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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!



Soupe Complète
Een complete maaltijd voor iedereen! 

7,75
Combineer één van onze soepen met een 

pistolet naar keuze* voor deze prijs!
* keuze uit diverse kaassoorten, vleeswaren, gezond en salades



Soupes
Soepen

TOMATENSOEP met stokbrood en kruidenboter 4,75

FRANSE UIENSOEP met stokbrood en kruidenboter  4,75

STOKBROOD EN KRUIDENBOTER  3,75

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 witte of meergranen baguette. 
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, verkrijgbaar in wit of bruin. 
Heerlijk smaakvol zacht brood met een knapperige dunne korst.

Rustiek brood, verkrijgbaar in wit en meergranen. Ons ambachtelijke 
brood is in een vloeroven gebakken. Dit zorgt voor een knapperige 
korst met een gouden kleur. Brood met smaak!

Onze witte bol heeft een rijk recept van granen, waaronder tarwe, 
rogge en haver. Rijkelijk belegd is dit een ware traktatie! Onze 
meergranen bol is voorzien van een topping van zonnebloempitten, 
sesam- en lijnzaad. Een bron van vezels!

Wij hebben ook glutenvrij brood!

De Crois’Sandwich is een innovatief broodje en een combinatie 
tussen en croissant en een sandwich. Een knapperig broodje met 
volkorenmeel, lijnzaad en maanzaad.

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



Spécialités
Specialiteiten

GEROOKTE ZALM  8,25
Gerookte zalm, kruidenkaas, sla, ei, ui en dille

PARIS 8,00
Op één helft filet américain en op de andere 
helft eiersalade of twee andere salades naar 
keuze

CARPACCIO 8,25
Rundercarpaccio, Parmezaanse kaas, 
pijnboompitten en pesto

KOUD

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





Spécialités
Specialiteiten

WARM

CLUB SANDWICH 8,00
Kipfilet, bacon, eiersalade, truffelmayonaise, 
sla en tomaat

KIPFILET 7,75
In kruidenboter gebakken kipfilet. 
Geserveerd met honing-mosterdsaus

HETE KIP 8,00
Kipfilet, paprika, ananas en ui, overgoten 
met pittige saus

KIPSATÉ 8,00
Drie stokjes kipsaté met satésaus. Geserveerd 
met kroepoek en stokbrood met kruidenboter

FRANÇAISE 7,00
Brie en pijnboompitten uit de oven. 
Geserveerd met honing

SPÉCIALE  7,75
Geitenkaas en walnoten uit de oven. 
Geserveerd met honing

DUET DU CROQUET  9,95
Mini dagsoepje
Snee brood met een kalfsvleeskroket
Snee brood met een rundvleeskroket

V

V





Spécialités
Specialiteiten

WARM

WARM VLEES  8,00
In boter gebraden fricandeau, champignons,
paprika en uien. Geserveerd met pindasaus

WARME BEENHAM  8,00
Lauwwarme beenham. 
Geserveerd met honing-mosterdsaus

BAL GEHAKT 7,00
Gehaktbal van 100% rundvlees. 
Geserveerd met mayonaise of pindasaus

HAMBURGER 8,25
Hamburger van 100% rundvlees.
Geserveerd met mayonaise of pindasaus

BEEF TERIYAKI 8,00 
Biefstukreepjes met bosui, champignons, 
gefrituurde uitjes en teriyakisaus

OMELETTE NATUREL 6,50
OMELETTE KAAS EN/OF HAM & KAAS  7,25
BOEREN OMELETTE 7,75

UITSMIJTER 6,50
Ham en kaas                                                                  7,00 
Rosbief                                                                            7,50

V



Petit Déjeuner tot 11.30 uur

Frans ontbijt met een pistolet, warme croissant en een warm 
chocoladebroodje. Geserveerd met ham, kaas, jam, boter, 

verse jus d’orange en koffie of thee

7,50



Menus
Menu’s

VOOR DE KLEINTJES 
MENU ENFANT SURPRISE BOX  4,50
Leuke box gevuld met een croissantje, 
sneetje brood, jam & chocoladepasta, 
Chocomel of Fristi. Met een kleurplaat & 
een leuke verrassing! 

BROWNIE  3,75
Koffie, cappuccino of thee met
een heerlijke brownie

APFELSTRUDEL  4,75
Koffie, cappuccino of thee met
heerlijke huisgemaakte apfelstrudel
met vanillesaus of slagroom

CAFÉ GOURMAND  4,50
Koffie, cappuccino of thee met drie Franse 
lekkernijen en slagroom

KIPSATÉ MENU     10,95
Heerlijke malse kipsaté met frites, stokbrood 
en kroepoek

RUNDERHAMBURGER MENU   10,95
Een broodje runderhamburger met sla, tomaat, 
kaas, ui en gebakken ei. Geserveerd met frites

CLUBSANDWICH MENU    10,95
Een clubsandwich met gebakken kip en bacon.
Geserveerd met frites





Salades
Maaltijdsalades

KIP  8,50
Salade met gebakken kipfilet, pijnboompitten
en honingmosterddressing

GEITENKAAS  8,50
Salade met geitenkaas, spekjes, walnoten en honing

CARPACCIO  8,50
Salade met rundercarpaccio, Parmezaanse kaas, 
pijnboompitten, pesto en truffelmayonaise

ZALM  8,50
Salade met gerookte zalm, tomaat, komkommer,
ei, uitjes sesammayonaise en dille

BEEF  8,50
Salade met gemarineerde biefstukreepjes, bosuitjes, 
champignons & gedroogde uitjes

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



Onze specialiteiten worden geserveerd op een witte of meergranen baguette. 
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!

Wij hebben ook glutenvrij brood!

