vrijdag: Bezorgen wij van 14:00 tot 20:00
 

Op Zaterdag en Zondag: Bezorgen wij van 11:00 tot 20:00
 

meer kiezen, meer proeven, meer beleven!

Bezorg regio’s Venlo, (Hout) Blerick, Maasbree, Baarlo, Tegelen, Belfeld



Vitamine
Power soups 

&
Traybake’s

 

Aubergine, paprika, tomaat, rode ui, groene asperge, witte 

asperge, roseval aardappel

Met buikspek +4,- meerprijs

 

Paprika: rode paprika bevat 2x zoveel vitamine C als groene 

paprika

Tomaat: tomaten bevatten veel vitamine C/B1/B2/B6

Rozemarijn: in rozemarijn zitten oliën die ervoor zorgen dat 

luchtwegproblemen verminderen 

 

 

Zoete aardappel, mais, groene asperge, bonen, rode ui, paprika

Met gehaktballetjes +4,- meerprijs

 

Zoete aardappel: meer vitamine dan gewone aardappels maar 

beide gezond

Mais: in mais zit veel vitamine B1 of thiamine, goed voor het 

zenuwstelsel

Bonen: dragen bij aan stevige botten en zijn goed tegen hart en 

vaatziekten

 

 

 

Zoete aardappel, courgette, wortel en ui

 

Rode peper: kalmeert luchtwegen en longen (slijmoplossend)

Pompoen: betacaroteen in pompoen zorgt voor goede weerstand

Gember: werelds meest gebruikte natuurlijk medicijn 

(ontstekingsremmend)

 

Groene asperge, ei en verse tuinkruiden

 

Witte asperge: bron van mineralen, ondersteuning van alle 

lichaamsfuncties

Groene asperge: meer vitamines als in de witte variant, maar 

beide effectief

Tijm: antiseptisch middel, erg goed bij keel en longontsteking

 

Doperwt, knolserderij, wortel

 

Doperwt: gecombineerd met noten een gezondheidsbom (calsium, 

ijzer, magnesium, etc.)

Spinazie: superfood bij uitstek. Beschermt het lichaam tegen veel 

kwalen (vitamine A/E/K)

Munt: antibacteriële werking en vol vitamine A/C/E 

 

Paprika, cherrytomaat, ui, basilicum en tuinkruiden

 

Paprika: vitamine C voor de weerstand, vitamine A voor de ogen 

en vol vezels en mineralen

Tomaat: rijpe tomaten bevatten lycopeen, een krachtig antioxidant

Oregano: geneeskruid dat helpt tegen hoesten en zit boordevol 

antioxidanten

Traybake (ovenschotels) Power soups

Thaise- curry / pompoen soepTraybake mediterrane              

Traybake Zuid- Amerikaans

Asperge soep

Doperwt- spinazie soep

Tomaat- paprika soep

Garnituren bij de soep:
 

Bestellen kan via
info@delo�23.nl
0773746286

10 5.5 (0,45L)           9.5 (1L)

Alle soepen worden geleverd met stokbrood, kruidenboter en 

tapenade



Brunch box
Heerlijk 

brunchen!
Voor dat heerlijke zondagse gevoel, zit u helemaal goed met de 
brunch box van de Loft 23. Geniet samen van lekkere broodjes 
met beleg, salades en soep. Deze rijkelijk gevulde brunch box 
kunt u nu thuis bestellen op de zaterdag en zondag!

 
- Asperge soep of tomatensoep
- Rosbief, huisgemaakte kip salade, carpaccio
- Witvis rilette, gerookte zalm
- Jonge kaas, oude kaas, brie
- Quiche van verschillende kazen en seizoen groenten 
- Focaccia belegd met pesto, ui, tomaat, coppa di parma, 
mozzarella 
- Roomboter, huisgemaakte mango jam
- 10 Mini afbakbroodjes
- Bavarois van rood fruit met crumble en merenque
 
Deze brunch box is geschikt voor 2 personen
Prijs: 35,- incl. Bezorging.
 
 

 
Bestellen kan via
info@delo�23.nl o.v.v. (Brunch box)
0773746286

Inhoud van de box:



High wine
Great food, 
Great wine!

De Loft 23 brengt in samenwerking met +WINE een heerlijke 
high-wine bij u thuis. Mooie wijnen in combinatie met lekkere 
smaken staan garant voor een unieke beleving zoals u van ons 
gewend bent. Deze goed gevulde high-wine box is te bestellen 
voor de zaterdag en zondag.

 
- 3 flessen wijn 0.75 L
- Zomerse salade met gemarineerde asperges (Wijn/spijs)
- Quiche van verschillende kazen en seizoen groenten (Wijn/spijs)
- Stoofpotje van rundvlees (Wijn/spijs)
- Carpaccio, gamba’s in knoflookolie, rilette van witvis, olijven 
tapenade, truffelmayonaise en kruidenboter
- Mini afbakbroodjes en crostini’s
 
Deze high-wine box is geschikt voor 4 personen
Prijs: 54,50 incl. Bezorging.
 
Optioneel: 4 witte of rode wijnglazen voor 10,-
Dessert van het moment voor 4 personen 10,-
 
 

Inhoud van de box:

Bestellen kan via 
info@delo�23.nl o.v.v. (High wine)
0773746286



Bapas box
Lekker 

bourgondisch
Zin in een tafel vol lekkere bapas? Hou je van speciaalbieren? 
Dan is onze bapas box zeker iets voor jou! Een keur aan 
verschillende pincho’s, smeersels en olijven met diverse 
speciaalbieren. Deze goed gevulde bapas box is te bestellen 
voor de zaterdag en zondag.

 
- 3 verschillende speciaal bieren p.p
- 4 Pincho’s vlees
- 4 Pincho’s vis
- 4 Pincho’s vegetarisch
- Olijven tapenade, truffelmayonaise en kruidenboter
- Cros�ni’s
 
Deze bapas box is geschikt voor 2 personen
Prijs: 35,- incl. Bezorging.
 
Op�oneel: 4 wijnglazen voor 10,- meerprijs
 
 

Inhoud van de box: 
 

Bestellen kan via
info@delo�23.nl o.v.v. (Bapas)
0773746286


