Soupes

Bienvenue! WELKOM BIJ DÉLIFRANCE!
De eerste restaurants in Nederland zijn begin jaren ‘80
geopend, al meer dan 30 jaar geleden!

Soepen

Spécialités
Specialiteiten

Er zijn wereldwijd meer dan 500 verkooppunten.

Menus

Ons brood is 100% Délifrance: gemaakt van het graan van
onze eigen Franse graanvelden en gemalen in eigen
molens. Dit zorgt voor de hoogst mogelijke kwaliteit meel,
die de basis vormt voor onze kwaliteitsproducten.
Kenmerkend is dat de producten ter plekke worden
afgebakken en voor het oog van de consument vers
worden belegd of bereid.

Menu’s

Salades
Maaltijdsalades

Baguettes
Belegde baguettes

Provencettes
Dé Franse tosti

Van ontbijt tot warm gerecht, voor een kop koffie of een
verse jus d’orange: je kunt altijd bij Délifrance terecht!

Traiteur
Hartige snacks

Viennoiseries
Zoete lekkernijen

Boissons Chaudes
Warme dranken

Boissons Froides
Koude dranken

Menu après-midi
Borrelmenu (na 15.00 uur)

Menu chaude

Warme gerechten

Heb je een voedselallergie of -intolerantie?
Geef dit dan aan bij onze medewerker!

Gerechten met een

V zijn vegetarisch

Soupe Complète

8,25

Een complete maaltijd voor iedereen!

Een heerlijke kop soep naar keuze met een
vers afgebakken pistolet met een belegsoort van de
pagina met ‘Baguettes’ (m.u.v. Gezond en Heks’nkaas)

Soupes

Onze soepen worden standaard geserveerd met
stokbrood en kruidenboter

Soepen

TOMATENCRÈMESOEP met rundergehaktballetjes 		
FRANSE UIENSOEP

4,75
4,75

SOEP VAN HET HUIS regelmatig wisselende soep. Vraag s.v.p.

4,75

V

onze medewerkers wat de soep van het huis is!

UIT EIGEN KEUKEN:
GOULASHSOEP met puur Iers rundvlees

5,00

UIT EIGEN KEUKEN, VOLGENS TRADITIONEEL
OUDHOLLANDS RECEPT, MET SPEKJES EN
ROOKWORST. ZONDER EXTRA TOEGEVOEGDE
KLEUR-, CONSERVERINGS- OF SMAAKSTOFFEN

OUDHOLLANDSE ERWTENSOEP
Met 1/3 baguette (bruin of wit) 5,25
en kruidenboter
Met 1/3 baguette (bruin of wit) 5,75
en katenspek
Met twee sneetjes roggebrood 6,25
en katenspek

Onze specialiteiten worden geserveerd op een door ons gekozen broodsoort.
Hierbij ontvang je een heerlijke garnering van verse sla, tomaat en komkommer.
Eens iets anders proberen?
Maak dan (tegen meerprijs) een keuze uit onze bijzonder lekkere broodsoorten!

Het traditionele Franse stokbrood, verkrijgbaar in wit of bruin.
Heerlijk smaakvol zacht brood met een knapperige dunne korst.

Onze Italiaanse bol heeft een rijk recept van granen, waaronder
tarwe, rogge en haver. Rijkelijk belegd is dit een ware traktatie!

Onze croissants zijn écht Frans, gemaakt met Franse streekingrediënten:
Bretonse boter, Label Rouge eieren en rietsuiker. Een Desem-receptuur
zorgt voor een uniek aroma en smaak.

Deze Pain Provencette brengt u de smaak van de Provence!
Door het gehele brood zijn namelijk heerlijke kruiden verwerkt die
voor extra smaak zorgen.

De Ciabatta is bereid met olijfolie en heeft een stevige korst.
Een broodje om op feestelijke wijze te beleggen!

