
Proef het assortiment Italiaanse delicatessen met onze antipasti bor-
relplanken. Heerlijk samen met een wijntje of als voorgerecht!
Antipasto Formaggi & Verdure  15,00
Mix van verschillende Italiaanse kazen geserveerd met olijven en 
focaccia brood
Antipasto Salumi  12,50
Mix van verschillende Italiaanse vleeswaren geserveerd met olijven 
en focaccia brood
Antipasto Misto  15,00
Mix van verschillende Italiaanse vleeswaren en kazen geserveerd met 
olijven en focaccia brood
Antipasto olive  4,50
Mix van verschillende italiaanse olijven
Focaccia, pesto e olio  4,50
Focaccia brood geserveerd met pesto en extra vierge olijfolie

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.
(Het is mogelijk om het brood te laten grillen, geef dit graag vooraf aan)

Tonno  6,50
Huisgemaakte tonijnsalade en gemengde sla

Salame e Asiago 	 6,50
Salami naar keuze, asiago kaas (nootachtige kaas), olijfolie en gemengde sla

Salame e Provolone  6,50
Salami ventricina (licht pikante salami) met provolone kaas en koude 
gegrilde groenten

Mortadella Bologna 	 6,50
Mortadella uit Bologna, provolone kaas, extra vergine olijfolie, 
gemengde sla en tomaat

Prosciutto Cotto  6,50
Italiaanse achterham met mozzarella, groene pesto en gemengde sla

Coppa di Parma  6,50
Coppa di Parma met tomaat, mayonaise en gemengde sla

Gorgonzola Dolce 	 6,50
Milde gorgonzola, walnoten, vijgenjam en gemengde sla 

Verdure  6,50
Taleggio kaas (romige licht pikante kaas), extra vergine olijfolie, 
koude gegrilde groenten en gemengde sla 

Prosciutto di Parma  6,50
Prosciutto di Parma, huisgemaakte rode pesto, mozzarella, extra 
vergine olijfolie en gemengde sla 

Bresaola  6,50
Gedroogd rundvlees, extra vergine olijfolie, parmezaanse kaas, 
pijnboompitten, huisgemaakte mayonaise en gemengde sla

Vitello tonnato   6,50
Dungesneden kalfsvlees, huisgemaakte tonijnmayonaise, zongedroogde 
tomaat, pijnboompitten en gemengde sla

Porchetta  6,50
Koud gegrild varkensvlees met kruiden, huisgemaakte mayonaise  en 
gemengde sla

Caprese  6,50
Tomaat, groene pesto, mozzarella en gemengde sla 

Formaggio  6,50
Asiago kaas (nootachtige koemelk kaas), extra vergine olijfolie, 
huisgemaakte olijventapenade en gemengde sla 

Tacchino  6,50
Dungesneden kalkoenfilet, huisgemaakte truffel/olijven tapenade, 
extra vierge olijfolie, tomaat en gemengde sla 

Vegetariana  6,50
Huisgemaakte bieslookcreme, koude gegrilde groenten, tomaat en 
gemengde sla

ANTIPASTI
to share FOCACCIA

Gevulde lunchplank met 
antipasto & focaccia naar keuze 

11,50 p.p.

LUNCHPLANK
vanaf 2 personen

Carpaccio 	 9,50
Gedroogd rundvlees, parmezaanse kaas, pijnboompitten, gemengde 
sla en huisgemaakte mayonaise geserveerd met focaccia brood
Insalata Caprese 	 9,25
Salade van tomaat, mozzarella di bufala, gemengde sla, balsamico stroop, 
pesto genovese, extra vierge olijfolie geserveerd met focaccia brood
Insalata di Tonno 9,50
Salade met tonijn, gemengde sla, huisgemaakte mayonaise, zongedroogde 
tomaat, pijnboompitten en parmezaanse kaas geserveerd met focaccia brood 
Vitello Tonnato 	 9,50
Dungesneden kalfsvlees, huisgemaakte tonijnmayonaise, pijnboom-
pitten, gemengde sla, zongedroogde tomaat, extra vierge olijfolie 
geserveerd met focacciabrood 
Insalata prosciutto di Parma	 9,50
Prosciutto di Parma, mozzarella di bufala, gemengde sla, pijnboompitten, 
3 jaar gerijpte balsamicoazijn, extra vierge olijfolie geserveerd met 
focaccia brood (hele bol mozzarella + € 2.00)
Insalata Bresaola	 9,95
Gedroogd rundvlees, gemengde sla, mozzarella di bufala, zongedroogde 
tomaat, balsamico azijn, pittenmix, extra vierge olijfolie geserveerd met 
focaccia brood
Insalata porchetta	 9,50
Gegrild varkensvlees (koud), huisgemaakte mayonaise, gemengde sla, 
pittenmix, zongedroogde tomaat, leccino olijven, extra vierge olijfolie 
geserveerd met focaccia brood
Insalata verdure e gorgonzola	 9,25
Gemengde sla, gegrilde groenten, gorgonzola, walnoten, olijven, 
balsamico azijn, extra vierge olijfolie geserveerd met focaccia brood

INSALATA

Bruschette zijn kleine belegde toasts die je als bijgerecht kunt bestellen 
zoals bij een salade of antipasto. Ook is een bruschetta heerlijk bij een 
wijntje of combineer meerdere bruschette als volwaardige lunch. 

