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

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

Gerechten met een

V zijn vegetarisch

Soupe Complète

8,95

Een complete maaltijd voor iedereen!

Een heerlijke kop soep naar keuze met
een vers afgebakken baguette met beenham.
Als lekker extraatje een schaaltje eiersalade!

Soupes
Soepen

Onze soepen worden geserveerd met stokbrood en kruidenboter

TOMATENSOEP gevuld met stukjes rundergehakt

4,75

FRANSE UIENSOEP met stokbrood, gegratineerd met kaas

4,75

EXTRA STOKBROOD MET KRUIDENBOTER

3,95

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

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

Het traditionele Franse stokbrood. Heerlijk smaakvol zacht brood
met een knapperige dunne korst.

Een ambachtelijk bereid lichtbruine baguette. Met fijne bloem bestrooid.
Toeslag 0,25

De Franse bruine baguette met granen en zaden: heerlijk en
gezond. Toeslag 0,25

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.

KOUD

Spécialités
Specialiteiten

klein

groot

CARPACCIO
Baguette met carpaccio, balsamicodressing,
gesnipperde kaas en pittenmix.
Ook als maaltijdsalade mogelijk (12,00)

8,25

9,25

A LA MODE
Op een rijkelijk belegd bord met garnituur serveren
wij twee helften van een baguette beide met een
salade naar keuze. Keuze uit filet américain, eier-, huzaren-,

7,95

8,95

zalm-, tonijn- of krabsalade

HUZARENSCHOTEL		
Huzarensalade met ham, ananas en rauwkost.
Geserveerd met baguette of croissant
GEROOKTE ZALM
Baguette belegd met kruidenroomkaas
en gerookte zalm

7,50

6,95

ASSIETTE PÊCHEUR		
Visschotel met krabsalade, garnalensalade,
gerookte zalm en huzarensalade.
Geserveerd met baguette of croissant
FRANSE CLUBSANDWICH
Baguette met sla, tomaat, mayonaise,
bacon en kipfilet

7,95

10,50

5,50

6,50

Tableau apéritif

13,50

voor 2 personen

Een bord vol lekkere belegsoorten, met twee soorten stokbrood

WARM

			

Spécialités
Specialiteiten

klein

groot

BRUGSE BEENHAM			 5,75
Baguette met warme beenham en dillesaus

6,75

BAGUETTE CHÈVRE			 6,25
Baguette met ham, tomaat, geitenkaas
en honing. Warm uit de oven.

7,25

KIPPENRAGOUT			
6,25
7,25
Baguette met een rijkelijk gevulde kippenragout
BAGUETTE PIKANT			 6,25
Warme baguette met pikant gekruid gehakt
en kaas uit de oven

7,25

LUNCH DE PARIS				
Een combinatie van een kopje tomatensoep,
kippenragout, huzarensalade en een baguette

8,95

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

Bonne journée!

8,95

Menus
Menu’s

PETIT DÉJEUNER
Frans ontbijt met een baguette, warme
croissant, zoete lekkernij, kaas, ham, jam,
boter, verse jus d’orange en koffie of thee

TABLEAU APÉRITIF
In stukjes gesneden stokbrood met
een assortiment van verschillende
belegsoorten en garnituur

LUNCH DE PARIS
Een combinatie van een kopje
tomatensoep, kippenragout,
huzarensalade en een baguette

8,95

13,50

8,95

Salades
Maaltijdsalades

GEROOKTE ZALM
Maaltijdsalade met gerookte zalm, ui, kappertjes,
tomaat, ei, komkommer en een schaaltje dillesaus.
Geserveerd met een baguette

12,00

NIÇOISE
Maaltijdsalade met tonijn, ui, kappertjes, tomaat, ei,
komkommer en een heerlijke dressing. Geserveerd
met een baguette
CHÈVRE
Maaltijdsalade met lauwwarme geitenkaas, pittenmix,
komkommer, ei, tomaat en honingmosterddressing.
Geserveerd met een baguette
CARPACCIO
Maaltijdsalade met carpaccio, balsamicodressing,
gesnipperde oude kaas en een mix van pitten.
Geserveerd met een baguette

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

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

Het traditionele Franse stokbrood. Heerlijk smaakvol zacht brood
met een knapperige dunne korst.

Een ambachtelijk bereid lichtbruine baguette. Met fijne bloem bestrooid.
Toeslag 0,25

De Franse bruine baguette met granen en zaden: heerlijk en
gezond. Toeslag 0,25

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.