Spécialités
Specialiteiten

PULLED BEEF
8,25
Baguette met puur gekruid rundvlees (slowcooked)
in Smokey Fruit Sauce met ijsbergsla, rode uiringen,
en groentegarnituur. Naar keuze op wit of bruin
brood.
PULLED CHICKEN
7,25
Baguette belegd met heerlijke botermalse,
gekruide kipstukjes (slow cooked) met paprika,
een schaaltje selleriesalade en groentegarnituur.
Naar keuze op wit- of bruinbrood
SWEET JAMBON
7,95
Baguette met dik gesneden Bourgondische
beenham, rode stoofpeertjes honing, brie en
pijnboompitten. Warm geserveerd. Naar keuze op
wit- of bruin brood
CARPACCIO DELUXE
Ciabatta met carpaccio, tonijnsalade,
pesto, bacon, Parmezaanse kaas,
pijnboompitten en balsamico

7,25

HEKS’NBAGUETTE
Baguette, ruim besmeerd met Heks’nkaas
en belegd met bacon, kaas, ham, ei, tomaat
en komkommer

6,95

GEROOKTE ZALM
Baguette geserveerd met gerookte zalm en
een heerlijke dillesaus

7,50

PARIS
Baguette met op de ene helft filet américain
en op de andere helft eiersalade of twee
andere salades naar keuze

6,75

Onze producten zijn overal heel smakelijk!
Bestel online via delifrance-almelo.nl en laat je bestelling bezorgen!
Délifrance geeft nét iets meer ‘joie de vivre’!
Kijk op clubdelifrance.nl voor al onze restaurants en de cateringmogelijkheden!

WARM

Spécialités

OMELETTE
Baguette met omelet met ham en kaas.
Ook mogelijk als boerenomelet met groente en spek

6,95

HETE KIP
Baguette met pittige kip in Piri Piri saus en paprika

7,25

WARM VLEES
Baguette met fricandeau in een saus naar
keuze (saté - of hartige vleessaus). Warm geserveerd

6,25

SATÉ AJAM
Franse baguette met twee kipspiezen in
een heerlijke satésaus, met kroepoek

7,95

V

FRANÇAISE
Baguette belegd met heerlijke roombrie,
honing en pijnboompitten. Warm geserveerd

6,50

UITSMIJTER HAM/KAAS
Driedubbele uitsmijter met groentegarnituur.
Naar keuze op wit of bruin brood

5,95

KALFSRAGOUT
Rijk gevulde kalfsragout geserveerd met stokbrood
en groentegarnituur. Naar keuze met wit- of bruin brood

5,95

V

BRIE AUX POIRES
Lichtzoete baguette belegd met rode stoofpeertjes,
brie, pijnboompitten en honing. Naar keuze met witof bruin brood. Warm geserveerd

7,25

Specialiteiten

DE LA MAISON

BOULE ITALIENNE
BOL MAGNIFIQUE
met kaas, salami, ui, tomaat, oregano en komkommer
BOL BEENHAM
met lauwwarme beenham en honingmosterdsaus

Spécialités

5,50
6,50

BOL NIÇOISE
6,25
met tonijn, ui, tomaat, sla, komkommer, olijf, ei en dillesaus

V

BOL CHAMPIGNON
met kruidenboter, tomaat, champignons,
Provençaalse kruiden en gegratineerd met kaas

WRAPS Franse wrap met heerlijk verse ingrediënten
MEXICAIN
gekruid gehakt, maïs, paprika en tortilla chips

5,25

7,75

ORIËNTAL
gekruide kipstukjes, maïs, paprika en chilisaus

7,75

NORDIQUE
gerookte zalm, kruidenkaas en honingmosterdsaus

7,95

‘Ons brood bevat geen toegevoegde kleur- en smaakstoffen,
					
zij zijn gemaakt van eerlijke ingrediënten’
									- Le Chef Sandwich -

Specialiteiten

Petit Déjeuner de Luxe
Luxe ontbijt naar eigen keuze! (geserveerd tot 11.30 uur)

7,50

Brood (maximaal drie keuzes): 1/3 stokbrood (bruin of wit), warme croissant,
Italiaanse bol, zachte witte- of tarwebol, brood (wit of bruin). Geserveerd
met 2 botercupjes.
Beleg (maximaal vijf keuzes): kaas, oude kaas, roombrie, bieslookroomkaas,
kruidenboter, achterham, kipfilet, salami, jam, ei (gekookt, gebakken of
roerei met of zonder bacon) en knakworst. Met koffie, cappuccino of thee
en verse jus d’orange.

