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

Apéritif
Borreltijd

Glaces
IJs

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

Gerechten met een

V zijn vegetarisch

Soupe Complète
Een complete maaltijd voor iedereen!

Combineer één van onze soepen met een
baguette klein naar keuze* voor deze prijs!
* keuze uit diverse kaassoorten, vleeswaren, gezond en salades
Specialiteitenbeleg 3,00 toeslag

8,75

Soupes
Soepen

TOMATENSOEP

4,95

FRANSE UIENSOEP

5,50

BOUILLABAISSE VISSOEP

7,50

ERWTENSOEP huisgemaakt van top niveau, seizoensgebonden

5,75

SOEP VAN DE DAG

4,95

EXTRA STOKBROOD MET KRUIDENBOTER met garnituur

3,25

gegratineerd met kaas en huisgemaakte kruidenboter

Authentiek bereide vissoep met grote stukken verse vis en garnalen
uit de Noordzee. Geserveerd met stokbrood en kruidenboter

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 en besmeerd met
boter. Hierbij ontvang je een heerlijke Déli-dressing en 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! Prijscode groot

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. Prijscode groot

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

Ons rustieke stokbrood heeft puntige uiteinden. Het brood is met bloem
bestrooid en heeft een wat zure smaak door het desem waarmee het
gemaakt is. Prijscode groot

De Focaccia is rijk aan extra virgin olijfolie, bestrooid met rozemarijn en
zeezout en daardoor ook extra smakelijk. Een Italiaanse twist in ons Franse
restaurant. Prijscode groot

Wij hebben ook spelt- of glutenvrij brood

KOUD

Spécialités
Specialiteiten

CARPACCIO DELUXE
Baguette met carpaccio, rucola, oude
kaas, pijnboompitten en balsamico

klein

groot

7,75 10,95

GEROOKTE ZALM
Baguette met roomkaas, gerookte zalm
en heerlijke dressing. De beste!

7,95

9,95

CLUBSANDWICH
Baguette met kipfilet, bacon en kaas.
Geserveerd met cocktailsaus

7,95

9,95

CLUBSANDWICH SPÉCIALE		
Pain Polaire met kipfilet, bacon, ei,
tomaat, komkommer, sla en mayonaise

8,95

PARIS 		
Op één helft van de baguette filet
américain, op de andere helft eiersalade
of twee salades naar keuze

7,95

TIP VOOR THUIS: ONZE DÉLI-DRESSING
0,3 liter		3,00
0,5 liter		5,00
‘Ons brood bevat geen toegevoegde kleur- en smaakstoffen,
					
zij zijn gemaakt van eerlijke ingrediënten’
									- Le Chef Sandwich -

		

V

klein

groot

7,95

9,95

CIABATTA ITALIANO			
Italiaans vloerbroodje met gesmolten mozzarella,
tomaat, pesto en basillicum. Warm uit de oven

OMELETTE
Baguette met een omelet
kaas en bacon
		

BAGUETTE MEXICAIN			
Baguette geserveerd met pittig gekruid gehakt,
chilisaus of Délidressing en gegratineerd met kaas
en kruidenboter

BRUGSE BEENHAM		
Baguette met lichtverwarmde
beenham en honingmosterddressing. Een echte topper!

TIP VOOR THUIS: ONZE DÉLI-DRESSING
0,3 liter		3,00
0,5 liter		5,00

WARM

		

Spécialités
Specialiteiten

klein

groot

7,95

9,95

HOT THAI CHICKEN
Baguette met malse stukjes
kippenvlees van het pootje,
gemarineerd in een hete
Thaise rodepepersaus
MALSE KIPFILET		
Baguette belegd met licht warme kipfilet
en honingmosterddressing
KIP PIRI-PIRI		
Baguette belegd met licht warme kipfilet
in piri-piri saus

V

FRANÇAISE		
7,95
Baguette belegd met
gesmolten brie, honing
en pijnboompitten.
Warm uit de oven

Onze producten zijn overal heel smakelijk!
Délifrance geeft nét iets meer ‘joie de vivre’!
Kijk op clubdelifrance.nl voor al onze restaurants!

