
Mediterraanse & zuiderse gerechten

PASTA’S  
Met lookbrood & kruidenboter. Keuze uit spaghetti of macaroni.

Extra kaas + € 3.00

123 Bolognese (Met bolognesesaus) € 14.00
124 Carbonara (Spek, ei, look & room) € 15.00
125 Parijs (Ham, champignons, look & room) € 15.00
126 Pollo (Kip, paprika, uien, champignons, look, room) € 15.00
127 Quattro formaggi (4 soorten kaas, look & room) € 15.00
128 Marinara (Zeevruchten & tomatensaus) € 15.00
129 Scampi (Scampi’s, look & room) € 16.50
130 Vegetaria (Verschillende groenten in tomatensaus) € 14.00
131 Captain vegetable (Groenten, vegigehakt, tomaten) € 15.50
132 Melodie (Spek, kip, erwten, look & room) € 16.50

OVEN PASTA’S
Met gesmolten kaas, lookbrood & kruidenboter

133 Lasagne Bolognese  € 16.50
134 Macaroni Enigma*  € 17.50
 (Zalm, spinazie, roomsaus)  

135 Spaghetti Negresco*  € 17.50
 (Uien, kip, olijven, roomsaus) 

136 Spaghetti DoReMi*  € 17.50
 (Groenten, gehakt, tomatensaus)

137 Macaroni Arrabiata*  € 17.50
 (Met gehakt, pijnboompitten & pikant in tomatensaus)

PIZZA’S
Extra’s: kaas € 3.00 / groenten € 2.50 / vlees of vis € 5.00

138 Margarita (Tomatensaus & kaas) € 10.00
139 Cipolle (Tomatensaus, kaas & uien) € 11.00
140 Honolulu (Tomatensaus, kaas & ananas) € 11.00
141 Funghi (Tomatensaus, kaas & champignons) € 12.00
142 Peperone (Tomatensaus, kaas & paprika) € 12.00
143 Salami (Tomatensaus, kaas & salami) € 13.00
144 Ham (Tomatensaus, kaas & ham) € 13.00
145 Hawaii (Tomatensaus, kaas, ham & ananas) € 13.50
146 Parijs (Tomatensaus, kaas, ham & champignons) € 13.50
147 Light (Tomatensaus, kaas, mozarella & olijven) € 13.50
148 Ansjovis (Tomatensaus, kaas, ansjovis & kappertjes) € 13.50
149 Tonno (Tomatensaus, kaas, uien & tonijn) € 14.00
150 Boromea (Tomatensaus, kaas, ham, champignons & ei) € 14.00
151 Bolognese (Tomatensaus, kaas & bolognesesaus) € 14.00
152 Americana (Tomatensaus, kaas, salami & paprika) € 14.00
153 Milano (Tomatensaus, kaas, salami, ham & uien) € 14.00
154 Shoarma (Tomatensaus, kaas & shoarma) € 14.50
155 Gorgonzola (Tomatensaus, kaas, gorgonzola & olijven) € 14.50
156 Pollo (Tomatensaus, kaas & Kip) € 14.50
157 Shoarma Hawaii (Tomatensaus, kaas, shoarma, ananas) € 15.00
158 Siciliana  € 15.00
 (Tomatensaus, kaas, artisjok, olijven, paprika & ansjovis)

159 Mafiosa (Tomatensaus, kaas, ham, paprika, uien & spek) € 15.00
160 Shoarma Pimiento € 15.00
 (Tomatensaus, kaas, shoarma, spaanse peper)

Gierlebaan 13, 2275 Lille | www.melodie-lille.be
melodie_lille@outlook.com  (enkel voor info & reserveringen)

Vergeet niet ons te volgen op Facebook, Instagram en Twitter  voor onze online acties!

Pizza’s - Tajines - Grillades - Pasta’s - Ovenschotels…

BESTELLIJNEN:
014 42 66 14 • 0474 37 77 22
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Vraag uw klantenkaart aan de kassa, cadeaubonnen hebben we ook!
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OPENINGSUREN

Van maandag tot zondag: vanaf 16:30
Op donderdag gesloten, behalve op feestdagen.

Alles is 100% eigengemaakt en dagvers bereid!

