ONTBIJT - KOFFIE - LUNCH - SNACKS
Welkom bij Délifrance! Je vindt ons aanbod in deze menukrant

Soupe complète
Een kop soep naar keuze met een
1/3 baguette beenham + eiersalade

9,25

VERANDERING
VAN SPIJS
DOET ETEN

GEOPEND: 7 dagen per week: ma van 10.00 - 17.30 uur,
di, wo, vrij van 09.00 - 17.30 uur, do van 09.00 - 20.00 uur,
za van 09.00 - 17.00 en zo van 12.00 - 17.00.

Kies voor een heerlijk ontbijt
bij Délifrance Maastricht Brusselse Poort!
Begin de dag met een croissantje!
Begin de dag met een lach!
Want wie lekker eet in de morgen,
Die lacht de hele dag!
kijk hier voor ons menu

ONTBIJT

Spiegeltje spiegeltje...

Petit Déjeuner

8,50

Compleet ontbijt met een baguette ham/kaas, croissant jam,
chocoladebroodje, een gekookt ei, garnituur, jus d’orange
en koffie, thee of cappuccino naar keuze

Café complèt

4,50

Koffie, thee of cappuccino en drie Franse
lekkernijen met slagroom

Café pommes

4,50

Koffie, thee of cappuccino met appeltaart en slagroom
(vanillesaus +0,20)

Petit Déjeuner Enfant

4,95

Kinderen opgelet! Leuke kinderbox met een verrassing en een
croissantje met jam of een croissant ham/kaas. Je mag kiezen
uit Chocomel of Fristi. Dit mag je natuurlijk ook als lunch kiezen!

For kids only!

FRANSE ZOETWAREN
Croissant au confiture

3,00

met jam en boter

Pain au chocolat

2,75

chocoladebroodje

Pain aux raisins

2,75

koffiebroodje

GEBAK
Gebak

Verse slagroom

0,75

3,95

Luikse wafel warme
kersen en slagroom

4,50

2,75

Eclair

2,00

Pâtisserie Peter Lemmens

Appeltaart
slagroom +0,75

Luikse wafel
slagroom +0,75

vraag naar de smaken

2,75

Macarons

3,75

5 stuks

Appelflap

EEN ZAAK VAN LEVEN OF BROOD
Heb je een allergie of voedsel intolerantie? Wij helpen je graag met je keuze!

2,75

ZUIVERE KOFFIE

Nederland koffieland...
In Nederland is het
g e e n z u i ve re k o f f i e
w a t d e k o f f i e b e t re f t . . .
I n e e n C a fe
( Fra n s vo o r k o 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 k o f f i e w i n k e l )
koop je wiet
E n ove ra l w a a r j e e e n k o p
k o 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!

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.

KOFFIE SPECIALITEITEN
Go nuts!

4,25

latte macchiato met hazelnootsmaak
en slagroom

Tiramisu

4,25

latte macchiato met een vleugje tiramisu
en slagroom

Café Bomba

4,25

koffie met advocaat en slagroom

Koffie met een smaakje en slagroom 4,25
keuze uit: hazelnoot, caramel, speculoos,
chocolade of amaretto

Verantwoord in de bonen

WARME DRANKEN
Koffie, Espresso
Cappuccino
Café au lait
Latte macchiato
Thee

Normaal

2,10
2,35
2,35
3,10
2,10

keuze uit diverse Communitea smaken

Achterop de menukrant vind je onze koude dranken. Ook lekker!

Verse muntthee
Warme chocolademelk
slagroom

2,85
3,00
0,75

Alle koffie’s zijn caffeïnevrij
mogelijk, toeslag

0,25

Groot

2,70
2,85

LUNCH SPECIALITEITEN
Klein

Paris

Groot

7,95

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

A la Mode

7,95

7,95

8,95

Smakelijke rundercarpaccio,
truffelmayonaise of balsamico,
overjarige kaas, en pijnboompitten

Gerookte zalm

7,95

8,95

7,50

Met stukjes tonijn, slamix, tomaat
en balsamico

7,95

8,95

6,95

7,95

6,95

7,95

Een baguette en een schaaltje
gekruid gehakt, gegratineerd met kaas.
Geserveerd met kruidenboter en pittige saus

6,95

Malse kipfilet**

7,75

7,75

8,95

6,25

7,50

6,95

8,25

7,50

8,75

Een baguette belegd met een
slagersgehaktbal met ui, mosterd
en uitgebreid garnituur
Een baguette belegd met
een omelet naturel
Een baguette belegd met een omelet,
keuze uit: kaas en/of ham, bacon
of bacon en kaas gerookte zalm (+ 0,50)
groot (+ 0,80) Alle omeletten worden
geserveerd met uitgebreid garnituur.