VAN HET HUIS

Spécialités
Specialiteiten

SLAGERSGEHAKTBAL

5,75

DUITSE CURRYWURST

5,75

LASAGNE BOLOGNESE

8,95

DÉLIBURGER DELUXE

8,95

Ambachtelijke slagersgehaktbal met grootmoeders jus en stokbrood
De originele Duitse currywurst met uitgebreid garnituur en stokbrood
Overheerlijke ovenschotel, gegratineerd met kaas en geserveerd
met verse baguette en huisgemaakte kruidenboter
2 Heerlijke hamburgers van 100 gram op een knapperige verse bol met
garnituur. Keuze uit BBQ saus, burgersaus, chilisaus of Samoerai saus

WRAP TEX-MEX

8,95

WRAP ORIËNTAL

8,95

WRAP NORDIQUE

9,95

PENNE BOLOGNESE

9,95

PENNE SALMONE

9,95

Pittig gekruid gehakt, maïs en een pittige saus,
warm uit de oven, geserveerd met guacamole
en crème fraîche
Oriëntaals gekruide kipstukjes en maïs.
Warm uit de oven, geserveerd met chilisaus
Gerookte zalm en kruidenkaas. Geserveerd met
Déli dressing en garnituur
Italiaans tintje! Penne pasta met biologische
bolognesesaus met Beter Leven rundvlees.
Geserveerd met geraspte kaas en garnituur
Penne pasta met rijke pastasaus met room,
witte wijn en gerookte zalm. Geserveerd met garnituur

Café Royale

3,95

Menus
Menu’s

PETIT DÉJEUNER hele dag verkrijgbaar
Frans ontbijt met een croissant met jam,
baguette ham/kaas, gekookt eitje,
pain au chocolat, jus d’orange
en koffie, cappuccino of thee

8,50

CAFÉ ROYALE
Koffie, cappuccino of thee met vier
bladerdeeg lekkernijen en slagroom

3,95

CAFÉ MACARON
Koffie, thee of cappuccino met drie echte
Franse macarons in verschillende smaken

3,95

CAFÉ POMMES
Koffie, thee of cappuccino met
huisgemaakte warme apfelstrudel.
Met vanillesaus en slagroom

5,75

MENU ENFANT
Kindermenu met keuze uit:

5,50

Extra leuk: schatkist ijsje met slagroom

2,50

POFFERTJES KLEIN 10 stuks
POFFERTJES GROOT 16 stuks

2,95
3,95

- croissantje ham en/of kaas
- een frikandelbroodje
- een pannenkoek met suiker of jam
- poffertjes
Een pakje Chocomel, Fristi of appelsap & een leuke verrassing

ONZE MAALTIJDSALADES WORDEN GESERVEERD
MET STOKBROOD EN KRUIDENBOTER

Salades
Maaltijdsalades

GEROOKTE ZALM
Luxe salade met o.a. gerookte zalm, tomaat, ei,
komkommer, citroen en Délisaus
NIÇOISE
Luxe salade met o.a. tonijn, sla, uitjes, olijven, tomaat
en heerlijke dressing
CARPACCIO
Luxe salade met o.a. rundercarpaccio, Parmezaanse
kaas, pijnboompitten, zontomaten en balsamicodressing

11,95

MALSE KIPFILET
Luxe salade met o.a. licht verwarmde malse kipfilet
en een lekkere dressing
NIEUW SALADE GEITENKAAS
Luxe salade met geitenkaasburgertjes verpakt in
spekreepjes, huisgemaakte balsamico, spekreepjes,
honing en o.a. pijnboompitten en zongedroogde tomaat
TRIPLE BON
Luxe salade met o.a. gerookte forel, gerookte zalm,
garnalen en sla, olijf, tomaat, ui en dressing
Met extra gerookte paling: meerprijs 4,00

V

VAL-DIEU
Luxe salade met gesmolten Val Dieu-kaas met honing
en pijnboompitten. Pittig en vol van smaak

14,50

Onze baguettes worden geserveerd op een witte of bruine baguette en besmeerd met boter.
Hierbij ontvang je een heerlijke Déli-dressing en 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! Prijscode groot

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. Prijscode groot

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

Ons rustieke stokbrood heeft puntige uiteinden. Het brood is met bloem
bestrooid en heeft een wat zure smaak door het desem waarmee het
gemaakt is. Prijscode groot

De Focaccia is rijk aan extra virgin olijfolie, bestrooid met rozemarijn en
zeezout en daardoor ook extra smakelijk. Een Italiaanse twist in ons Franse
restaurant. Prijscode groot

Wij hebben ook spelt- of glutenvrij brood

Baguettes
Belegde baguettes

V

SANTÉ DELUXE alleen groenten
GEZOND DELUXE met ham, kaas en rode ui
KAAS
KRUIDENKAAS
ROOMBRIE
OVERJARIGE BROKKELKAAS