161 Arrabiata € 15.00
 (Tomatensaus, kaas, uien, paprika, verse look, pikant & gehakt)

162 Pollo Piccante (Tomatensaus, kaas, kip, pikant) € 15.00 
163 Quattro Formaggi (Tomatensaus & 4 soorten kaas) € 15.00
164 Quattro Stagioni € 15.00
 (Tomatensaus, kaas, ham, salami, champignons & paprika)

165 Pollo Hawaii (Tomatensaus, kaas, kip & ananas) € 15.00
166 Ferrare (Tomatensaus, kaas, tonijn, ansjovis, artisjok & olijven) € 15.00
167 Vegetaria (Tomatensaus, kaas & groenten) € 15.00
168 Cocktail (Tomatensaus, kaas, shoarma & kip) € 15.00
169 Merguez (Tomatensaus, kaas, paprika & merguez) € 15.00
170 Shoarma Speciaal € 15.00
 (Tomatensaus, kaas, shoarma, paprika, uien & champignons)

171 Pollo Special € 15.00
 (Tomatensaus, kaas, kip, paprika, uien & champignons)

172 Scampi’s* (Tomatensaus, kaas & scampi’s) € 17.00
173 Marinara* (Tomatensaus, kaas & zeevruchten) € 17.00
174 Enigma* (Tomatensaus, kaas, zalm, spinazie & roomsaus) € 17.00
175 Cheese Lovers* (Tomatensaus & 6 soorten kaas)  € 17.00
176 Tiberias* € 17.00
 (Tomaten- & barbequesaus, kaas, paprika, ajuin, kip & cheddarkaas)

177 Tonijn Royale*  € 17.00
 (Tomatensaus, kaas, tonijn, ajuin, erwten, kappertjes & mozzarella)

178 Rhodos*  € 17.00
 (Tomatensaus, kaas, verse tomaatschijfjes, knoflook, ajuin, olijven en fetakaas)

179 Capricciosa*  € 17.00
 (Tomatensaus, kaas, ham, ansjovis, mozzarella, artisjok & olijven)

180 Tutte Stagioni*  € 18.00
 (Tomatensaus, kaas, uien, salami, ham, kip, mozarella, paprika & olijven)

181 Vulcano*  € 18.00
 (Tomatensaus, kaas, ham, salami, paprika, bolognesesaus, uien, artisjok & champignons)

182 Melodie*  € 18.00
 (Tomatensaus, kaas, shoarma, kip, gehakt, merguez, paprika, champignons & uien)
  

CULINAIRE ROOM PIZZA’S  
Extra’s: kaas € 3.00 / groenten € 2.50 / vlees of vis € 5.00

183 Carbonara (Roomsaus, kaas, uien, spek & ei) € 15.00
184 Sunny (Roomsaus, kaas, gorgonzola & ananas)  € 15.00
185 Bianca (Roomsaus en 4 soorten kaas)  € 15.50
186 Alexandrië (Roomsaus, kaas, champignons, merguez) € 16.00
187 Spectrum (Roomsaus, kaas, champignons, kip, ananas) € 16.50
188 Gamberetto* (Roomsaus, kaas, uien & scampi’s) € 17.00
  

PIZZA’S CALZONE  
 Gevulde dubbelgevouwen pizza | Niet cumuleerbaar met acties

189 Calzone Vegetaria (Tomatensaus, kaas & groenten) € 16.00
190 Calzone Shoarma Speciaal € 17.00
 (Tomatensaus, kaas, shoarma, paprika, uien & champignons)

191 Calzone Pollo Speciaal € 17.00
 (Tomatensaus, kaas, kip, paprika, uien & champignons)

192 Calzone Enigma € 17.50
 (Tomatensaus, kaas, zalm, spinazie & roomsaus)

193 Calzone Uitsmijter € 17.50
 (Tomatensaus, kaas, verse tomaatschijfjes, geklopte eieren, ham, peterselie & koriander)

194 Calzone Tutte Stagioni € 19.50
 (Tomatensaus, kaas, uien, mozzarella, salami, ham, kip, paprika & olijven)

195 Calzone Vulcano € 19.50
 (Tomatensaus, kaas, ham, salami, bolognesesaus, paprika, uien, artisjok & champignons)

196 Calzone Melodie € 19.50
 (Tomatensaus, kaas, shoarma, kip, gehakt,merguez, paprika, champignons & uien)

Melodie, a matter of taste… a taste of quality. Wij zorgen voor lekker stijlvol eten sinds 2010.

Dinsdag & Woensdag:  

PIZZADAG 
Pizza’s aan € 10.00

Vrijdag: 
Alle spareribs 
aan € 15.00

Maandag: 
Alle pasta’s 

aan € 10.00

BrasserieBrasserie
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Melodie’s taartenatelier: Heerlijk gebak, taarten en koekjes of dessertenbuffet op maat, voor elke 
gelegenheid� Kies je eigen kleur, thema en vulling� Alles op bestelling� 
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* Niet cumuleerbaar met acties. * Niet cumuleerbaar met acties.



