ONTBIJT - LUNCH - DINER - SNACKS
Welkom bij Délifrance! Je vindt ons aanbod in deze menukrant
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Kies voor een heerlijk ontbijt bij Délifrance Damrak!
Begin de dag met een croissantje!
Begin de dag met een lach!
Want wie lekker eet in de morgen,
die lacht de hele dag!

MENU

ONTBIJT

Goedemorgen!
tot 12.00 uur

Petit Déjeuner

Frans ontbijt met een croissant naturel, jam, boter,
chocoladebroodje, jus d’orange en een warme drank naar keuze

9,50

Petit Déjeuner Deluxe

12,50

Petit Déjeuner Continental

15,50

Een croissant naturel, jam, boter, belegde pistolet naar keuze,
jus d’orange en een warme drank naar keuze
Compleet ontbijt met een roombotercroissant, boter, jam,
chocoladebroodje, belegde pistolet naar keuze, omelet,
jus d’orange en een warme drank naar keuze

Ons gebak is een feestje op zich...

GEBAK

Appelgebak
Tiramisu Bande
Eclair
Croissant crème
Franse cake
Brownie
Donut
American Cookie

FRANSE ZOETWAREN

Neem mee voor thuis!

Chouquette luchtig suikersoesje, 5 stuks
Macaron XL diverse smaken
Croissant naturel
Roombotercroissant de allerlekkerste!
Frans chocoladebroodje
Koffiebroodje

3,95
3,95
3,50
3,50
3,50
3,95
2,95
3,50

2,00
4,30
1,80
1,90
2,95
2,95

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

Nederland koffieland...
In Nederland is het geen zuivere koffie
wat de koffie betreft...
In een Cafe (Frans voor koffie)
schenken ze je alcohol
In een coffeeshop (Engels voor koffiewinkel)
koop je wiet
En overal waar je een kop koffie bestelt
spreekt de ober...
- Espresso? Cappuccino? Caffe macchiato?
...Italiaans
(Manuel Kneepkens)

ZUIVERE KOFFIE
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

petit / grand

Latte Macchiato
3,95
Irish coffee latte macchiato, Irish coffee siroop en slagroom, alcoholvrij 4,25
Moccachino
4,25 / 5,25

Smaakje voor in de koffie		
1,00
hazelnoot, vanille, caramel, mokka of Irish coffee

Verantwoord in de bonen

WARME DRANKEN

petit / grand

Koffie
3,20 / 4,50
Espresso
3,20 / 4,50
Cappuccino
3,95 / 4,95
Café au lait
3,95 / 4,95
Thee keuze uit diverse heerlijke smaken		2,95
Chocolademelk slagroom +1,00		3,20

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

DELIFRANCE OP YOUTUBE
Délifrance Nederland plaatst regelmatig interessante filmpjes op haar
YouTube-kanaal. Hoe wordt een croissant gemaakt? Waar is Délifrance
allemaal actief en welke goede doelen steunen wij? Klik eens verder!

4,95

SOUPES
Soupe Complète kop soep en een belegde pistolet naar keuze
11,50
Tomaten-groentesoep geserveerd met pistolet en boter		7,50
Franse uiensoep geserveerd met pistolet en boter		7,50

LUNCH SPECIALITEITEN
Mediterrane kip op een pan bagnat

7,40

Mediterrane kalkoen op een grote pistolet

7,40

Wrap

7,40

Chapati op een ciabatta

7,40

Tonijn/maïssalade op een jumbo broodje wit of meergranen

6,90

Tunesische sandwich op een 1/2 baguette wit

6,90

Een Italiaanse bol met extra virgin olijfolie met o.a. kip, Mediterrane saus, tomaat, rode ui en paprika
Mediterraans genieten! Een sandwich met o.a. kalkoen, Mediterrane saus, tomaat en een omelet
Speciaal recept! Wrap met kalkoen en salade van mais, groene en rode paprika, rode ui,
peterselie, kruiden en een huisgemaakte saus
Een delicatesse met o.a. omelet, tonijn, kaas, ui, paprika en pittige saus
Een stevige hap! Een meergranen broodje met tonijn, maïs, ei, tomaat en olijf
Met o.a. tonijn en onze eigen huisgemaakte Tunesische salade

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.

Thuis is ons brood nét zo lekker!

ONBELEGD BROOD
Baguette

1,45

Mini baguette wit of bruin

1,20

Pistolet wit

1,00

LUNCH

Geserveerd met sla, tomaat en komkommer

Gezond
Ei
Kaas
Roombrie
Kruidenkaas

petit

grand

5,60
5,60
5,60
5,60
5,60

6,95
6,95
6,95
6,95
6,95

Ham
Salami
Mixed
Eiersalade
Tonijnsalade pittig
Tonijn/maïssalade

petit

grand

5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60

6,95
6,95
6,95
6,95
6,95
6,95

Gezonde keuze
Een kom soep erbij?
Je vindt ze op de vorige bladzijde!

MAALTIJDSALADES

met brood en dressing

Varié met drie salades naar keuze
Niçoise o.a. tonijn, olijven en tomaat
Tunesisch komkommer, tomaat, ui, groene

12,00
12,00
12,00

Kip gegrilde kip, rucola, kikkererwten, tomaat,

12,00

paprika, munt, tonijn, ei en frisse dressing

rode ui, peterselie, ei, rode/groene paprika en dressing

HARTIG

Provencette Fromage kaas, mozzarella, brie, tomaat
Provencette Jambon ham, kaas en tomaat		
Provencette Bombay kip, kruidenkaas, tomaat		
Provencette Salami salami, kaas, tomaat
Provencette Thon tonijn, kaas, rode ui en pittige saus

7,40
7,40
7,40
7,40
7,40

Saucijzenbroodje varkensvlees		3,30
Sandwich Hawaï		
3,95
Tosti kaas of ham/kaas		4,95
Croissant croque		
3,95

SOCIAAL
Volg jij Délifrance Amsterdam
Damrak al op Facebook?
Profiteer van vriendenkortingen,
aanbiedingen en blijf op de
hoogte van de laatste nieuwtjes!
delifrance-damrak

WATER EN BROOD
Mineraalwater hebben we in overvloed. Maar waarom kies je
niet eens voor een lekkere Ice Tea of gezonde smoothie bij
je broodje?!
Heerlijk!

4,95

Verfrissend!

VERS SAP

= gezond!
Verse jus d’orange

FRUIT SMOOTHIE
Seizoensfruit

Fris en fruitig

KOUDE DRANKEN

Coca-Cola Regular of Zero
Sprite Zero
Fanta
Ice Tea green/lemon
Spa blauw of rood
Chocomel
Fristi
Melk
Alcoholvrij bier

2,95
2,95
2,95
2,95
3,00
3,20
3,20
2,75
3,50

3,95

4,30

