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D E L I V E R Y @ W O R K

De keuken van Parazaar neemt je mee op
een reis rond de wereld. Charlotte weet je
steeds te verwennen met mooie, smaakvolle
gerechtjes, bereid met verse ingrediënten en
seizoensproducten. 
 
Een gezonde en eerlijke keuken met een
vleugje liefde! Daarvoor kan je bij ons steeds
opnieuw terecht.
 
Smakelijk!
 
 
www.parazaarkortrijk.be

KLASSIEKE DAGSCHOTELS

MEETING | BRAINFOOD 
(catering elke werkdag leverbaar)

Ottolenghi buffet (vanaf 10 personen) €28 pp

Een gevarieerd assortiment van kleurrijke bowls, 
bomvol smaken en variatie in Ottolenghi stijl

Belegde broodjes mand (vanaf 15 personen) €12 pp

Assortiment van rijkelijk belegde broodjes: 
Italiaanse ham, huisgemaakte krab, brie, 
gerookte zalm

Tortellini van het huis €12
tomaat, mascarpone en gehakt

Stoofpotje met kip €14
champignons en spinazie in de room 
met puree

Stoofvlees bruin bier €14
en gebakken krielaardappelen

Seizoensvis €15
met broccolistoemp en bruine boter met 
citroen

Scampi cappellini €15
met Italiaanse tomatensaus en mascarpone 

Ovenschotel met gehakt €14
ovenschotel met gehakt, prei en puree 

PARAZAAR | BOUTIQUE
Hier worden de frigo’s dagelijks gevuld met healthy
en gevarieerde gerechtjes uit onze verse keuken. 
Maar ook take-away koffie, matcha tot verse taart
en lekkere kaneelrolletjes. Kom gerust eens langs!

 
Ma - Vrij 10u30 - 17u
Zaterdag 10u30 - 18u

Voorstraat 37 - Kortrijk



BESTELTIP
Geen inspiratie om te koken vanavond?
Onze gerechtjes en sauzen zijn steeds 

kraakvers en vallen in de smaak
bij het hele gezin! Bekijk ook onze

online foodshop voor extra gerechtjes!
 

Balletjes in preisausje €13

Gepofte zoete aardappel €14
Zoete aardappel met tofu, bulgur, 
spinazie, kikkererwten, tomatensausje & 
miso

Chicken shoarma €12
Hummus met gemarineerde shoarma 
kippenreepjes, bulghur, bloemkool, 
olijfjes & granaatappel

Carpaccio caprese €13
Tomatencarpaccio met burrata, 
gegrilde aubergines, granaatappel, 
misovineagrette, boekweit & shizo

César salad €14
César salad met kip, parmezaan, eitje, 
croutons

Pokebowl zalm €13
Pokébowl met zalm, komkommer, 
wortel, lente-ui & srirachamayo

Soep van de dag €4/7
Verse soep van de dag
0,5 liter of 1 liter
Ook steeds verkrijgbaar: Italiaanse 
tomatensoep
 

Butterchicken €13
Indische curry met stukjes kip, zachte 
curry, rijst & naanbroodje 

Creamy chicken Alfredo €14
Fettucini met roomsausje, kip,
parmezaan & peterselie

Vis van de dag €14
Vis met couscous, shittake, kikkererwten 
& tahinisausje 

Gehaktballetjes van gemengd gehakt in 
prei-roomsausje met puree patatjes

Spaghetti Bolognaise €12
1L Bolognaise saus €13

Pasta Parazaar €13
1L Parazaar saus €14

Power lentil curry €13
Vegetarische linzen curry met aubergine, 
jonge spinazie, komijn, geroosterde 
cashews & kokosmelk

Stuffed Ottolenghi €14
Gevulde aubergine met lamsgehakt, 
zoete-puntpaprika, edamame, 
pijnboompitjes, komijn, feta & munt

SWEETS - FREETJE BAKT
Bananenbrood € 3,5 Kaneelrolletje € 4,5 

Carrotcake €4,5 Citroen- maanzaad cake €3,5

b e s t e l l e n
Wij leveren je favoriete PARAZAAR gerechtjes elke

vrijdagmiddag bij jou op het werk!
 

Bestellen kan tot donderdag namiddag 14h
voor levering dag nadien.

 
Onze gerechtjes worden steeds koud

geleverd en kunnen worden opgewarmd in de
microgolf of oven.

 
Plaats je bestelling op mail naar

parazaar@hotmail.be
 

Dropkost groot Kortrijk €5
voor leveringen onder €50

 
Betalen kan heel makkelijk via Payconic.

Wens je toch de levering op een andere dag?
Stuur ons gerust mailtje!

 
 

WWW.PARAZAARKORTRĲK.BE