Petit Déjeuner Budget
Budget ontbijt! (geserveerd tot 11.30 uur)

2,95

Ontbijt met koffie, cappuccino of thee. Een lekkere warme croissant met jam,
en een vers afgebakken stokbrood (wit) met gebakken ei

Menus
Menu’s

PETIT DÉJEUNER
Frans ontbijt met een warme croissant,
stokbrood, achterham, kaas, jam,
boter, ei, verse jus d’orange en koffie,
thee of cappuccino

6,95

PARTY FOR TWO
19,95
Heeft u wat meer tijd? Onze tip: Party for two!
Een etagière boordevol met de heerlijkste zoete
en hartige lekkernijen die Délifrance te bieden
heeft! Voor twee personen, inclusief een kop
koffie, cappuccino of thee
(Houdt u s.v.p. wel rekening met een wat langere bereidingstijd in verband
met de bewerkelijkheid van dit gerecht)

TWAALF UURTJE
Baguette gehakt met saté- of
zigeunersaus, 2 bolletjes huzarensalade,
garnituur en koffie, thee of frisdrank

7,95

MENU ENFANT
Leuke kidsbox gevuld met een
croissantje, diverse verrassingen
en drankje naar keuze

6,75

Salades
Maaltijdsalades

GEROOKTE KIP
Salade met lauwwarme plakjes kip, komkommer,
tomaat en dressing

7,50

NIÇOISE
Salade met o.a. tonijn, sla, uitjes, olijven, tomaat
en heerlijke dressing

7,25

CARPACCIO
Salade met rundercarpaccio, oude kaas, pesto
en pijnboompitten

7,95

‘Wij werken zoveel mogelijk met gezonde ingrediënten,
					
gegarandeerd vers!’
							- Le Chef Sandwich -

Onze baguettes worden geserveerd op een witte of meergranen baguette.
Hierbij ontvang je een garnering van verse sla, tomaat en komkommer.
Eens iets anders proberen?
Maak dan (tegen meerprijs) een keuze uit onze bijzonder lekkere broodsoorten!

Het traditionele Franse stokbrood, verkrijgbaar in wit of bruin.
Heerlijk smaakvol zacht brood met een knapperige dunne korst.

Onze Italiaanse bol heeft een rijk recept van granen, waaronder
tarwe, rogge en haver. Rijkelijk belegd is dit een ware traktatie!

Onze croissants zijn écht Frans, gemaakt met Franse streekingrediënten:
Bretonse boter, Label Rouge eieren en rietsuiker. Een Desem-receptuur
zorgt voor een uniek aroma en smaak.

Deze Pain Provencette brengt u de smaak van de Provence!
Door het gehele brood zijn namelijk heerlijke kruiden verwerkt die
voor extra smaak zorgen.

De Ciabatta is bereid met olijfolie en heeft een stevige korst.
Een broodje om op feestelijke wijze te beleggen!

Baguettes
Belegde baguettes

petit

normal

KAAS warm of koud
OUDE KAAS
HEKS’NKAAS
ROOMBRIE
BIESLOOKROOMKAAS
KRUIDENBOTER

3,60
3,60
4,50
3,60
3,60
3,35

4,35
4,35
5,25
4,35
4,35
4,15

SALAMI
KIPFILET met dillesaus
ACHTERHAM
ACHTERHAM MET KAAS warm of koud
ACHTERHAM MET KAAS EN ANANAS warm of koud
FILET AMÉRICAIN
FILET AMÉRICAIN MARTINO pittig

3,85
4,25
3,85
3,95
4,15
4,35
4,45

4,60
4,95
4,60
4,70
4,90
5,15
5,25

EIERSALADE
KIP-KERRIESALADE
JAVAANSE KIPSALADE
SELLERIESALADE
ZALMSALADE
TONIJNSALADE

4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15

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

SANTÉ sla, tomaat, ei, komkommer en yoghurtdressing
GEZOND ham, kaas, sla, tomaat, ei en komkommer

3,35
4,35

3,85
5,15

(selleriesalade +0,80)

Provencettes
Dé Franse tosti

V

FROMAGE				
kaas, brie, mozzarella, pesto en tomaat

5,70

JAMBON				
ham, kaas, mozzarella, pesto en tomaat

5,70

BOMBAY				
kip, kruidenkaas, tomaat en kerrie

5,70

THON				
tonijn, kaas, tomaat en een pittige saus

5,95

NORDIQUE				
gerookte zalm, roomkaas en tomaat

5,95

BRIE ROYALE				
brie, bacon, walnoten, rucola en honing

5,95

COMBI-DEAL

6,95

Kies je favoriete Provencette en
combineer dit met een Coca-Cola
naar keuze!*

* Keuze uit Coca-Cola, Coca-Cola light en
Coca-Cola zero

Traiteur
Hartige snacks

PIZZA BAGUETTE
tomatensaus, ham, kaas, salami en champignons
PIZZA HAWAÏ
tomatensaus, ham, kaas en ananas
PIZZA VEGA
tomatensaus, paprika, ui, champignons en kaas
PIZZA TUNA
tomatensaus, tonijn, tomaat, rode uiringen en kaas
PIZZA MEXICAIN
gekruid gehakt, kaas en tomaat

