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

Bienvenue! WELKOM BIJ DÉLIFRANCE!

De eerste restaurants in Nederland zijn begin jaren ‘80 

geopend, al meer dan 30 jaar geleden! 

Er zijn wereldwijd meer dan 500 verkooppunten.

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. 

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





7,50

DUET DU VIANDE    9,95
Mini dagsoepje
1 Artisan bolletje Carpaccio
1 Artisan bolletje Parmaham
Jus d’orange  

DUET DU POISSON    9,95
Mini dagsoepje
1 Artisan bolletje gerookte zalm met roomkaas
1 Artisan bolletje verse tonijn
Jus d’orange  

Duet’s

Een assorti handgevormd brood: Artisan Boule 
naturel, Artisan Boule spelt, Artisan Boule mout. 

De Bollen zijn qua uiterlijk nooit hetzelfde, dit komt 
doordat elk brood met de hand gevormd wordt. 
Het brood bakt op natuurlijke wijze open met een 
knapperige korst en een natte spekkige kruim wat 

zorgt voor een artisanale beleving. Het brood heeft 
prettig mondgedrag met makkelijk eetbaar brood. 

Er wordt gebruik gemaakt van hoogstaande en 
kwaliteitsingrediënten. Het hoge vochtgehalte in 
het brood maakt dat het brood lang vers blijft.





Soupes
Soepen

TOMATENSOEP  4,50
met stokbrood en deli-spread  

SOUPE COMPLÈTE  7,50
een kop tomatensoep met een pistolet beenham en als extraatje 
een schaaltje eiersalade



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

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!

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

Rustiek brood, op ambachtelijke wijze in een vloeroven gebakken. 
Dit zorgt voor een knapperige korst met een gouden kleur. 
Brood met smaak!

Onze donkerbruine bol blaakt van gezondheid! Gebakken in een met 
bloem bestrooide steenoven en voorzien van een rijke topping van 
zonnebloempitten, sesam- en lijnzaad. Een bron van vezels!

Onze meergranen sandwich heeft een aantrekkelijke vorm met 
gedraaide uiteinden: een feestje op uw bord! De rijke topping van 
zonnebloempitten en sesamzaad en de granen en zaden in dit broodje 
maken deze sandwich tot een gezond en smaakvol lunchbroodje.



Spécialités
Specialiteiten

LE PARIS 6,95
1/2 baguette met op de ene helft filet 
américain en op de andere helft eiersalade

CLUB SANDWICH 7,50
1/2 baguette belegd met kipfilet, kaas, bacon, 
eiersalade, mayonaise, sla en tomaat

CARPACCIO 6,95
Rustiekbrood met carpaccio, pesto, Italiaanse 
kaassnippers, pijnboompitten, rucola en 
balsamico 

GEROOKTE ZALM 7,50
1/2 baguette met gerookte zalm, roomkaas
en dillesaus

KOUD

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



Heb jij onze app al gedownload?
Doe het snel en spaar mee voor gratis producten!

Délifrance geeft nét iets meer ‘joie de vivre’!

Android Blackberry Apple



Spécialités
Specialiteiten

WARM

WARM VLEES 6,95
1/2 baguette met warme fricandeau, ui,
paprika en champignons

KIP VAN HET HUIS 7,50
1/2 Baguette met warme kipstukjes in een pittige saus 

KIPSATÉ 7,50
Kipsaté met stukjes stokbrood en uitgebreid garnituur 

BRUGSE BEENHAM
1/2 baguette belegd met warme beenham 6,95 
en honing-mosterdsaus

FRANÇAISE 6,95
1/2 Baguette met warme brie, honing en pijnboompitjes

OMELETTE
1/2 Baguette met omelet 6,95
1/2 Baguette met omelet ham en kaas 7,50
1/2 Baguette met omelet met Provençaalse kruiden  7,25

UITSMIJTERS 3 eieren en 3 broodjes
Uitsmijter met brood 7,40
Uitsmijter met ham en of kaas en brood 8,20
Uitsmijter met rosbief en brood 8,90
Uitsmijter met rosbief, kaas en brood  8,90

V



5,95

Bonne journée!