DESSERTEN (EIGENGEMAAKT)

 1001 Nights € 7.50 
 (Rijstpap met saffraan, kaneel, gemalen noten met gedroogd fruit & koffie aroma) 

 Sindbad (uit de oven) € 10.00 
 (Gesuikerde bladerdeeg met noten en gedroogd fruit in melk en crême fraiche) 

 Baklawa (Bladerdeeg met noten in honing) 
 2 stuks: € 5.00 / 500 gr: € 12.50 / 1 kg: € 22.00
 Mediterraanse koekjes 
 (Mengeling van verschillende authentieke eigengemaakte mediterraanse koekjes)

 4 stuks: € 8.00 / 500 gr: € 14.50 / 1 kg: € 28.00

VOORGERECHTEN
Salades (op basis van gemengde salade) & soep

Geserveerd met lookbrood & kruidenboter

1 Lookbrood € 5.00 
 (Zachte deeg gearomatiseerd met eigen gemaakte kruidenboter) (6 stuks) 

2 Cheesy lookbrood € 7.50
 (Zachte deeg gearomatiseerd met kaas & eigen gemaakte kruidenboter) (6 stuks)

3 Gebakken belegd broodje / kaas € 7.50
 (Gevuld met heerlijk gesmolten kaas, olijfolie & oregano) 

4 Gebakken belegd broodje / fetakaas € 7.50
 (Gevuld met heerlijk gesmolten fetakaas en spinazie)

5 Briouates stukjes (4 stuks) € 7.50
 (Authentieke mediterraanse deegflapjes, keuze uit Griekse deegflapjes van kippenpastei met 

geroosterde amandelen of Spaanse deegflapjes van vispastei met zeevruchten)

6 Mediterrane gemengde salade € 7.50
7 Grieks (met fetakaas & olijven) € 10.00
8 Tonijn (met tonijn & olijven) € 11.00
9 Kip (met kip & ananas) € 12.00
10 Caesar (met kip, parmezaan & sesamzaden) € 14.00
11 Scampi (met scampi’s) € 14.00
12 Zalmfilet (met gegrilde zalmfilet) € 14.00
13 Calamares (met calamares, olijven) € 13.00
14 Melodie (met kip, scampi & ananas) € 15.00
15 Linzensoep € 6.00
16 Groenten-vermicellisoep € 6.50
17 Harira (marokkaanse wijze) € 7.50 

PITABROOD OF ITALIAANSE BOL OF DÜRÜM
Onze Italiaanse bol is een eigen ambachtelijke bereiding!

Met salade & saus

NIEUW Pitakaas (Broodje pita met gesmolten kaas) € 7.50
18 Seafood (Zeevruchten met stukes visfilet) € 9.00
19 Falafel (Gefrituurde groetenballetjes) € 7.00
20 Kipfilet (In stukjes) € 8.50
21 Kalkoen (In stukjes) € 8.50
22 Koftë (Rundsgehakt met mediterraanse kruiden) € 8.50
23 Koftë met kaas € 10.00
24 Shoarma (Pitavlees) € 8.50
25 Gyros (Shoarma of kip met paprika & uien) € 9.00
26 Hawaii (Shoarma of kip met ananas) € 9.00
27 Holland (Shoarma of kip met gesmolten kaas)  € 9.00
28 Athene (Shoarma of kip met fetakaas) € 9.00
29 Mexicano (Shoarma of kip met paprika, mais & pikant) € 9.50
30 Afrika (Shoarma of kip met paprika, uien & pikant)  € 9.50
31 Brussel (Kalkoen met paprika en uien) € 9.50
32 Melodie (Shoarma of kip met paprika, champignons & uien) € 10.00

KIDS CORNER

Lasagne of spaghetti bolognese € 11.50
Pizza’s: keuze uit ham, bolognese of salami € 11.50
Snacks met friet en saus (Keuze uit kipnuggets of frikandel) € 10.00

COUSCOUS MET VERSE GROENTEN
Keuze uit 4 soorten couscous / Gekarameliseerd met uien en rozijnen

33 Met kip € 19.00
34 Met lamsvlees € 20.00
35 Couscous met konijn € 21.50
36 Vegetarische couscous € 17.00

KLASSIEKE TAJINE (KEUZE UIT 14 SOORTEN)

Met uien, aardappelen, erwten, wortelen, olijven in tomatensaus
Geserveerd met couscous of friet of brood of rijst of aardappelkroketten

