
Van Pelt ontbijt                  €9,95
Twee rustieke broodjes, croissant, gekookt eitje, 
boter, jam, hagelslag, achterham, kaas en 
verse jus d’orange 
    
Van Pelt ontbijt deluxe   €14,95
Twee rustieke broodjes, croissant, chocoladebroodje, 
gekookt eitje, vruchtenyoghurt, jam, achterham, kaas, 
brie, filet american en verse jus d’orange.  

Van Pelt ontbijt superieur         €24,50
met bubbels
Twee rustieke broodjes, croissant, chocoladebroodje, 
gekookt eitje, vruchtenyoghurt, jam, achterham, kaas, 
brie, gerookte zalm, filet american, rauwkost, 
verse jus d’orange en prosecco

            
Broodje Van Pelt    €6,25 
Wit of bruin meergranenbroodje met beleg naar 
keuze
(Achterham, beenham, oude kaas, jonge kaas, tonijn-
salade, eiersalade, salami, filet american, rosbief)  

Broodje gerookte zalm   €9,95
Wit of bruin meergranenbroodje met verse zalm 
en roomkaas met bieslook   

Broodje carpaccio    €8,50 
Wit of bruin meergranenbroodje met verse 
carpaccio, sla, pesto of truffelmayonaise, 
pijnboompitten en Parmezaanse kaas    

 
Broodje vitello tonnato   €9,25
Wit of bruin meergranenbroodje met kalfsfricandeau, 
tonijnsalade, gedroogde tomaatjes en kappertjes  

Broodje brie     €7,75 
Wit of bruin meergranenbroodje met brie, 
walnoten en honing  

Broodje parmaham    €8,75 
Wit of bruin meergranenbroodje met parmaham,  
pijnboompitten,  parmezaanse kaas en olijvenClub 
Sandwichm  €8,2
Broodje caprese    €8,25 
Wit of bruin meergranenbroodje met pesto, mozarel-
la, tomaat, pijnboompitten en vijgen-dadelazijn

Broodje gezond   €6,25 
Wit of bruin meergranenbroodje met ham, kaas, 
tomaat, komkommer en ei 

Broodje gezond vegetarisch €6,25 
Wit of bruin meergranenbroodje met tomaat, avoca-
do, fetakaas en walnoten

Broodje grillworst                         €6,75 
Wit of bruin meergranenbroodje met kip-grillworst 
kaas

Broodje bal gehakt                         €6,75 

Wit of bruin meergranenbroodje met bal gehakt

Croissant                                                €1,75 

Croissant kaas                                    €2,75 
Croissant ham/kaas                       €3,75

Extra saus                          €0,50 
Mayonaise, truffelmayonaise, ketchup, 
honingmosterdsaus

Ontbijt        
(09:00-11:00u)

Lunch           
(09:00-17:00u)

Afhaal- en bezorglijst



Lungo      €2,45 
Ouderwetse Hollandse koffie   

Cappuccino     €2,85 
Espresso met verse melkschuim    
Thee      €2,50
Diverse theesmaken 

Espresso      €2,45
Koffie op z’n Italiaans, klein en sterk.  

Doppio      €3,25
Dubbele espresso, dubbel zo sterk   

Café Latte     €3,35
Italiaanse koffie verkeerd   

Latte Macchiato    €3,35
Espresso met melk en warme melkschuim  

Latte Noisette     €3,85 
Espresso met melk en warme melkschuim en een 
vleugje hazelnoot   

Latte Toffee     €3,85
Espresso met melk en warme melkschuim en een 
vleugje karamel    

Latte Amaretto    €3,85
Espresso met melk en warme melkschuim en een 
vleugje amandel (alcoholvrij)  

Verse gemberthee    €3,25
Verse gember  

Warme chocolademelk   €2,95
Met cacaopoeder (slagroom + €0,50)  

Huisgemaakt gebak   €3,95
Informeer bij onze medewerkers welke soorten 
gebak we in huis hebben    

Verse Jus d’orange  250ml €3,35
Dagelijks vers geperst    

Verse Jus d’orange  500ml €4,25
Dagelijks vers geperst   

Schulpsap     €2,50
Appelsap, appel/perensap, perensap, 
appels/vlierbessensap en appel/aardbeiensap  

Frisdranken             €2,65
Cola. Cola Zero. 7up. Fanta. Fuzetea 
Sourcy blauw, Sourcy rood

Van Pelt Delicatessen & Catering 
| P.A. de Kokplein 116   3318 JW 

Dordrecht | 078 618 2641

Dranken        
(09:00-18:00u)


