Welkom bij Délifrance Zwolle!
Je vindt ons aanbod in deze menukaart.

V E R A N D E R IN G
V A N S P IJ S
DOET ETEN
Volg jij Délifrance Zwolle al op Facebook? Profiteer van kortingen, aanbiedingen en
blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes! facebook.com/delifrancezwolle

Gratis Wi-Fi

ONTBIJT

Petit Déjeuner tot 12.30 uur

5,95

Spiegeltje spiegeltje...

Frans ontbijt met een pistolet met ham/kaas (warm of koud),
een croissant met jam en roomboter, een glas jus d’orange en
een kop koffie of thee.

Déli Brunch

9,50

Een Franse brunch met één pistolet met salade, één pistolet met
ham/kaas, een chocoladebroodje, jus d’orange en koffie of thee.

Petit Déjeuner Sweet

6,95

Voor de zoetekauw: Luikse wafel, roombotercroissant, jam,
boter, chocoladepasta, honing en yoghurt. Met een warme
drank naar keuze.

Petit Déjeuner Enfant

4,75

Kinderen opgelet! Leuke kinderbox met een verrassing
en een saucijzenbroodje (+ 0,60) of chocoladebroodje.
Je mag kiezen uit Chocomel, Fristi of appelsap en je
krijgt er ook nog een Danoontje bij! Dit mag je natuurlijk ook
als lunch kiezen! (Croissant of pistolet met beleg + 1,25)

GEBAK

Appeltaart per punt/slagroom (+ 0,60)
Gevulde koek
Luikse wafel slagroom (+0,60)
Luikse wafel chocola slagroom (+0,60)
Luikse wafel warme kersen slagroom (+0,60)
Chocolade muffin met witte chocolade vulling
Blueberry muffin met bosbessen vulling
Vanille muffin met chocolade stukjes
Cheesecake
Red velvet cake

FRANSE ZOETWAREN

Croissant met boter en jam of chocopasta
Roombotercroissant de allerlekkerste!
Chocoladebroodje
Chouquette luchtig suikersoesje, 5 stuks
Macaron mini 5 stuks

For kids only!

2,95
1,75
1,95
2,45
2,75
2,25
2,25
1,95
2,95
3,25

1,95
1,25
1,75
1,95
3,50
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EEN ZAAK VAN LEVEN OF BROOD
Heb je een allergie of voedsel intolerantie? Wij helpen je graag met je keuze!

Nederland koffieland...

ZUIVERE KOFFIE

In Nederland is het
g e e n z u i ve re ko f f i e
w a t d e k o f f i e b e t re f t . . .
In een café
( Fr a n s vo o r ko f f i e )
s c h e n k e n z e j e a lco h o l
I n e e n co f fe e s h o p
( E n g e l s vo o r ko f f i e w i n ke l )
koop je wiet
E n ove ra l w a a r j e e e n ko p
ko f f i e b e st e l t
s p re e k t d e o b e r. . .
- E s p re s s o ? C a p p u cc i n o ?
L a t t e m a cc h i a t o ?
...Italiaans
(Manuel Kneepkens)

Nederland is een koffieland,
samen drinken wij 19 miljoen
kopjes per dag. Daarmee
verdienden we in 2014 de
1e plaats wereldwijd.
Onze koffie van Peeze bestaat uit
de beste Arabica koffiesoorten
ter wereld, die volgens uniek
recept gebrand en gemelangeerd
worden in de eigen fabriek in
Arnhem. Dat ruikt lekker!

KOFFIE SPECIALITEITEN
Latte Macchiato

Met een kopje koffie bij
Délifrance draag je bij aan een
betere wereld.
Zo is de koffie van Peeze
Rainforest Alliance gecertificeerd
en levert ieder kopje koffie
een directe bijdrage aan een
koffieproject in Ethiopië via de
Peeze Foundation.
Ook dat vinden wij een vorm van
smaak.

3,10

Koffie, melk en schuim in drie lagen.

Go nuts!

3,95

Latte macchiato met hazelnootsmaak.

Crazy Chocolate

3,95

Latte macchiato met een vleugje chocola.

Café gourmand

3,95

Koffie of thee met 3 Franse lekkernijen en slagroom.

Café Bomba

3,50

Koffie met advocaat en slagroom.

Irish coffee

5,50

Verantwoord in de bonen

Koffie met whisky, bruine suiker en slagroom.

Rum choco
Warme chocolademelk met rum en slagroom.