Alle onderstaande bruschette zijn € 3,50 per stuk. 
(Deze worden in 2 stukken gesneden)

BRUSCHETTE
to share

Prosciutto di parma & Rode pesto
Mortadella & Pikante creme 
Tomaat & Groene pesto

 Alle cremes zijn huisgemaakt. Liever een andere creme? Dat kan, geef 
dit aan bij de bestelling!

Pikante salami & Bieslookcreme
Porchetta & Truffelcreme
Formaggio & Olijvencreme



’La nostra storia’
In 2015 openden wij met trots onze Italiaanse delicatessenwinkel. De passie 
die wij hebben voor de ambacht van de Italiaanse keuken was voor ons de 
drijfveer om Belloni te starten. Wij importeren onze kazen, vleeswaren en 
andere delicatessen van Italiaanse familiebedrijven die al generaties lang 
met ambacht en traditie produceren. 

Daarnaast maken wij ook veel producten zelf, zoals onze zoetwaren en ons 
focaccia brood. Iedere dag maken wij dit brood zelf en laten wij het deeg 
24 uur rijzen voordat het afgebakken wordt. Bij ons staat de passie voor de 
producten voorop en dat willen wij je graag laten proeven! 

Nick Bel loni  & Janneke Kruisbrink

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 

Espresso  1,75
Espresso macchiato 1,95
Doppio 2,95
Caffè lungo (normale koffie) 2,75
Cappuccino  2,95
Cappuccino met dubbel shot 3,45
Latte macchiato 3,25
Latte macchiato met dubbel shot 3,75
Latte macchiato met homemade caramel  3,75
Caffè crema (romige, koude koffie met slagroom en cacao) 4,25
Caffè alla nocciola (espresso, hazelnootcrème, slagroom)  2,75
Chocolademelk (warm of koud)  2,95
* met slagroom?  +0,50

* Liever sojamelk, kokos of havermelk  +0,50
Onze koffiebonen hebben wij naar Italiaans recept samengesteld en 
worden vers voor ons gebrand. Samen met onze handgemaakte 
espressomachine uit Italië zorgt dit voor een heerlijke koffie. 
Fan van onze koffie? De bonen zijn ook te koop voor thuisgebruik. 
(23,50 per kilo / 12,50 per 500 gram)  

CAFFÈ

Thee 2,75
Earl grey, groen, rooibos, kamille, bosvruchten, citroen 
Verse gember thee 2,95
Verse munt thee 2,95
Verse kaneel thee 2,95
Verse munt & gember thee 2,95

Versgeperste sinaasappelsap   klein 3,50   groot 5,00

Frisdranken  2,75 
Cola, Cola light, Spa rood/blauw, Ice tea, Ice tea green
Fles spa rood / blauw 3,75

Italiaanse frisdranken  2,95
Aranciata, Limonata, Aranciata rossa 
Biologische fruitsappen  2,95
In de smaken appel en peer

BEVANDE

Voor een uitgebreide beschrijving zie onze Bier- en wijnkaart
Birra Moretti 2,95
Birra Gjulietta Blond 500 ml  6,50
Birra Gjulietta Wizen 500 ml 6,50
Birra Gjulietta I.G.A 500 ml 6,50

BIRRA

DOLCE

Neem een kijkje in onze vitrine gevuld met heerlijke zoetwaren! 
Kun je geen keuze maken? Laat ons dan voor jou beslissen!

Mix 4 kleine dolce  5,00 
Mix 6 kleine dolce  7,50

VINI

Voor een uitgebreide beschrijving zie onze bier- en wijnkaart
Vini bianchi 
Bianco Della Casa per glas 3,50 | karaf 1/2 L 12,50 
Pinot Grigio  per glas 4,25 | per fles 17,50 
Vernaccia  per glas 5,25 | per fles 22,50
Pecorino  per glas 5,75 | per fles 25,00 

Vini rossi   
Rosso Della Casa per glas 3,50 | karaf 1/2 L 12,50
Merlot  per glas 4,25 | per fles 17,50
Negroamaro  per glas 5,25 | per fles 22,50
Montepulciano  per glas 5,50 | per fles 23,50

Rosato
Sangiovese  per glas 4,25 | per fles 17,50

Prosecco  per fles 21,50

Follow us on instagram: @bellonidelicatessen
Wifi: name: Belloni-Gast | password: bellonihelmond