V

V

klein

groot

4,95

5,95

4,95
4,95
5,95

6,25
6,25
8,50

4,95

5,95

4,95

6,95

V

V

SALAMI
LUXE ROOMPATÉ met cumberlandsaus
HAM
FILET AMÉRICAIN
FILET AMÉRICAIN MARTINO pikant met augurkjes en martinosaus
ARDENNERHAM
KALFSRAGOUT

V

SCHARRELEISALADE
KIP-KERRIESALADE / KIPSATÉSALADE
KIP SAMOURAISALADE
TONIJNSALADE huisgemaakt op ambachtelijke wijze
ZALMSALADE huisgemaakt op ambachtelijke wijze
SALADE VAN DE WEEK
KRABSALADE met echte snowkrab

TIP VOOR THUIS: ONZE DÉLI-DRESSING
0,3 liter		3,00
0,5 liter		5,00

Provencettes
Dé Franse tosti

V

FROMAGE
Kaas, brie, mozzarella, pesto en tomaat
JAMBON
Ham, kaas, mozzarella, pesto en tomaat

5,50

BOMBAY
Kip, kruidenkaas, tomaat en kerrie
CHÈVRE DE LUXE
Geitenkaas, bacon, rucola en honing
THON
Tonijn, kaas, tomaat en een pittige saus
NORDIQUE
Gerookte zalm, roomkaas, tomaat en dille

GOED COMBINEREN!
Kies je favoriete Provencette
en combineer dit met een
Coca-Cola of Coca- Cola light

2,40

5,75

Traiteur
Hartige snacks

CROISSANT MET KAAS
CROISSANT MET HAM EN KAAS
CROISSANT MET HAM, KAAS EN ANANAS

3,25
3,50
3,95

FRANS KAASBROODJE zonder garnituur
SAUCIJZENBROODJE XL zonder garnituur
FRIKANDELBROODJE

2,50
2,75
2,75

TOSTI Voor onze tosti is speciaal een wit oerbrood ontwikkeld
TOSTI SPECIAAL HAM/KAAS
TOSTI SACRE COEUR
Ham, kaas, brie, tomaat, geraspte kaas en rode ui
WARME BAGUETTES
HAM EN KAAS
HAM, KAAS EN ANANAS

4,50
5,75

klein groot

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

PIZZA BAGUETTE keuze uit: 		
HAWAÏ, SPECIAAL, TACO (hot) OF VEGA		
4,50
NIEUW PIZZA BBQ kipfilet, kaas, rode ui & maïs		 4,95
KINDERTOSTI alleen voor de allerkleinsten
Met ham en/of kaas en een verrassing
TIP VOOR THUIS: ONZE DÉLI-DRESSING
0,3 liter		3,00
0,5 liter		5,00

2,95

Sachertaart

Een verleidelijke chocoladetaart
met abrikozenvulling. Heerlijk
met een kop koffie, thee, latte
machiatto of cappuccino!

5,50

Muffin hazelnoot/chocola
Onze muffin is een feestje op je bord,
zeker in combinatie met een lekkere
kop koffie of thee

3,95

Viennoiseries
Zoete lekkernijen

CROISSANT MET AARDBEIENJAM
CROISSANT
CHOCOLADEBROODJE
CHOCOLADEBROODJE met gesmolten chocola
KOFFIEBROODJE
FRANSE APPELFLAP

2,95
1,50
2,10
2,35
2,25
2,25

HUISGEMAAKTE APFELSTRUDEL
HUISGEMAAKTE APPELNOTENTAART
HUISGEMAAKTE APPELTAART

3,95
3,95
3,75

warm, met vanillesaus en verse slagroom
DAGGEBAK met slagroom, vraag naar onze soorten
SACHERTAART met slagroom
MUFFIN hazelnoot of chocola met slagroom
MACARONS 6 stuks
WAFEL
WAFEL MET BELGISCHE CHOCOLADE
WAFEL MET SLAGROOM
WAFEL MET KERSEN EN SLAGROOM

TIP:

3,75
3,75
2,50
3,75
2,25
2,95
2,75
3,95

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

normaal

KOFFIE 		
2,20
ESPRESSO, DUBBELE ESPRESSO
2,20
CAPPUCCINO
2,40
CAFÉ AU LAIT
2,40
LATTE MACCHIATO
3,25
THEE trendy quality
2,00
VERSE MUNTTHEE MET KRUIDEN 		
WARME CHOCOLADEMELK Met stoompijp opgeschuimd 2,40
SLAGROOM
0,55
CAFFEÏNEVRIJE KOFFIE
+ 0,20
CAFÉ LIQUEUR