5,50

WARME DRANKEN

Koffie, Espresso
Cappuccino
Café au lait
Wiener Melange

klein groot

2,00 2,95
2,35 3,20
2,35 3,20
3,10

Koffie, warme melk en slagroom.

Thee

2,00

Keuze uit diverse heerlijke smaken.
Muntthee met honing
Chocolademelk slagroom +0,60

2,40
2,35

SOUPE COMPLETE
Een soep naar keuze met een vers afgebakken pistolet met beenham.
Als lekker extraatje een schaaltje eiersalade!

Club Sandwich op sneden van ons rustieke brood 6,50

LUNCH SPECIALITEITEN
Paris op een 1/2 baguette wit of bruin

Voor mensen met een grote mond: bacon, kipfilet,
sla, tomaat, mayonaise en ei. Eet smakelijk!

5,95

Een oplossing voor zwevende kiezers: één helft
met filet américain en één helft met eiersalade.

Rustique Tonijn op rustiek brood

5,95

Rustiek brood heeft iets speciaals. Met tonijn,
slamix, tomaat, spread en balsamicodressing.

Guylaine op een 1/2 baguette wit of bruin

6,30

Een baguette met filet américain, pesto,
pomodoritomaten, pijnboompitten en
Parmezaanse kaas.

Carpaccio Deluxe ciabatta
Rundercarpaccio, truffelmayonaise of
balsamico, pesto, Parmezaanse kaas,
pijnboompitten en bacon.

6,30

6,30

Franser kan het niet. Brie, honing en
pijnboompitten, warm uit de oven.

Saté ajam met een 1/2 baguette wit of bruin

Uitsmijter of Boerenomelet

8,50

Met naar keuze ham en/of kaas of bacon
en kaas. Ook lekker: met carpaccio, pesto,
Parmezaanse kaas en pijnboompitten +1,95.

Twee overheerlijke kroketten met twee sneden
rustiek brood, geserveerd met mosterd
(roomboter).

5,95

Belegd met Parmaham, slamix, Parmezaanse
kaas, roomkaas en zongedroogde tomaat.

6,50

Baguette met kip, roomkaas, mesclun sla,
Parmezaanse kaas en balsamicodressing.

Chèvre Chaud op een 1/2 baguette wit of bruin

6,30

Heerlijk belegd met warme geitenkaas, pijnboompitten en honing. Geserveerd uit de oven.

6,30

Gesneden plakjes gehaktbal, geserveerd met
een heerlijke satésaus en kroepoek.

Warm vlees op een 1/2 baguette wit of bruin

Croquette Deluxe op sneden van ons rustieke brood 6,95

7,30

op sneden van ons rustieke brood

Boulette op een 1/2 baguette wit of bruin

Eerlijke kipsaté met een lekkere satésaus.
Bij het brood serveren we kruidenboter.

6,95

Voor visliefhebbers! Royaal belegd met
gerookte zalm, dille en naar keuze dillesaus of
kruidenkaas.

Le Toulouse op een 1/2 baguette wit of bruin

Een delicatesse met lauwwarme beenham en
honingmosterd- of dillesaus.

Française op een 1/2 baguette wit of bruin

Gerookte zalm op brood naar keuze

Pain Parma op een 1/2 baguette wit of bruin
7,50

Beenham op een 1/2 baguette wit of bruin

6,95

6,50

Warme ficandeau, paprika, champignons in
een heerlijke satésaus. Eet smakelijk!

Kalfsragout met een 1/2 baguette wit of bruin

6,50

Een baguette in stukjes gesneden met warme
kalfsragout en garnituur!

DELIFRANCE OP YOUTUBE
Hoe wordt een croissant gemaakt? Waar is Délifrance
allemaal actief en welke goede doelen steunen wij? Klik eens verder!

LUNCH

Klein: petit pain wit of meergranen, roombotercroissant
Groot: 1/2 baguette wit of meergranen, rustiek brood wit of meergranen, Franse bol,
ciabatta of focaccia

Gezond ham en/of kaas
Gezond kaas/kip
Tomaat/mozzarella/pesto
Roombrie
Bieslookroomkaas
Kaas
Oude kaas
Achterham
Kipfilet

Klein

Groot

3,95
3,95
3,95
3,95
3,95
3,75
3,95
3,75
3,95

4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,50
4,80
4,50
4,80

Gezonde keuze

Salami
Roompate
Filet américain ei en ui
Filet américain Martino
Eiersalade
Tonijnsalade
Zalmsalade
Javaanse kipsalade
Kipkerriesalade