Saffraanrijst + € 2.50 / Saffraanrijst met noten + € 4.50

37 Tajine Kalfs Yachni € 21.00
 (Met kalfsvlees, amandelen& rozijnen)

38 Tajine Alexandrië (Met koftë & amandelen) € 21.00
39 Tajine Infinity € 21.00 

(Met koftë, mozzarella, gebakken ei & amandelen)

40 Tajine Mar Di Levante € 21.00
 (Met merguez (lichtpikante worstjes), pijnboompitten) 

41 Tajine Andalouse (Met kipfilet & abrikozen) € 21.00
42 Tajine Marbella (Met lamsvlees, pruimen, rozijnen) € 21.50
43 Tajine Kordoba (Met scampi’s & hazelnoten) € 22.00
44 Tajine Mosselen (Met mosselen & groenten in eigen nat) € 22.50
45 Tajine De Poisson (Met zalm) € 22.50
46 Tajine Morue de l’Atlantique (Met kabeljauw) € 22.50
47 Tajine Konijn (Met pruimen & abrikozen) € 22.50
48 Tajine Sardinië (Met sardines) € 22.50
49 Tajine A la grecque (Met zeevruchten) € 22.50
50 Tajine Meatless (vegetarische tajine) € 18.00
 (Met vegetarisch gehakt)

OVEN TAJINE (KEUZE UIT 10 SOORTEN)

Uit de oven met 2 soorten gesmolten kaas
Wordt bereid op basis van room- of tomatensaus
Met friet of brood of rijst of aardappelkroketten

Saffraanrijst + € 2.50 / Saffraanrijst met noten + € 4.50

51 Tajine shoarma € 21.00
 (Shoarma, kaas, paprika, uien & champignons)

52 Tajine kip € 21.00
 (Kip, kaas, paprika, uien & champignons)

53 Tajine kalkoen € 21.00
 (Kalkoen, kaas, uien, paprika & champignons)

54 Tajine Melodie € 22.50
 (Shoarma, merguez, kip, kaas, uien & champignons)

55 Tajine cocktail € 22.50
 (Kip, kalkoen, kaas, paprika, uien & champignons)

56 Tajine La Nuit € 23.00
 (Shoarma, kaas, verse look, rozijnen & amandelen)

57 Tajine Mystique € 23.00
 (Kip, kaas, champignons, walnoten & ananas)

58 Tajine Hel Van Tanger  € 23.00
 (Kip, merguez, kaas, paprika, uien, verselook & harissa)

59 Tajine Valencia  € 22.00
 (Uien, paprika, aardappelen, erwten, wortelen, verse look, rundsgehaktvlees, spek & kaas)

60 Tajine Squid  € 23.50
 (Uien, paprika, aardappelen, erwten, wortelen, verse look, inktvis - zonder kaas)

STEAK, GRILL & MIX GRILL
Met salade & saus en friet of brood of rijst of aardappelkroketten

Champignon- of peperroomsaus + € 6.00
Saffraanrijst + € 2.50 / Saffraanrijst met noten + € 4.50

61 Gegrilde biefstuk & kipfilet € 23.50
62 Biefstuk natuur € 21.00
63 Gegrilde lamskoteletten € 23.00
64 Gegrilde kalf spareribs  

in zoete marinade  € 21.00
65 Gegrilde kalf spareribs  

in pikante marinade  € 21.00
66 Gegrilde kalf spareribs met look,  

koriander & peterselie  € 21.00
67 Gegrilde kipfilet  € 18.00
68 Koftë (rundsgehakt met mediterraanse kruiden)  € 18.00
69 Koftë met kaas  € 21.00
70 Felicidad (Shoarma, merguez, kipfilet & kalf spareribs)  € 22.00
71 Calabria (Shoarma, biefstuk, kalkoen, koftë)  € 22.00
72 Obsessie (Shoarma, kipfilet, koftë & merguez)  € 22.00
73 Mix Lille (Shoarma, kipfilet, kalf spareribs & koftë)  € 22.00
74 Mix Gierle (Shoarma, koftë & kipfilet)  € 21.00
75 Mix Poïel (Shoarma, kalf spareribs & kipfilet)  € 21.00
76 Mix Wechel (Shoarma, kalkoen & lamskotelet)  € 21.00
77 Mix Kalkoen & gegrilde kipfilet  € 19.00
78 Mix Shoarma & gegrilde kipfilet  € 19.00
79 Mix Shoarma & kalkoen  € 19.00
80 Mix Shoarma & kalf spareribs  € 19.00
81 Melodie mixgrillvlees  1 pers. € 26.00
 (Shoarma, kipfilet, lamskotelet, kalf spareribs, merguez & koftë) 2 pers. € 50.00
82 Mixgrill vlees L’Amour  1 pers. € 26.00
 (Gegrilde biefstuk, kalkoen en gegrilde konijn) 2 pers. € 50.00

