ONTBIJT - KOFFIE - LUNCH - SNACKS
Welkom bij Délifrance! Je vindt ons aanbod in deze menukrant

Spécialité du moment!
> November-December:
‘Hotdog Fromage’
Een pistolet met een Oostenrijkse bokworst
gevuld met Emmentaler kaas en omwikkeld
met Tiroler spek. Geserveerd met gebakken
uitjes, augurk, chips en saus.

VERANDERING
VAN SPIJS
DOET ETEN

GEOPEND: 7 dagen per week: ma en zo van 12:00 - 17:00 uur,
di, wo, do, za van 09.00-17.00 uur en vrij van 09.00 - 20.00 uur.
Kies voor een heerlijk ontbijt
bij Délifrance Hellevoetsluis!
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

Spiegeltje spiegeltje...

Petit Déjeuner Tot 11.30 te bestellen

5,95

Petit Déjeuner Luxe Tot 11.30 te bestellen

8,95

Petit Déjeuner Enfant

4,95

Compleet ontbijt met een pistolet, croissant, ham, kaas, jam,
boter, melk of jus d’orange en koffie of thee
Eén snee desembrood met beleg naar keuze en één snee
desembrood met twee eieren (scrambled egg, uitsmijter of omelet).
Inclusief melk of jus d’orange en koffie of thee
Kinderen opgelet! Leuke kinderbox met een verrassing en een
croissantje met jam, chocoladepasta en boter. Je mag kiezen
uit Chocomel of Fristi. Dit mag je natuurlijk ook als lunch kiezen!

For kids only!
Onze Hèritage croissant is knapperig van
buiten en fluweel van binnen en smelt in je mond!

FRANSE ZOETWAREN

Roombotercroissant de allerlekkerste!
Appelflap slagroom +0,75
Chouquette luchtig suikersoesje, 5 stuks

1,75
1,95
2,00

Neem mee voor onderweg!

GEBAK

High cakes

3,50

Cheesecake
Appeltaart
Luikse wafel slagroom +0,75
Luikse wafel warme kersen slagroom +0,75
Muffin blueberry of witte chocolade
Apfelstrudel met vanillesaus

3,00
2,50
2,25
3,25
2,25
3,75

Keuze uit: red velvet, fudge chocoladetaart
en koffie/caramel

Ons gebak is een feestje op zich...

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

ZUIVERE KOFFIE

N e d e r l a n d ko f f i e l a n d . . .

I n N e d e r l a n d i s h e t g e e n z u i v e re ko f f i e
w a t d e ko f f i e b e t re f t . . .

I n e e n C a fe ( Fr a n s v o o r ko f f i e )
s c h e n ke n z e j e a lco h o l

E n ove r a l w a a r j e e e n ko p ko f f i e b e s te l t
s p re e k t d e o b e r. . .
- E s p re ss o ? C a p p u cc i n o ? L a t t e m a cc h i a to ?
...Italiaans
( M a n u e l K n e e p ke n s )

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

Smaakkoffie koffie met smaaksiroop en slagroom

Verantwoord in de bonen

Keuze uit tiramisu, hazelnoot, vanille, chocolade, speculoos of caramel
Go nuts! latte macchiato met hazelnootsmaak en slagroom
Crazy Chocolate latte macchiato met een vleugje chocola
en slagroom
Irish coffee Jameson Whiskey, bruine suiker, koffie en slagroom
Italian coffee Amaretto, rietsuiker, koffie en slagroom
Spanish coffee Tia Maria, rietsuiker, koffie en slagroom
Baileys coffee Baileys, koffie, slagroom en chocolade schilfertjes

3,50
4,50
4,50
4,75
4,75
4,75
4,75

WARME DRANKEN

Koffie, Espresso / groot, decafé (+0,15)
2,25 / 3,20
Cappuccino / groot
2,40 / 3,40
Café au lait		
2,45
Latte macchiato		
2,95
Wiener melange koffie, warme melk & slagroom 		
2,95
Thee keuze uit diverse heerlijke smaken		2,10
Verse muntthee		
2,95
Chocolademelk slagroom +0,75		2,75

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!