5,75

CAFÉ DELUXE

3,50

CAFÉ COMPLETE

3,50

CAFÉ BOMBA

3,50

GO NUTS		

3,95

TIRAMISU		

3,95

Koffie met likeur en verse slagroom
Keuze uit: Amaretto, Grand Marnier, Baileys

Koffie met een smaakje en verse slagroom
Keuze uit: hazelnoot, kaneel, chocolade, amandel of caramel
Koffie, cappuccino of thee met 2 mini-appelflapjes
Koffie met advocaat en slagroom
Een smaakvolle latte macchiato met een vleugje
hazelnoot en een lekkernij
Een smaakvolle latte macchiato met Tiramisu en
een lekkernij

groot

2,95
2,95
2,95
2,95

2,75
2,95

Boissons froides
Verse sappen

HEERLIJK VERSE FRUITSAPPEN, VERS VOOR U BEREID MET VERS FRUIT
GEMAAKT TOT EEN HEERLIJKE GEZONDE SHAKE
HANDGEPERSTE SINAASAPPELSAP		 3,50

4,95

FRAMBOOS - MANGO
AARDBEI - MANGO
AARDBEI - BANAAN		3,95
ANANAS - MANGO		
FRAMBOOS - AARDBEI

4,95

NIEUW! GROENTE SMOOTHIES
WORTEL, SPINAZIE, GEMBER, APPEL, CITROEN
SPINAZIE, MANGO, ANANAS, BANAAN
RODE BIET, FRAMBOOS, BANAAN

4,50

Boissons froides
Koude dranken

normaal

FRISDRANK (flesje)		
Coca-Cola
Coca-Cola light/zero
Fanta
Sprite
Cassis
Bitter Lemon

groot

2,40

Tonic
Chaudfontaine rood/blauw
Chocomel
Fristi
Appelsap

RIVELLA 		
ICE TEA sparkling of green 		
MELK glas 		

2,40
2,40
2,00

NIEUW IJSCAPPUCCINO DELUXE ORIGINAL
SLAGROOM

3,45
3,45
2,50
3,95
0,55

WIJN WIT, ROOD OF ROSÉ per glas
WIJN WIT, ROOD OF ROSÉ per flesje (2 glazen)

3,75
5,95

BRAND BIER per flesje 		
WIECKSE WITTE, WIECKSE ROSÉ per flesje
WITTE TRAPPIST		
PALM per flesje		
CORONA per flesje		
LEFFE BLOND per flesje		

2,75
3,50
3,50
3,00
4,00
3,75

HEERLIJK BORRELEN? BESTEL WAT LEKKERS BIJ JE DRANKJE!
BITTERBALLEN portie van 10 stuks
4,75
MANDJE STOKBROOD MET KRUIDENBOTER
3,25
KIPSPIESJES heerlijk mals, naturel of hot, 10 stuks
5,50
KIPSPIESJES heerlijk mals, naturel of hot, 20 stuks
9,95

Lekker borrelen!

Voor twee personen:
Antipasti met Prosciutto di Parma,
Coppa di Parma en Salami Felino,
olijven, stokbrood en kruidenboter

12,50

Apéritif
Borreltijd

HEERLIJK BORRELEN! BESTEL WAT LEKKERS BIJ JE DRANKJE!
BITTERBALLEN portie van 10 stuks 				4,75
MANDJE STOKBROOD MET KRUIDENBOTER 				3,25
KIPSPIESJES heerlijk mals, naturel of hot, 10 stuks				5,50
KIPSPIESJES heerlijk mals, naturel of hot, 20 stuks				9,95

voor iedereen tussen de 4 en 99 jaar!

NIEUW IJSCAPPUCCINO DELUXE ORIGINAL
SLAGROOM

3,95
0,55

Glaces
IJs

DAME BLANCHE roomijs, chocoladesaus en slagroom		

5,75

ADVOCAAT roomijs, advocaat en slagroom		
5,75
CERISE roomijs, kersen en slagroom		
5,75
KINDERIJSJE schatkistje met slagroom		
2,50
FROZEN YOGHURT SHAKE

		
3,95

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 BUSINESS LUNCH

Onze producten zijn overal heel smakelijk!
Vraag onze medewerker naar de mogelijkheden!
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

