
ITALIAANSE DELICATESSEN

B E L L O N I
 

KERKSTRAAT 34 | 5701 PM HELMOND 
06 142 391 38 
INFO@BELLONIDELICATESSEN.NL
WWW.BELLONIDELICATESSEN.NL

OPENINGSTIJDEN: 
woensdag & donderdag | 10.00 - 16.00 uur
vrijdag & zaterdag  | 09.00 - 17.00 uur 
keuken sluit een half uur voor sluitingstijd 

FOCACCIA

Carpaccio 	 8,50
Gedroogd rundvlees, parmezaanse kaas, pijnboompitten, gemengde 
sla en huisgemaakte mayonaise geserveerd met focaccia brood

Insalata Caprese 	 8,25
Salade van tomaat, mozzarella di bufala, gemengde sla, balsamico stroop, 
pesto genovese, extra vierge olijfolie geserveerd met focaccia brood

Insalata di Tonno 8,50
Salade met tonijn, gemengde sla, huisgemaakte mayonaise, zongedroogde 
tomaat, pijnboompitten en parmezaanse kaas geserveerd met focaccia brood 
 
Vitello Tonnato 	 8,50
Dungesneden kalfsvlees, huisgemaakte tonijnmayonaise, pijnboom-
pitten, gemengde sla, zongedroogde tomaat, extra vierge olijfolie 
geserveerd met focacciabrood 

Insalata prosciutto di Parma	 8,50
Prosciutto di Parma, mozzarella di bufala, gemengde sla, pijnboompitten, 
3 jaar gerijpte balsamicoazijn, extra vierge olijfolie geserveerd met 
focaccia brood (hele bol mozzarella + € 0.75)

Insalata Bresaola	 8,95
Gedroogd rundvlees, gemengde sla, mozzarella di bufala, zongedroogde 
tomaat, balsamico azijn, pittenmix, extra vierge olijfolie geserveerd met 
focaccia brood

Insalata porchetta	 8,50
Gegrild varkensvlees (koud), groene pesto, gemengde sla, pittenmix, 
zongedroogde tomaat, leccino olijven, extra vierge olijfolie geserveerd 
met focaccia brood

Insalata verdure e gorgonzola	 8,25
Gemengde sla, gegrilde groenten, gorgonzola, walnoten, olijven, 
balsamico azijn, extra vierge olijfolie geserveerd met focaccia brood

INSALATA

U kunt telefonisch uw bestelling doorgeven. Grote bestellingen 
dienen vroegtijdig doorgegeven te worden!

De focaccia’s worden elke dag van vers deeg door Belloni gemaakt en het 
beleg wordt geïmporteerd van Italiaanse familiebedrijfjes. Dé perfecte 
combinatie voor een heerlijke lunch.

1 - Tonno  5,75
Huisgemaakte tonijnsalade en gemengde sla

2 - Salame e Asiago 	 5,75
Salami naar keuze, asiago kaas (nootachtige kaas), olijfolie en gemengde 
sla

3 - Salame e Provolone  5,75
Salami ventricina (licht pikante salami) met provolone kaas en koude 
gegrilde groenten

4 - Mortadella Bologna 	 5,75
Mortadella uit Bologna, provolone kaas, extra vergine olijfolie, gemengde 
sla en tomaat

5 - Prosciutto Cotto  5,75
Italiaanse achterham met mozzarella, huisgemaakte groene pesto 
creme en gemengde sla

6 -  Coppa di Parma  5,75
Coppa di Parma met tomaat, huisgemaakte mayonaise en gemengde sla

7 - Gorgonzola Dolce 	 5,75
Milde gorgonzola, walnoten, vijgenjam en gemengde sla 

8 - Verdure  5,75
Taleggio kaas (romige licht pikante kaas), extra vergine olijfolie, 
koude gegrilde groenten en gemengde sla 

9 - Prosciutto di Parma  5,75
Prosciutto di Parma, huisgemaakte rode pesto creme, mozzarella, 
extra vergine olijfolie en gemengde sla  

10 - Bresaola  5,75
Gedroogd rundvlees, extra vergine olijfolie, parmezaanse kaas, 
pijnboompitten, huisgemaakte mayonaise en gemengde sla

11 - Vitello tonnato   5,75
Dungesneden kalfsvlees, huisgemaakte tonijnmayonaise, zongedroogde 
tomaat, pijnboompitten en gemengde sla

12 - Porchetta  5,75
Koud gegrild varkensvlees met kruiden, huisgemaakte pikante creme  
en gemengde sla

13 - Caprese  5,75
Tomaat, huisgemaakte groene pesto creme, mozzarella en gemengde 
sla  
14 - Formaggio  5,75
Asiago kaas (nootachtige koemelk kaas), extra vergine olijfolie, 
huisgemaakte olijventapenade en gemengde sla

15 - Tacchino  5,75
Dungesneden kalkoenfilet, huisgemaakte truffel/olijven tapenade, 
extra vierge olijfolie, tomaat en gemengde sla

16 -Vegetariana  5,75
Huisgemaakte bieslookcreme, koude gegrilde groenten, tomaat en 
gemengde sla  

San Pellegrino Aranciata 2,50
San Pellegrino Limonata 2,50
San Pellegrino Aranciata Rossa 2,50
San Pellegrino Arancia & Fico 2,50
San Pellegrino water licht bruisend 2,50
Ice tea citroen 2,50
Ice tea perzik 2,50

BIO appelsap 2,75
BIO perensap 2,75

Frisdrank To Go