Kies uit:
Franse baguette 1/2 wit of meergranen
Pistolet 1/3 wit of meergranen
Rustiek desem boterhammen wit of meergranen
Baguette viennoise (zoet zacht brood)

LUNCH SPECIALITEITEN

4,95

12 uurtje op sneden van rustiek wit of meergranen brood, vers gesneden

9,95

Guylaine op rustiek brood wit of meergranen

7,50

Paris op een 1/2 baguette wit of meergranen

7,50

Carpaccio Deluxe op een 1/2 baguette wit of meergranen

7,95

Beenham op een 1/2 baguette wit of meergranen

6,95

Française op een 1/2 baguette wit of meergranen

7,25

Baguette Niçoise op rustiek brood wit of meergranen

7,75

Rustique Filet Truffel op een 1/2 baguette wit of meergranen

6,95

Gerookte zalm op brood naar keuze

7,95

Saté ajam geserveerd met een 1/2 baguette wit of meergranen

8,75

Croquette Deluxe op sneden van rustiek wit of meergranen brood, vers gesneden

6,95

Club Sandwich op sneden van rustiek wit of meergranen brood, vers gesneden

7,50

Uitsmijter of Omelette op sneden van rustiek wit of meergranen brood, vers gesneden

7,95

Warm Vlees op een 1/2 baguette wit of meergranen

7,25

Saus: mayonaise, ketchup of mosterd

0,35

Soep naar keuze, brood met rundvleeskroket en een boterham met een gebakken ei
Een heerlijke Franse baguette met filet américain, pesto, Parmezaanse kaas, pittenmix en
zongedroogde tomaten
Een oplossing voor zwevende kiezers: één helft met filet américain en één helft met eiersalade
Smakelijke rundercarpaccio, truffelmayonaise of balsamico met pesto, Parmezaanse kaas en
pijnboompitten
Een delicatesse met lauwwarme beenham en honingmosterd- of dillesaus
Franser kan het niet. Brie, honing en pijnboompitten, warm uit de oven
Rustieke baguette met tonijnsalade, uitjes, kappertjes, ei, sla en tomaat

Rustieke Franse baguette met filet américain, Parmezaanse kaas, ei, pijnboompitten en truffelmayonaise
Voor visliefhebbers! Royaal belegd met gerookte zalm, uitjes en naar keuze dillesaus of kruidenkaas
Eerlijke kipsaté met een lekkere satésaus. Bij het brood serveren we kruidenboter
Twee overheerlijke kroketten met twee sneden rustiek brood, geserveerd met mosterd (roomboter)
Voor mensen met een grote mond: bacon, kipfilet, sla, tomaat, mayonaise en ei.
Met naar keuze ham en kaas of bacon en kaas.

Voor mensen met een lekkere trek: warme fricandeau in een heerlijke satésaus.

LUNCH

Klein: petit pain, roombotercroissant
Groot: rustiek (wit of meergranen), 1/2 baguette wit of meergranen of
een baguette viennoise (zacht zoet brood)

Gezond ham en/of kaas
Gezond kaas/kip
Gezond ham/oude kaas
Gezond ham/brie
Tomaat/mozzarella/pesto
/balsamico
Roombrie
Bieslookroomkaas
Kaas
Oude kaas

Klein

Groot

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

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

4,50
4,25
4,25
3,75
4,25

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

Ham
Ham en kaas
Ham, kaas en ananas
Kipfilet
Bal gehakt rundvlees
Filet américain
Filet américain ei en ui
Filet américain martino
Eiersalade
Tonijnsalade

Klein

Groot

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

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

Gezonde keuze

Een kom soep erbij?
Je vindt ze op de volgende bladzijde!

MAALTIJDSALADES

met vers gesneden brood en dressing

Gerookte kip
Gerookte zalm
Tonijn
Carpaccio

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.

7,95
7,95
7,95
7,95

Thuis is ons brood nét zo lekker!