VIS & SCAMPI’S
Met salade & saus en friet of brood of rijst of aardappelkroketten

Champignon- of peperroomsaus + € 6.00, vissaus + € 7.50
Saffraanrijst + € 2.50 / Saffraanrijst met noten + € 4.50

83 Gegrilde sardines  € 21.00
84 Gegrilde zalm  € 21.00
85 Scampi’s in lookboter  € 22.50
86 Scampi’s in lookroomsaus  € 22.50
87 Scampi’s in curry look-roomsaus  

met bieslook  € 22.50
88 Gegrilde Scampi’s (Met paprika & uien)  € 22.50
89 Mediterrane scampi’s  € 22.50
 (Met uien, verse look & mediterrane kruiden)

90 Gegrilde gamba’s  € 24.00
 (Met uien, verse look & mediterrane kruiden)

91 Calamari’s  € 16.00
92 Paëlla  € 22.00
 (Met groenten, rijst, zeevruchten, spek, kipstukjes & saffraankruiden)

93 Oven Vispannetje  € 26.00
 (Met zalm, scampi’s, zeevruchten, groenten & gesmoltenkaas in roomsaus)

94 Melodie mixgrillvis 1 pers. € 28.00
 

(Zalmfilet, scampi’s, calamari’s & filet naar keuze van de chef)
 2 pers € 55.00

KAPSALONS
Met salade & saus en frietjes

95 Shoarma (Pita vlees) € 13.00
96 Kip (Stukjes kip) € 13.00
97 Mix (Shoarma en kip) € 15.00

SCHOTELS
Met salade & saus en friet of brood of rijst of aardappelkroketten

Saffraanrijst + € 2.50 / Saffraanrijst met noten + € 4.50

VEGETARISCH
98 Falafel vegetarisch  € 14.00
 (Gefrituurde groentenballetjes met paprika & uien)

99 Schotel Ratatouille € 16.00 
 (Gebakken mediterrane groenten met aardappel, mozarella, koriander & peterselie) 

GEVOGELTE
100 Kip (Gebakken stukjes kipfilet) € 17.00
101 Kip Tikka  € 18.00
 (Gebakken tandoori stukjes kipfilet, met kokosnoten & mais in sojasaus)

102 Kip Piccata  € 18.00
 (Gegrilde kipfilet met uien in champignonsroomsaus)

103 Pilipili (Stukjes kipfilet, peterselie, verse look & pikant) € 18.50
104 kipfilet met kaas & ananas (in stukjes)  € 18.00
105 Spectrum (Stukjes kipfilet met champignons & ananas)  € 18.00
106 Melodie Kip (Stukjes kipfilet, paprika, uien & champignons) € 19.00
107 Brussel (Stukjes kalkoen met paprika & uien) € 19.00

VLEES
108 Yakhnet (Stoverij met stukjes kalfsvlees) € 20.00
109 Yakhnet Speciaal € 21.50
 (Stoverij met stukjes kalfsvlees & champignons)

110 Merguez (Lichtpikante worstjes, met paprika & uien) € 17.50
111 Shoarma (Pitavlees) € 17.00
112 Hawaï (Shoarma met ananas) € 17.50
113 Holland (Shoarma met gesmolten kaas) € 17.50
114 Athene (Shoarma met fetakaas) € 17.50
115 Gyros (Shoarma met paprika & uien) € 17.50
116 Hawaï Speciaal (Shaorma met ananas & gesmolten kaas) € 18.00
117 Mexicano (Shoarma, paprika, mais & pikant) € 18.00
118 Parijs Speciaal € 18.00
 (Shoarma met champignons, uien & verse look)

119 Afrika (Shoarma met paprika, uien & pikant) € 18.00
120 Melodie (Shoarma met paprika, champignons & uien) € 18.00
121 Octaaf (Shoarma, amandelen, rozijnen & ananas) € 19.00
122 Melodie Speciaal € 19.00
 (Shoarma met paprika, champignons, uien & gesmolten kaas)

EXTRA’S

Sauzen (look, cocktail, uien, curry, lichtpikant, pikant, mayonaise, ketchup) € 1.00

Extra porties
Pepers / olijven / fetakaas / friet / rijst € 4.00
Saffraanrijst € 5.00 / Saffraanrijst met noten € 6.50
Italiaanse bol € 1.50 / pitabroodje € 1.00

AFHAALMENU: alles wat op deze menu staat, is af te halen! Acties zijn niet geldig op feestdagen en niet cumuleerbaar met elkaar.