Klein

Groot

3,95
3,95
3,95
3,95
3,95
3,95
3,95
3,95
3,95

4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80

MAALTIJDSALADES

met brood en kruidenboter

Gerookte zalm

7,95

zalm, dille en dillesaus

Tonijn

7,95

tonijnmootstukjes, olijven, tomaat en balsamico

Carpaccio

7,95

rundercarpaccio, Parmezaanse kaas,
pijnboompitten en een heerlijke dressing

7,95

Warme geitenkaas
warme geitenkaas, pijnboompitten en
bacon in een honingdressing

7,95

Kaasbroodje, Saucijzenbroodje		

2,25

Croissant met kaas		

3,75

Croissant met ham en kaas		

3,95

Baguette met ham, kaas en ananas		

4,95

HARTIG
Provencette Fromage		

4,95

kaas, mozzarella, brie, tomaat

Provencette Jambon 		

4,95

ham, kaas, mozzarella, tomaat

Provencette Thon 		

4,95

tonijn, kaas, pittige saus, tomaat

Provencette Nordique 		
zalm, roomkaas, dille, tomaat

Curry, ketchup of mayonaise (+0,50)

5,25

Pizza baguette		
4,95
bereidingstijd 10 minuten
tomatensaus, ham, kaas en champignons

STARTERS

Uiensoep of Tomatensoep met stokbrood en kruidenboter
Carpaccio zalm met uitjes en dillesaus
Carpaccio met pijnboompitten, rucola, Italiaanse kaas en balsamico
Mandje met stokbrood en kruidenboter
Mandje met stokbrood en aioli

WARME GERECHTEN
Boerenschnitzel Deluxe

Spareribs
11,95

Een grote kipschnitzel met champignons, paprika,
ui, verse frites en garnituur.

Kipsaté

11,95

Een klassieker! Kipsaté met pindasaus en verse
frites of penne. Met garnituur en kroepoek.

Saumon

12,95

12,95

Lekker kluiven! 700 gram spareribs met
chilihoningsaus, geserveerd met verse frites of
penne en garnituur.

Boeuf Stroganoff

9,95

Biologisch rundvlees in een romige stroganoffsaus
met paprika, ui en champignons.
Geserveerd met penne of verse frites en garnituur.

Zalmmoot, geserveerd met champignonsaus en
penne of frites.

PASTA 'S

Déliburger

Pasta Pesto

9,95

9,50

Kwaliteit en smaak! Een echte (h)eerlijke
hamburger van 100% Hollands rundvlees op een
ambachtelijke bol. Met verse frites en garnituur.

Een vegetarische pasta met pesto en
pijnboompitten, Parmezaanse Kaas en
zongedroogde tomaat.

Déliburger Kaas of Bacon

Penne Salmone

9,95

4,60
4,95
4,95
2,95
2,95

9,50

De Déliburger met naar keuze kaas of bacon.
Iedere smaak zijn eigen saus! Met verse frites
en garnituur.

Pasta met rijke pastasaus met room, witte wijn en
gerookte zalm.
Geserveerd met stokbrood en garnituur.

Ladyburger

Pasta Bolognese

7,95

Een kleinere versie van de Déliburger. Naar wens
met kaas of bacon. Met verse frites en garnituur.

9,50

Penne met biologische bolognesesaus, gemaakt
met verse groenten en goed gevuld met 1* Beter
leven rundvlees. Geserveerd met Italiaanse kaas,
stokbrood en garnituur.

ONS BROOD ENZO

WEETJE...

Ons brood, met tarwe van onze eigen Franse
molens, bevat geen toegevoegde kleur- en
smaakstoffen en zijn van eerlijke ingrediënten
gemaakt. Wij werken met gezonde ingrediënten,
die gegarandeerd vers zijn.

Je kunt onbelegd brood in onze
kiosk laten verpakken en meenemen.

Naast het traditionele Franse stokbrood, kun je bij ons
kiezen uit verschillende speciale broodsoorten.

Thuis is ons brood
nét zo lekker!