4,50

CROISSANT MET KAAS

2,95

CROISSANT MET HAM EN KAAS

3,50

CROISSANT MET HAM, KAAS EN ANANAS

3,75

TOSTI HAM/KAAS extra’s tegen meerprijs

3,50

FRANS KAASBROODJE

2,50

SAUCIJZENBROODJE

2,50

KROKETBROODJE

2,50

FRIKANDELBROODJE

2,50

V

4,50
4,50
4,50
4,25

BOERENGEHAKTBAL met (warme) saus naar keuze, zonder brood 3,75
KAAS/UI BROODJE
1/2 Italiaanse bol met gegratineerde kaas, ui
en Italiaanse kruiden

2,50

‘Délifrance heeft al meer dan 30 jaar ervaring in de hele wereld,
		
wij verwelkomen je vandaag in één van onze 500 verkooppunten’
									- Le Chef Sandwich -

Appeltaart (royale punt)

Een heerlijke Bourgondische

appeltaart! (slagroom +0,70)

2,50

Heerlijk in combinatie met koffie,
cappuccino, of thee.

Red Velvet Cake

Een overheerlijke taart met
rode cakebodem gevuld met
roomkaas en een topping van
chocoladeschilfers.

Apfelstudel (royaal stuk)

Wat is een winter zonder heerlijke warme
Apfelstrudel? Lekker in combinatie met koffie,
cappuccino, thee of warme Glühwein.
Uit eigen keuken!

Viennoiseries
Zoete lekkernijen

CROISSANT ROOMBOTER

1,25

CROISSANT MET JAM EN BOTER

2,25

PUDDINGCROISSANT

2,75

PUDDINGCROISSANT met kersenfruffi

3,50

APPELFLAP

1,95

SLAGROOM

0,70

LUIKSE WAFEL

2,25

POFFERTJES met poedersuiker, 6 of 12 stuks

2,10 / 3,95

LUIKSE WAFEL met warme kersen en slagroom

3,75

DÉLIFRANCE GEBAKSPECIALITEITEN
HIGH CAKE RED VELVET

3,25

APPELTAART

2,50

UIT EIGEN KEUKEN, ROYALE PORTIE

WARME APFELSTRUDEL

met vanillesaus en/of slagroom 4,75
Met koffie, thee, cappuccino 6,25
of warme chocolademelk
Met warme Gluhwein (18+)

6,95

Go Nuts

Een smaakvolle
latte macchiato met
een vleugje hazelnoot

3,95

Heerlijk combineren
+

Latte macchiato en een
heerlijke punt Red Velvet
Cake

5,75

Crazy Chocolate

Een heerlijke
latte macchiato met
een twist van chocola

3,95

Boissons chaudes
Warme dranken

Geniet van een bijzonder kopje koffie

Bij Délifrance kun je bewust genieten van koffie van Peeze.
Deze bijzondere koffie bestaat uit de beste Arabica koffiesoorten ter wereld, die volgens uniek recept gebrand en
gemelangeerd worden.
Bovendien draag je met deze koffie bij aan een betere
wereld. Zo is deze koffie 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.
Toeslag caffeïnevrije koffie 0,20

normaal

groot

KOFFIE
2,20 		
3,20
ESPRESSO
2,20 		
3,20
CAPPUCCINO
2,30 		
3,30
CAFÉ AU LAIT koffie met melk
2,30 		
3,20
LATTE MACCHIATO			3,25
WIENER MELANGE			3,50
THEE DILMAH EN PICKWICK
2,10
THEE MET HONING
2,50
THEE MET VERSE MUNT
3,25
WARME CHOCOLADEMELK
2,40
CHOCOLADEMELK MET SLAGROOM
3,10
KOFFIE ‘ANDERS’ koffie met een tintje hazelnoot, karamel,

3,75

WARME GLÜHWEIN RAUSCHGOLD ENGEL
CAFÉ AMARETTO koffie met amaretto en slagroom
IRISH COFFEE koffie met whiskey en slagroom
COFFEE’43 koffie met Licor’43 en slagroom

3,95
5,95
5,95
5,95

chocolade, kaneel of Banana Verte en slagroom

18 JAAR
EN OUDER

Winter special

Nutty Chocolate
Warme chocolademelk met roasted
hazelnut-likeur, slagroom en nootjes

