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HVA MED KVALITETSTAPAS?

SPANIAS BEST BEVARTE HEMMELIGHET

Delicatessen Catering serverer kun Casalba-skinker som
har modnet i kjelleren i Spanias beste bodega.
— Skinkene som vi bruker har vært
gjennom en dobbelt så lang modningstid
og tørkeprosess sammenlignet med andre
skinker, sier medeier Rodrigo Belda i
Delicatessen Catering.
Disse skinkene og flere klassiske spanske
produkter får du levert på døren fra
Delicatessen Catering.
Se www.delicatessen.no for bestilling.
Eikenøtter
I de store og frodige skogene i Vest-Spania
beiter verdens mest fornøyde griser. De
spiser eikenøtter, gress og frittvoksende
urter. En gris kan spise hele åtte kilo
eikenøtter på en dag.
— Det er disse eikenøttene som gir denne
skinken en særegen god smak, sier Belda,
og legger til at eikenøttdietten gir fantastisk
marmorert skinkekjøtt.
Familiebedrift
Produsenten av skinken heter Casalba og er
en liten familiebedrift som holder til på den

spanske høysletten. Deler av året er klimaet
ikke ulikt det norske med mye kjølig, frisk
luft. Familiebedriften produserer bare
10.000 Iberico-skinker i året.
— Dette er klassisk spansk mathåndtverk,
sier Belda stolt.
Familiebedriften Casalba produserer
skinker og pølser etter god gammel spansk
håndverkstradisjon som kan spores helt
tilbake til romersk tid.
— Vi gleder oss til å introdusere denne
skinken til nordmenn, sier restaurantsjefen
i Delicatessen Catering.
Ren luksus
Iberico-skinker regnes som ren luksus
i Spania og spises til fest og høytider.
Fettet i grisen består av 55 prosent
Omega-9 som er det samme sunne fettet
som i olivenolje. 100 gram Iberico-skinke
gir 250 kalorier, og skinken er et godt
alternativ til rødt kjøtt, og kan i moderate
mengder brukes som en del av en
lavkaloridiett.

Kokkene hos tapasleverandøren Delicatessen bruker kun Extra
Virgin olivenolje når de lager tapas på cateringkjøkkenet.
– Det er helsefordeler i å bruke Montabes
Extra Virgin olivenolje. Den gir ekstra god
smak og vi bruker bare denne gourmetoljen
i vår matlaging, sier medeier Rodrigo Belda
i Delicatessen Catering.
Denne oljen og flere klassiske spanske
produkter får du levert på døren fra
Delicatessen Catering.
For bestiling se: www.delicatessen.no
Beskytter matens ferskhet
Montabes Extra Virgin olivenolje er en
gourmetolje med en upåklagelig aroma og
smak. Den kjennetegnes av fruktighet og

høyt innhold av antioksidanter. Oljen har et
slags skall som hindrer at den trekker inn i
maten ved steking.
Lange tradisjoner
Montabes Extra Virgin olivenolje blir laget
av to spanske familier som har drevet med
olivenoljeproduksjon helt siden 1800-tallet.
– Denne olivenoljen blir laget av oliven som
er en blanding mellom lilla og aubergine.
Oljen lages av oliven som akkurat er
plukket. Våre tapasretter blir ekstra gode
ved at vi bruker denne olivenoljen, sier
Belda.

– VI BRUKER KUN EXTRA VIRGIN OLIVENOLJE I MATLAGINGEN

MENY

Her er eksempler på noen retter fra våre menyer:
Chili- & hvitløksmarinerte scampi
Albondigas: Spanske kjøttboller i krydret tomatsaus Dijonmarinerte
kyllingvinger fra Stange gård
Stekt chorizo, serranopølse & champignon
Ensalada Rusa: Potet, gulrøtter, aspargesbønner, grønne erter & alioli
Kikertersalat: Fenikkel, bakt paprika, artisjokker og soltørkede tomater
Tomatsalat: Chêvre, basilikum & kapers
Manchego 6 mnd.
Brød, alioli & oliven

Full oversikt over våre menyer og retter samt priser finner du på
www.delicatessen.no eller www.delicatessencatering.no.

TAPAS LEVERT RASKT TIL DEG

Delicatessen Catering har egne dedikerte sjåfører som
bringer tapasene. Sjåførene kjenner produktene godt.
– Det er utrolig viktig for oss at maten
leveres akkurat slik den forlot vårt kjøkken
og at du blir fornøyd med tempoet i
leveransen, sier medeier Rodrigo Belda.
Unik leverandør
Roomservice er en unik leverandør
innen gourmetcatering og leverer
tapas-delikatessene til deg.
– Alle ledd i leveransen er ordentlig
kvalitetssikret. Vi jobber hardt for å kunne
ivareta både kvalitet og temperatur på
maten som blir brakt til kunden, sier Belda.

Fly tapas til fjellet
Roomservice har bygget opp en egen
distribusjon som består av syv biler og en
motorsykkel. Selskapet har også tilgang til
helikopter hvis du befinner deg på hytta,
på fjellet eller ved sjøen.
– Vi har god erfaring med at maten blir
levert raskt, trygt og effektivt med disse
bilene, sier Belda.
Maten legges i terracotta-fat som leveres
tilbake innen tre dager på Carl Berner i
Oslo eller du kan velge at fatene blir hentet.

Alle våre retter leveres i terracotta-fat.
Fatene returneres til vår nye cateringavdeling på Carl Berner innen tre dager
eller du kan velge at fatene blir hentet.
Retur av varmekasser og terracotta må skje mellom klokken 09.00-19.00 på
mandager og mellom 09.00-17.00 på tirsdager til fredager.
For bestilling eller spørsmål gå til www.delicatessen.no eller
www.delicatessencatering.no.
Frakt etter avtale
Levering i Oslo: kr 400,Levering utenfor Oslo etter avtale.
Retur: Samme priser som levering.
Egen henting av mat eller egen retur: Olaf Schous vei 4 - 6 0572 Oslo.
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