Menus
Menu’s

PETIT DÉJEUNER tot 12.00 uur  5,95
Frans ontbijt met een pistolet, croissant, 
beenham, kaas, jam, boter, een glas jus d’orange 
en een koffie, cappuccino of thee

BUSINESS ONTBIJT tot 12:00 uur  6,95
* Baguette omelette met ham en of kaas
* Jus d’orange
* Koffie, cappuccino of thee

CAFÉ GOURMAND  4,20
Koffie, cappuccino of thee met drie
Franse lekkernijen en slagroom

KOFFIE MET IETS LEKKERS  4,20
Koffie, cappuccino of thee en een
brownie, american cookie of een
gevulde koek

BUSINESS LUNCH DELUXE 9,95
*  Specialiteit Clubsandwich
*  Groot glas verse jus d’orange

HIGH CAKE + KOFFIE  4,90
Koffie, cappuccino of thee en 
Red Velvet cake



Amerika Weken

Americain first street food

NEW YORK BURGER  5,95
BACON + 1,00
CHEDDAR + 1,00
200 gram black angus rundvlees op een sesam bun 
met ijsbergsla, tomaat, pickels, afgemaakt met grillsaus

SAN FRANCISCO HOTDOG  5,95
CHEDDAR + 1,00
PULLED CHICKEN + 2,50
Met romige gele mosterd, ketchup, knapperige uitjes 
en colwsla

TEXAS PULLED CHICKEN SANDWICH  5,95
Sandwich met colwsla, pulled chicken en bbq-saus

EXTRA FRIET  2,50



Bistro plates

Bistro plates

STEAK FRITES

200 grs. runderentrecôte met kruidenboter.
Frites en salade.

€ 13,90

FISH & CHIPS

Vers gebakken kibbeling van kabeljouw met tartaarsaus.
Frites en salade.

€ 9,90

KIPSATÉ & FRITES 

Huisgemaakte kip satémet pindasaus.
Frites en salade.

€ 9,90





Salades
Maaltijdsalades

GEROOKTE ZALM  7,80
Salade met gerookte zalm, tomaat, ei,
komkommer en dille dressing

WARME KIP  7,80
Salade met o.a. warme kip, tomaat, Italiaanse
kaas, komkommer en een heerlijke dressing

CARPACCIO  7,80
Salade met o.a. carpaccio, rucola, italiaanse
kaas, pijnboompitten en een heerlijke dressing

NIÇOISE  7,80
Salade met o.a. tonijn, sla, uitjes, olijven,
tomaat en een heerlijke dressing

ZOMERSALADE  7,80
Salade met o.a. geitenkaas, appeltjes, pijnboompitten 
en honingmosterd dressing

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

Al onze salades worden serveert met brood en kruidenkaas



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!

Rustiek brood, op ambachtelijke wijze in een vloeroven gebakken. 
Dit zorgt voor een knapperige korst met een gouden kleur. 
Brood met smaak!

Onze donkerbruine bol blaakt van gezondheid! Gebakken in een met 
bloem bestrooide steenoven en voorzien van een rijke topping van 
zonnebloempitten, sesam- en lijnzaad. Een bron van vezels!

Onze meergranen sandwich heeft een aantrekkelijke vorm met 
gedraaide uiteinden: een feestje op uw bord! De rijke topping van 
zonnebloempitten en sesamzaad en de granen en zaden in dit broodje 
maken deze sandwich tot een gezond en smaakvol lunchbroodje.