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

Rustiek brood, verkrijgbaar in wit en meergranen. Ons ambachtelijke 
brood is in een vloeroven gebakken. Dit zorgt voor een knapperige 
korst met een gouden kleur. Brood met smaak!

Onze witte bol heeft een rijk recept van granen, waaronder tarwe, 
rogge en haver. Rijkelijk belegd is dit een ware traktatie! Onze 
meergranen bol is voorzien van een topping van zonnebloempitten, 
sesam- en lijnzaad. Een bron van vezels!

De Crois’Sandwich is een innovatief broodje en een combinatie 
tussen en croissant en een sandwich. Een knapperig broodje met 
volkorenmeel, lijnzaad en maanzaad.

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



Baguettes
Belegde baguettes

GEZOND ham, kaas, sla, tomaat, ei, ui, komkommer en dressing 4,50  5,50

KAAS  3,50  4,50
OUDE KAAS  3,75  4,75
ROOMBRIE  3,75  4,75
KRUIDENKAAS  3,75  4,75

HAM  4,25  5,25
HAM EN KAAS  4,25  5,25
FRICANDEAU 4,50  5,50
SALAMI  4,25  5,25
FILET AMÉRICAIN 4,25  5,25
ROSBIEF 4,50 5,50

EIERSALADE  4,00  5,00
KIP-KERRIESALADE  4,00  5,00
TONIJNSALADE  4,00  5,00

      petit             normal

‘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 -

V
V

V
V

V





Provencettes
Dé Franse tosti

FROMAGE 5,25
Kaas, brie, mozzarella, pesto en tomaat

JAMBON 5,25
Ham, kaas, mozzarella, pesto en tomaat

BOMBAY 5,25
Kip, kruidenkaas en tomaat 

NORDIQUE 5,75
Zalm, roomkaas, dille en tomaat

V

GOED COMBINEREN!    
Kies je favoriete Provencette 

en combineer dit met een 
Coca-Cola of Coca- Cola light 

7,50 





Traiteur
Hartige snacks

SAUCIJZENBROODJE 2,50
FRIKANDELBROODJE 2,50
KAASBROODJE 2,25
KAASSTENGEL 1,25
CROISSANT HAM EN/OF KAAS 3,75
CROISSANT HAM, KAAS EN ANANAS 4,25
TOSTI HAM EN/OF KAAS 3,50
TOSTI HAM, KAAS EN ANANAS 3,75
TOSTI HAM, KAAS EN TOMAAT 3,75

PARISIEN Brede baguette als pizza belegd, lekker warm uit de oven

HAWAÏ  4,50
Ham, kaas en ananas
 
MOZZARELLA 4,50
Mozzarella, tomaat en pesto
 
PIZZA V 4,50
Tomatensaus, ham, salami, paprika, champignons, ui en kaas
 
GYROS 4,50
Tomatensaus, kipgyros en kaas

V

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

V
V





Viennoiseries
Zoete lekkernijen

ROOMBOTER CROISSANT 1,50
CROISSANT MET JAM EN BOTER 2,50
CHOCOLADEBROODJE 1,50
KOFFIEBROODJE 1,75
FRANSE APPELFLAP 2,00

APFELSTRUDEL 3,00
APPELTAART   2,75
BROWNIE 2,00
RED VELVET CAKE 3,50
LUIKSE WAFEL   2,75
LUIKSE WAFEL MET CHOCOLA   3,00
GEVULDE KOEK 1,75
MUFFIN vanille/chocola 2,00
SLAGROOM 0,50

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

 Maak je keuze op de volgende pagina! 



Chocolate Dream

Verwenkoffie     3,95

Een smaakvolle 
latte macchiato met 

een vleugje hazelnoot

3,95

Go Nuts

Een heerlijke 
latte macchiato met 

een twist van chocola

3,95

Vanilla Heaven     
Een latte macchiato met een vleugje vanille 

Latte Tiramisu      
Een latte macchiato met de smaak van Tiramisu 

Latte Caramel      
Een latte macchiato met de smaak van caramel 

Latte Cinnamon      
Een latte macchiato met een vleugje kaneel



KOFFIE  2,00 
ESPRESSO  2,00
CAPPUCCINO  2,25
LATTE MACCHIATO  3,50
CAFÉ AU LAIT koffie verkeerd  2,25

THEE  2,00
THEE MET VERSE MUNT   3,50
CHOCOLADEMELK  2,50
SLAGROOM  0,50

Boissons chaudes
Warme dranken

Geniet van een bijzonder kopje koffie
Bij Délifrance kun je bewust genieten van koffie van 
Peeze. Deze bijzondere koffie bestaat uit de beste 
Arabica koffiesoorten ter wereld, die volgens uniek 
recept gebrand en gemelangeerd worden.

Bovendien draag je met deze koffie bij aan een 
betere wereld. Zo is deze koffie 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.





Boissons froides
Koude dranken

COCA-COLA, COLA-COLA LIGHT, SINAS, 7-UP  2,25
CASSIS, TONIC, BITTER LEMON  2,25
CHAUDFONTAINE BLAUW OF ROOD   2,25
ICE TEA REGULAR OF GREEN  2,50
APPELSAP   2,00
CHOCOMEL, FRISTI  2,00
MELK, KARNEMELK  1,75
RED-BULL   2,75
IJSKOFFIE   3,00

JUS D’ORANGE  3,75

SMOOTHIES kies uw smaak of combineer twee smaken  4,25
AARDBEI
ANANAS
FRAMBOOS
BANAAN

YOGHURT SHAKES kies uw smaak of combineer twee smaken  4,25
AARDBEI
ANANAS
FRAMBOOS
BANAAN



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.

Onze service!

DÉLIFRANCE CATERING
Onze producten zijn overal heel smakelijk!

Bestel online via delifrance-woerden.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


