Délices Malysse ;
Smaakvolle (relatie)geschenken !
Op zoek naar een origineel geschenk voor uw betere klanten of voor een speciaal iemand ?
Dan zijn de geschenkpaketten van Délices Malysse een ideaal alternatief.
Geef toe, het is eens wat anders dan een balpen, kalender of rekenmachine...

Voor meer informatie, surf naar www.delicesmalysse.be
of contacteer Lobster Fish NV
Lobster Fish Brussel
Quai au Bois à Brûler 19, 1000 Bruxelles - T: 02 223 11 11 - F: 02 223 12 42
Lobster Fish Deerlijk
Waregemstraat 270, 8540 Deerlijk - T 056 70 24 00 - F: 056 70 34 00

Délices Malysse;
Smaakvolle (relatie)geschenken !
Hieronder vindt u een lijst van onze standaardpakketten. Niets belet u weliswaar een op maat gemaakt
pakket aan te vragen.Varianten op de opgegeven pakketten zijn, voor zover realiseerbaar, mogelijk.
Délices Malysse voert zelf rechtstreeks haar producten in. Daardoor wordt er gegarandeerd dagverse
kwaliteit afgeleverd aan gunstige tarieven. Alle geschenkartikelen van Délices Malysse worden geleverd
in piepschuim met gelpack, verpakt in een klassevol bedrukte verpakking. Indien gewenst worden ze
bovendien afgeleverd bij de klant zelf...
Pakket 1: Zachtgerookte Noorse zalm, Machinaal gesneden ( 700gr-1400 gr)
Pakket 2: Zachtgerookte Noorse zalm, Handgesneden ( 700 gr-1400 gr)
Pakket 3: Zachtgerookte Schotse zalm, Handgesneden ( 700 gr – 1400 gr)
Pakket 4: Assortiment van 4 Zachtgerookte producten ( zalm, heilbot, steur en tonijn)
Pakket 5: Luxe gemarineerde Noorse zalm, “Truffes & Champagne”
Pakket 6: Luxe Pack Délices Malysse (zie foto recto). Het pakket wordt geleverd met
één van de onderstaande producten naar keuze:
- Hartje van gerookte zalm - “Gouden filet”
- Terrine van ganzenlever “Torchon” (foie gras) met huisbereide uienconfituur (250 gr - 500 gr)
- Terrine van eendelever “Torchon” (foie d’oie) met huisbereide uienconfituur (250 gr en 500 gr)
- 5 individuele sneden Ganzenlever ‘Tradition” (foie gras) van 60 gr, met uienconfituur
- Gebakken eendenborst, opgevuld met Ganzenlever & huisbereide uienconfituur. (350 gr)
- Exclusive “Caviaar” : “Royal Belgium Caviaar”, 30 gr of 50 gr met Vodka flesje
- Russian Caviaar, 30 gr of 50 gr
- Iranian Caviaar, 30 gr of 50 gr