8,50

6,95

op sneden van ons rustieke brood,
vers gesneden Voor mensen met
een grote mond: gebraden kipfilet,
bacon en cocktailsaus

8,95

Een baguette belegd met pittige
kipstukjes en honing-mosterdsaus

Kuipje van bladerdeeg, gevuld met
warme kippenragout

Club Sandwich

7,75

Een baguette belegd met malse
kipfilet en honing-mosterdsaus

Een baguette geserveerd met kippenragout,
gegratineerd met overjarige kaas

Pasteitje

9,25

Een baguette met een grote
kipspies, satésaus, atjar en kroepoek

Omelette

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

Kippenragout gegratineerd*

8,95

Kipsaté **

Omelette Naturel **

Een delicatesse met lauwwarme
beenham en honingmosterd- of dillesaus

Mexicain*

7,75

Chèvre Deluxe*

Boulette **

Tonijn Deluxe

Française*

Groot

Hot Thai Chicken **

Voor visliefhebbers! Royaal belegd
met Schotse gerookte zalm en
naar keuze dillesaus of kruidenkaas

Brugse Beenham

Klein
Met heerlijke geitenkaas, honing
en pijnboompitten. Warm uit de oven

Ook lekker! Op één helft van de baguette
zalmsalade en op de andere helft eiersalade

Carpaccio Deluxe

Kies uit: baguette wit of bruin of rustiek brood
wit of bruin. Elke specialiteit wordt geserveerd
met uitgebreid garnituur.

8,95

*

op een 1/2 baguette wit of bruin
op brood naar keuze

**

LUNCH

Klein: 1/3 baguette, roombotercroissant
Groot: rustiek (wit of meergranen), 1/2 baguette wit of meergranen

Santé Deluxe
Gezond kaas/ham of kip
Ei
Kaas
Roombrie
Bieslookroomkaas
Oude kaas
Salami

Klein

Groot

4,50
4,75
3,95
4,75
4,75
4,75
4,95
4,95

5,50
5,75
4,95
5,75
5,75
5,75
5,95
5,95

Groot

4,95
4,95
5,25
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95

5,95
5,95
6,25
5,95
5,95
5,95
5,95
5,95

MAALTIJDSALADES

PANNEKOEKEN
Kinderpannenkoek/Poffertjes naturel
Poedersuiker en/of stroop
Ham en/ of kaas
Bacon
Bacon&kaas

Achterham
Filet américain
Filet Martino Pikant
Paté
Eiersalade
Kipkerriesalade
Zalmsalade
Tonijnsalade

Klein

3,75
4,95
6,75
7,25
7,50

met vers gesneden brood en dressing

Malse kip
Niçoise (tonijn)
Gerookte zalm
Carpaccio
Chèvre Deluxe (geitenkaas)

9,95
9,95
10,50
10,50
10,50

Een kom soep erbij?
Je vindt ze op de volgende bladzijde!

WRAPS
Mexicain

6,95

pain polaire met o.a. sla, komkommer,
tomaat en warm gekruid gehakt

Oriental

7,75

pain polaire met o.a. sla, komkommer,
kruidenroomkaas en gerookte zalm

6,95

pain polaire met o.a. sla, komkommer,
tomaat en gemarineerde kip

ONLINE BESTELLEN
Wist je dat wij ook bestellingen leveren op locatie?
Wij leveren zowel businesslunches als lunches voor
particulieren. Kijk voor de mogelijkheden op:

www.delifrance-maastrichtbrusselsepoort.nl

Dat wordt smullen!