Baguettes
Belegde baguettes

klein

groot

GEZOND

5,25

6,25

V

3,95

4,95

KAAS
KRUIDENROOMKAAS
ROOMBRIE
OUDE KAAS
ESPAGNE oude kaas & Spaanse salami

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

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

HAM
SALAMI
KIPFILET
FILET AMÉRICAIN
FILET AMÉRICAIN MARTINO

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

5,50
5,50
5,50
6,25
6,75

V

5,00
5,00
5,75
5,75
6,00
6,00

6,00
6,00
6,75
6,75
7,00
7,00

ham, kaas, sla, tomaat, ei & komkommer

SANTÉ

sla, tomaat, komkommer, ei

V

V
V

V

met ui, augurk, mosterd & pittige saus

EIERSALADE
KIPKERRIESALADE
ZALMSALADE
TONIJNSALADE
KRABSALADE
GARNALENSALADE

Provencettes
Dé Franse tosti

Provencettes: de smakelijke Franse variant van de tosti

V

KAAS kaas, brie en mozzarella				6,00
HAM ham en kaas				
BOMBAY kipfilet, kruidenkaas, tomaat en kerrie				
TONIJN tonijn, kaas en tomaat				

V

BRIE brie, walnoten en honing				

V

MOZZARELLA mozzarella, tomaat en pesto				
SALAMI salami, kruidenboter en kaas				
ZALM gerookte zalm en kruidenroomkaas				
CHÈVRE ham, geitenkaas, tomaat en honing				
PIKANT gekruid gehakt, kaas en chilisaus				

6,95

Traiteur
Hartige snacks

CROISSANT MET HAM EN/OF KAAS

3,25

CROISSANT HAM EN/OF KAAS EN ANANAS

3,95

CROISSANT KAASRAGOUT

3,75

CROISSANT KAASRAGOUT HAM OF SALAMI

4,00

CROISSANT KAASRAGOUT MET GEMBER

4,25

FRANS KAASBROODJE

2,95

SAUCIJZENBROODJE

2,95

HUISGEMAAKT BRABANTS WORSTENBROODJE

2,50

CROQUE HAM/KAAS tosti met ham en kaas

3,50

CROQUE HAM/KAAS/ANANAS

3,95

PARISIEN ham, kaas, tomaat en uien

4,00

BAGUETTE HAM, KAAS EN ANANAS

5,25

BAGUETTE KAAS/BACON OF BRIE/BACON

5,25

BAGUETTE BRIE DE FRANCE brie, walnoot en honing uit de oven

5,25

BAGUETTE GEHAKT pikant gehakt en kaas

6,25

Viennoiseries
Zoete lekkernijen

CROISSANT NATUREL		1,75
CROISSANT MET JAM EN BOTER 		2,50
CHOCOLADEBROODJE 		2,25
KOFFIEBROODJE 		2,25
CROISSANT CRÈME 		3,25
CROISSANT CRÈME MET WARME KERSEN 		4,25
CROISSANT CRÈME MET CHOCOLADESAUS 		4,25
LUIKSE WAFEL 		3,25
LUIKSE WAFEL MET WARME KERSEN 		4,25
LUIKSE WAFEL MET CHOCOLADESAUS		4,25
BOSSCHE BOL de echte van Bakker Jan de Groot		 3,40
APFELSTRUDEL huisgemaakt		3,25
BROWNIE		2,75
FRANSE MUFFIN diverse smaken		2,75
PORTIE SLAGROOM 		0,75

TIP:

Niets is lekkerder dan een zoete lekkernij gecombineerd met één van onze
heerlijke koffiespecialiteiten!
Maak je keuze op de volgende pagina!

Boissons chaudes
Warme dranken

			

klein

groot

KOFFIE 			
ESPRESSO 			
ESPRESSO MACCHIATO espresso met een wolkje warme melk
CAPPUCCINO 			
CAFÉ AU LAIT koffie met warme melk 			
LATTE MACCHIATO			
CAFEÏNEVRIJE KOFFIE			
WARME CHOCOLADEMELK 			
PORTIE SLAGROOM 			

2,30
2,30
2,30
2,50
2,75
3,25
2,30
2,50
0,75

3,00
3,00
3,10

3,00

THEE DIVERSE SMAKEN 			
2,30
THEE MET VERSE MUNT EN HONING 				

3,00

KOFFIE MET EEN SMAAKJE EN SLAGROOM 				

3,75

LATTE MACCHIATO MET EEN SMAAKJE 				

3,75

IJSKOFFIE 					

3,50

Keuze uit hazelnoot, kaneel, (witte) chocolade, chaï latte of caramel
Keuze uit hazelnoot, kaneel, (witte) chocolade, chaï latte of caramel

IJskoude koffie met slagroom en een vleugje caramel

Boissons froides
Koude dranken

		

klein

groot

FRISDRANK per glas 		

2,30

3,30

ICE TEA / ICE TEA GREEN		
APPELSAP 		
CHOCOMEL / FRISTI 		
MELK / KARNEMELK 		

2,60
2,30
2,30
2,30

3,60
3,30
3,30
3,30

VERSE SAPPEN per glas		
JUS D’ORANGE 		
JUS DE KARNE jus d’orange met karnemelk 		

klein

groot

2,95
2,95

3,95
3,95

Pepsi Cola

Tonic

Pepsi Cola light

Bitter Lemon

Sinas

Sourcy Blauw

7-Up

Sourcy Rood

Cassis

‘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 -

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.
De kaart kun je aanschaffen via onze
medewerker.

DÉLIFRANCE CATERING

Onze producten zijn overal heel smakelijk!
Bestel via broodjes-denbosch.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