ONBELEGD BROOD
Baguette

1,45

Mini baguette wit of meergranen 1,20

SOEPEN
Soupe Complète erwtensoep met een pistolet naar keuze
Tomatencrèmesoep met vers gesneden brood
Uiensoep met vers gesneden brood
Erwtensoep met vers gesneden brood

7,95
4,65
4,65
5,50

Stukjes stokbrood met kruidenboter

3,95

PROVENCETTES

Net onder de grill vandaan!

Provencette Thon tonijn, kaas, pittige saus, tomaat
5,75
Provencette Nordique zalm, roomkaas, dille, tomaat 5,75
Provencette Fromage 		
5,50

kaas, pesto, mozzarella, brie, tomaat
Provencette Jambon ham, kaas, mozzarella, tomaat 5,50
Provencette Bombay kip, kruidenkaas, tomaat en kerrie 5,50

TRAITEUR
Saucijzenbroodje
Hollands kaasbroodje
Frikandelbroodje
Brie bacon
Grilly ham kaas
Grilly ham kaas ananas
Croissant kaas, ham of ham/kaas

2,25
2,25
2,35
3,50
3,95
4,50
3,25

SOCIAAL
Volg jij Délifrance Hellevoetsluis
al op Facebook?
Profiteer van vriendenkortingen,
aanbiedingen en blijf op de
hoogte van de laatste nieuwtjes!

facebook.com/
delifrance-hellevoetsluis

EEN STUKJE 'HISTOIRE'
1980 - NU
Délifrance is niet iets van de laatste jaren! In
Nederland bestaat Délifrance al meer dan 35 jaar! In
1980 begonnen de eerste ondernemers in
Amsterdam en Gouda. Leuk is dat deze zelfde
ondernemers nog steeds in deze restaurants te
vinden zijn. Op dit moment zijn er wereldwijd meer
dan 500 verkooppunten, waarvan je er bijna 200 in
Nederland vindt. Niet gek voor zo’n klein landje!
In 1980 begonnen wij onze restaurants in een
authentieke Franse stijl. Tien jaar later was het
aantal restaurants en corners enorm gegroeid, en
werd Délifrance herkend aan het blauw, geel en rode
interieur met een logo in dezelfde kleuren. Inmiddels
zijn de meeste verkooppunten omgebouwd naar het
rustigere wit, bruin en roze.

NIEUW!
Délifrance zit echter niet stil en wil meer! Vanaf
september 2015 hebben we ons allernieuwste
concept neergezet langs de A13 bij Delft. Modern,
maar toch terug naar onze roots met bleu-blanc-rouge en een snufje ‘pied de poule’: Franser kan het niet.
Stond Délifrance vroeger bekend als lunchroom, hier
zorgen wij voor een compleet aanbod: ontbijt, lunch
én diner met hiernaast de vertrouwde hartige en
zoete Franse tussendoortjes. Wij noemen onszelf
tegenwoordig daarom met trots ‘restaurant’ waar je
lekker kunt blijven zitten!

BONNEN
Heb je een waardebon die je in wilt leveren? Dat kan! Wij nemen de volgende bonnen aan:
Délifrance Bon Appétit bon, VVV bon, Dinerkaart Restaurant cadeaukaart
en Ticketrestaurant.

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

VERS SAP

= gezond!
Verse jus d’orange groot
Melk

FRUIT SMOOTHIES
Tropical aardbei en banaan
Sunshine ananas en mango
Fantasy framboos en mango

FRISDRANK

2,20
3,95 Frisdrank
Coca-Cola (Regular, Light, Zero), Sprite, Fanta
2,00
Cassis, Bitter Lemon, Tonic, Chaudfontaine blauw
of rood

Ice Tea regular, light en green

2,30

Chocomel, Fristi, Appelsap,

2,30

3,95 Red Bull
3,95
3,95

ALCOHOLISCHE DRANK
Wijn wit

Fris en fruitig

2,80

4,50

Marquis D’Alban Sauvignon
La Croisade Medium Sweet

Wijn rosé

4,50

La Croisade Sirah - Cinsault

Wijn rood

4,50

Marquis D’Alban Merlot-Cabernet

Wieckse witte fles
Heineken fles
Amstel Radler citroen 0.0%

2,75
2,75
2,75