Baguettes
Belegde baguettes

GEZOND HAM EN KAAS sla, tomaat, komkommer en ei 3,70 4,70
GEZOND KIPFILET EN KAAS sla, tomaat, komkommer en ei 3,70 4,70

KAAS 3,40 4,40
OUDE KAAS 3,40 4,40
ROOMBRIE 3,40 4,40

HAM 3,40 4,40
KIPFILET 3,40 4,40
FILET AMÉRICAIN 3,40 4,40
TARTAAR 3,40 4,40
ROSBIEF 3,40 4,40
OSSENWORST 3,80 4,80
TARTAAR SPECIAAL ui, ei en mayonaise 3,80 4,80
FILET AMÉRICAIN MARTINO ui, augurk en pittigesaus 3,80 4,80
FILET AMÉRICAIN SPECIAAL ui, ei en mayonaise 3,80 4,80

EIERSALADE 3,70 4,70
KIPKERRIESALADE 3,75 4,70
TONIJNSALADE 3,70 4,70

BROODJE BAL met augurk en mosterd  5,50

  pistolet       1/2 baguette

V
V

V

V





Provencettes
Dé Franse tosti

FROMAGE    5,20
kaas, brie, mozzarella, pesto en tomaat

JAMBON    5,20
beenham, kaas, mozzarella, pesto en tomaat

THON    5,20
tonijn, kaas, tomaat en een pittige saus

NORDIQUE    5,80
gerookte zalm, roomkaas, tomaat en dille

* Keuze uit Coca-Cola, Coca-Cola light

COMBI-DEAL    7,25
Kies je favoriete Provencette en
combineer dit met een Coca-Cola naar 
keuze!*

V





Traiteur
Hartige snacks

CROISSANT MET KAAS  2,80
CROISSANT MET HAM EN KAAS  3,00
CROISSANT MET HAM, KAAS ANANAS  3,30

KAASBROODJE  2,00
SAUCIJZENBROODJE kalfsvlees  2,20

TOSTI KAAS  3,30
TOSTI HAM  3,30
TOSTI HAM EN KAAS  3,50
TOSTI HAM, KAAS EN ANANAS  3,80
TOSTI MEDITERAAN mozzarella, tomaat en pesto  3,80

V

V

V





Viennoiseries
Zoete lekkernijen

CROISSANT  1,70
CROISSANT MET JAM EN BOTER  2,50
CHOCOLADEBROODJE  2,00
KOFFIEBROODJE  2,00

APPELTAARTPUNT  2,70
RED VELVET CAKE 3,70
GEVULDE KOEK 1,90
BROWNIE 1,90
MUFFIN BLUEBERRY 2,30
MUFFIN CHOCOLADE 2,30
AMERICAN COOKIE 1,90

MINI MACARONS 5 stuks  3,95

PORTIE SLAGROOM  0,60

TIP: Niets is lekkerder dan een zoete lekkernij gecombineerd met één van onze 
 heerlijke koffiespecialiteiten! 

 Maak je keuze op de volgende pagina! 





KOFFIE    2,30 
ESPRESSO    2,30
DUBBELE ESPRESSO    2,90 
CAPPUCCINO    2,50 
CAFÉ AU LAIT KOFFIE VERKEERD   2,60
LATTE MACCHIATO   2,60
espresso met warme melk en melkschuim

THEE    2,20
THEE MET HONING   2,50
THEE MET VERSE MUNT    2,90

WARME CHOCOLADEMELK    2,80
PORTIE SLAGROOM   0,60

Boissons chaudes
Warme dranken





FRISDRANK  2,30
Coca Cola  Sprite

Coca Cola light  Appelsap 

Fanta  Spa blauw of/rood 

Petfles + 0,60 

CASSIS 2,30
CHOCOMEL  2,30
FRISTI  2,30 
ICE TEA  2,40

OPTIMEL  2,30
MELK  2,00
KARNEMELK  2,00

VERSE SAPPEN klein normaal

JUS D’ORANGE  2,90  3,70

SMOOTHIE DIVERSE 3,40  4,30

Boissons froides
Koude dranken

‘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 -