EEN STUKJE 'HISTOIRE'
1980 - NU
Délifrance is niet iets van de laatste jaren! In
Nederland bestaat Délifrance al meer dan 35 jaar!
In 1980 begonnen de eerste ondernemers in
Amsterdam en Gouda. Leuk is dat deze zelfde
ondernemers nog steeds in deze restaurants te
vinden zijn. Op dit moment zijn er wereldwijd meer
dan 500 verkooppunten, waarvan je er bijna 200 in
Nederland vindt. Niet gek voor zo’n klein landje!
In 1980 begonnen wij onze restaurants in een
authentieke Franse stijl. Tien jaar later was het
aantal restaurants en corners enorm gegroeid, en
werd Délifrance herkend aan het blauw, geel en rode
interieur met een logo in dezelfde kleuren. Inmiddels
zijn de meeste verkooppunten omgebouwd naar het
rustigere wit, bruin en roze.

NIEUW!
Délifrance zit echter niet stil en wil meer! Modern,
maar toch terug naar onze roots met bleu-blancrouge en een snufje ‘pied de poule’: Franser kan het
niet. Stond Délifrance eerst bekend als lunchroom,
hier zorgen wij voor een compleet aanbod: ontbijt,
lunch én diner met hiernaast de vertrouwde hartige
en zoete Franse tussendoortjes. Wij noemen onszelf
tegenwoordig daarom met trots ‘restaurant’ waar je
lekker kunt blijven zitten!
Wil je snel een broodje afhalen?
Geen probleem, ook in het Engels doen wij het
goed bij onze ‘grab & go’ counter.

FEEDBACK
Wij zijn erg benieuwd naar jouw mening over ons restaurant, daar kunnen wij wat mee!
Ons nieuwe uiterlijk, de beleving, het aanbod, de service:
Wat is top en wat kan beter? Mail jouw bevinding naar: info@delifrancerestaurants.nl

PLATEAUS/BORRELHAPJES
Plateau Apéritif voor 2 personen

Samen delen,
samen eten!

13,95

Plateau met diverse hartige belegsoorten, met
twee soorten brood. Tip: lekker om te combineren
met onze wijn!

Plateau Desserts voor 2 personen

13,95

De zoete tegenhanger van de Plateau Apéritif.
Met lekkere Franse minispecialiteiten, vers fruit
en stukjes van onze heerlijke taarten.

Van Dobbe Bitterbal 6 stuks

3,00

WATER EN BROOD
Mineraalwater hebben we in overvloed. Maar waarom kies je
niet eens voor een lekkere smoothie bij je broodje?!
Wat ook het proberen waard is, is onze Iced Cappuccino.
Heerlijk!

FRISDRANK
Frisdrank

2,10

Coca-Cola (Regular, Light), Sinas, 7-Up,
Cassis, Bitter Lemon, Tonic, Rivella,

Sourcy Blauw of Rood
Ice Tea Regular of Green
Chocomel, Fristi, appelsap,
Dubbelfris
Melk, karnemelk

ALCOHOLISCHE DRANK

Wijn wit (droog of zoet), rood of rosé
Bier van de tap Heineken klein
Bier van de tap Heineken groot
Speciaalbier

2,00
2,50
2,20
2,00

2,90
2,30
2,90
2,95

Leffe blond, Hoegaarden, Palm, Radler

Heineken 0.0% flesje
Prosecco flesje
Jenever
Bacardi rum/Martini
Licor 43

ICED TEA

Ginger-lemon 0,5l
Zomer zotheid met perzik 0,5l
Kokos-meloen met mango 0,5l

ICED CAPPUCCINO

2,50
4,95
2,75
3,25
3,95

Verse jus d’orange klein
Verse jus d’orange groot
Jus de Karne jus met karnemelk
Jus de Karne groot

2,75
3,75
2,75
3,75

GROENTE SMOOTHIES

Orange wortel, paprika, knolselderij, gember 3,95
Green spinazie, broccoli, pastinaak, appel		 3,95

FRUIT SMOOTHIES
Pineapple sunset

klein groot

2,95 3,95

ananas, mango, papaya, banaan en jus d’orange

Strawberry delight

2,95 3,95

aardbei, perzik, papaya, banaan en jus d’orange

Mango dream

2,95 3,95

mango, banaan en jus d’orange

DESSERTS
Sorbet

2,50

2 bolletjes sorbetijs naar keuze

4,95
4,95
4,95

Banaan royale

4,95

vers roomijs met banaan met
chocoladesaus en slagroom

Dame blanche

4,95

vers roomijs met warme
chocoladesaus en slagroom

Iced Cappuccino
Iced Cappuccino

3,50

met caramel, chocola of hazelnoot

4,00
4,95

Iced Cappuccino met Baileys

VERS SAP = gezond!

Wafel met warme kersen en slagroom

3,95

Cheesecake met slagroom

3,95