4,25

Chai Latte
met zoethout
Van oorsprong Indiase thee met
romige volle melk gekruid met
kaneel, gember, kruidnagel, honing
en een vleugje citroen. Geserveerd
met een stokje zoethout

3,95

Koffie ‘anders’

Koffie met een tintje

(caramel, chocolade, kaneel,
hazelnoot of Banana Verte)

en slagroom

3,75

Boissons froides
Koude dranken

FRISDRANK
Coca-Cola
Sinas
Cassis
Chaudfontaine blauw/rood

2,10
Nestea koolzuurvrij
Tonic
7-Up

FRISDRANK
Coca-Cola light
Coca-Cola zero
Bitter Lemon
Rivella
Chocomel

2,20
Fristi
Appelsap
Lipton Ice Tea
Lipton Ice Tea Green
Dubbelfriss appel/perzik of framboos

MELK, KARNEMELK

2,50

		

SMOOTHIES
AARDBEI - BANAAN		

normaal

groot

3,25

4,25

MANGO - PASSIEVRUCHT		

3,25

4,25

JUS D’ORANGE versgeperst		

2,95

3,95

Wij schenken geen alcohol aan personen onder de 18 jaar!

BIER Grolsch, pijpje
BIER Grolsch Radler, flesje
WIJN ROOD Marquis d’Alban Bordeaux, superieur rouge, flesje
WIJN WIT Marquis d’Alban Bordeaux , Sauvignon Blanc, flesje
WIJN ROSÉ Paarl Heights, flesje
MIX CUBA LIBRE rum, cola, citroen en crushed ice
MIX VODKA-7UP met citroen en crushed ice
GIN-TONIC met citroen en crushed ice

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

CLUB DÉLIFRANCE KLANTENKAART
Dát is pas lekker sparen!

Heb je onze Club Délifrance
Klantenkaart al?
Bij ieder Délifrance restaurant dat deelneemt
aan Club Délifrance ontvang je 10 punten bij
besteding van iedere 2,50. Wanneer je 100
punten hebt gespaard, ontvang je een
korting van 1,00 op je bestelling.
De klantenkaart kun je aanschaffen via
onze medewerker.

Menu après-midi
Borrelkaart (na 15.00 uur)

High Wine

voor 2 personen

Lekker borrelen met een bord vol
heerlijke belegsoorten, twee soorten
stokbrood en een glas wijn naar keuze.*
Variatietip: ook mogelijk met thee!

24,95

* wit, rood of rosé, één glas per persoon, maximaal 2 personen per High Wine

Menu chaude
Warm menu

PATAT FRITES MET KIPSATÉ
Twee stokjes malse kipfilet in satésaus, een portie
frites en groentegarnituur.

9,95

PATAT FRITES MET GEHAKTBAL
Boerengehaktbal met naar keuze warme saté- of
zigeunersaus, een portie frites en groentegarnituur.

7,95

PATAT FRITES MET 2 FRANKFURTER WORSTJES
2 Frankfurter knakworstjes met een portie frites
en groentegarnituur

7,50

PATAT FRITES MET HAMBURGER
Heerlijke hamburger van puur rundvlees met saus
naar keuze, een portie frites en groentegarnituur

7,95

BROODJE HAMBURGER

4,95

100% Rundvlees, standaard met sla,
tomaat, kaas, augurk, saus naar keuze
en groentegarnituur.
Bacon of champignons tegen meerprijs.

PANNENKOEKEN met stroop en/of poedersuiker
NATUREL

4,25

APPEL

5,25

SPEK

5,75

WARME KERSEN EN SLAGROOM

5,75

Onze service!
CLUB DÉLIFRANCE KLANTENKAART
Dát is pas lekker sparen!

Bij ieder Délifrance restaurant dat
deelneemt aan Club Délifrance ontvang
je 10 punten bij besteding van iedere 2,50.
Wanneer je 100 punten hebt gespaard,
ontvang je een korting van 1,00 op je
bestelling.

DÉLIFRANCE CATERING

Onze producten zijn overal heel smakelijk!
Bestel online via delifrance-almelo.nl
en laat je bestelling bezorgen!
Délifrance geeft nét iets meer ‘joie de vivre’!

BON APPÉTIT!
Natuurlijk wil je ook anderen de Franse sfeer
bij Délifrance laten beleven!
Leuk om te geven en lekker om te krijgen
is onze Bon Appétit Bon!
Bij ons verkrijgbaar in de waarden:
€ 5,00 - € 7,50 - € 10,00