Nordique

Carpaccio

7,75

pain polaire met o.a. pesto, sla, komkommer,
rundercarpaccio, balsamico, Parmezaanse
kaas en pijnboompitten

ONBELEGD BROOD
Baguette wit

1,75

Baguette meergranen

1,95

Thuis is ons brood
nét zo lekker!

SOEPEN

Soupe complète

9,25

Franse uiensoep

5,50

een kop soep naar keuze met een
1/3 baguette beenham + eiersalade

met vers gesneden brood
en kruidenboter

Tomatensoep

Stukjes stokbrood
met kruidenboter

3,50

Soep van het seizoen

5,50

5,00

met vers gesneden brood
en kruidenboter

PROVENCETTES
Fromage

SNACKS
5,50

kaas, pesto, mozzarella, brie en tomaat

Jambon

5,50

ham, kaas, mozzarella, pesto en tomaat

Bombay

5,50

kip, kruidenkaas, tomaat en kerrie

Tonijn

5,95

geitenkaas, bacon, rucola en honing

Nordique

5,95

Pizza Hawaï

alleen voor de kleintjes

3,75
5,00

Pizza Fromage

4,50

Pizza Mexicain

4,50

gehakt, kaas, pittige saus

5,25

ham, kaas, ananas, curry
ham, kaas, brie, tomaat, ui

4,50

kruidenkaas en brie

ham, kaas, curry

Tosti Sacre coeur

4,75
5,00
5,00
4,25
4,50

ham en ananas

tosti met verrassing

Tosti Hawaï speciaal

Baguette ham en kaas
Baguette ham, kaas en ananas
Baguette ham, kaas, tomaat, rode ui
Pistolet knoflookboter en kaas
Pistolet knoflookboter, kaas en salami

PIZZA BAGUETTES

TOSTI'S

Tosti speciaal

WARME BAGUETTES
groot (+ 1,00)

zalm, roomkaas, tomaat en dille

Kindertosti

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

5,50

tonijn, kaas, tomaat en balsamicodressing

Chèvre Deluxe

Croissant kaas
Croissant ham en kaas
Croissant ham, kaas en ananas
Frans kaasbroodje
Saucijzenbroodje
Frikandelbroodje
Kroketbroodje

Pizza Italien

4,50

ham, kaas, paprika, salami, ui

6,25

Pizza pittige kip
kerriesaus, kipfilet en ui

4,50

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! Vanaf
september 2015 hebben we ons allernieuwste
concept neergezet langs de A13 bij Delft. 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@clubdelifrance.nl.

BONNEN
Heb je een waardebon die je in wilt leveren? Dat kan! Wij nemen de volgende bonnen
aan:Délifrance Bon Appétit bon, VVV bon, Dinerkaart en Restaurant cadeaukaart.

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

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

Thuis is ons brood
nét zo lekker!

DRANKEN EN DESSERTS
Mineraalwater hebben we in overvloed. Maar waarom kies je
niet eens voor een lekkere smoothie bij je broodje?!

FRISDRANK
Frisdrank

VERS SAP
2,35

Coca-Cola (Regular, Light, Zero), Sprite, Fanta,
Cassis, Bitter Lemon, Tonic, Appelsap, Fristi,
Chocomel, Chaudfontaine blauw of rood

Ice Tea

Verse jus d’orange klein

2,65

Verse jus d’orange groot

3,65

2,60

FRUIT SMOOTHIES

2,00

Tropical

sparkling of green

Melk

= gezond!

4,25

aardbei en banaan

ALCOHOLISCHE DRANK

Paradise

Jupiler bier fles

2,95

Wieckse Witte fles

3,50

Radler bier 0.0% fles

3,50

Witte wijn

5,50

(droog of zoet), flesje 2 glazen

Rode wijn

Fantasy
Sunshine

5,50

IJS
Sorbet met fruit/slagroom

5,50

Aardbei, kers mango/ ananas of rum/ rozijnen

IJs met advocaat en slagroom

5,75

American Cookie

3,00

Bokkepoot

3,00

Dame blanche

5,50

4,25

ananas en mango

Sunset
framboos en aardbei

5,50

flesje 2 glazen

4,25

framboos en mango

flesje 2 glazen

Rosé

4,25

mango en aardbei

Fris en fruitig

4,25

