
Zestawy z k�ykiem
pie�ywa i napojem

Giselle - 14 zł
K�yk świeżo w�ie�onego pie�ywa,
croissant maślany, konfitura lub krem
francuski Bonne Maman, miód, kawa
śniadaniowa lub herbata, lub sok do
wyboru.

Francuski - 18 zł
K�yk świeżo w�ie�onego pie�ywa,
croissant maślany, konfitura z cebuli,
 jajko gotowane lub sadzone,
podawane z sałatką z pomidorków
cherry, świeży twarożek z dodatkami,
kawa śniadaniowa lub herbata, lub sok dowyboru.

Paryski - 19 zł
K�yk świeżo w�ie�onego pie�ywa,
mortadela francuska, salami, jajko
smażone na bekonie, prażone pomidorki
cherry, pasta francuska, kawa
śniadaniowa lub herbata, lub sok do
wyboru.

Omlety z 3 jaj na słono lub słodko
Omlet z kozim serem i s�onowymi

owocami - 14 złKozi ser, s�onowe owoce, francuska konfitura,podawany ze świeżo w�ie�oną bagietką.

Omlet z 
ynką - 14 złSzynka, ser maasdamer, pomidor, pesto,podawany ze świeżo w�ie�oną bagietką.

Omlet b	yliowy z ł��iem - 15 zł
Wędzony ł�oś, grillowana cukinia, dipjogurtowy, podany ze świeżo w�ie�onymchlebem ciemnym na zakwasie z siemieniem

i pr�em.
Nowość:Omlet V�gienne- 15 zł

Prażony bo�ek, aromaty�ny 
parag,
ser żółty, pdany w towa�ystwie pesto

 i świeżo w�ie�onej bagietki. 

Śniadania z pasją

Jajka po francusku - 12 zł
2 jajka gotowane, w s�ie majon�owo-

 -jogurtowym, podane na g�ance
 ze swojskiego chleba 

w towa�ystwie ł��ia lub 
ynki
długodoj�ewającej.

Pain Perdu - 15 zł
Francuskie t�ty z miodem,
owocami, skropione sokiem

ze świeżych pomarań�y.

Jajka sadzone na g�ance
z salsą z awokado - 16 zł

2 jajka, bekon, g�anki
w towa�ystwie awokado,

pomidorków cherry
i �arnych oliwek

z dodatkiem prażonych
płatków migdałów.

Nowość:Domowa granola z jogurtem, mle�kiem kok�owym, goją i owocami s�onowymi- 10 zł

Owsianka z płatków orki
owych i owsianych- 10 zł
 podawana z jabłkiem prażonym,

 rodzynkami i cynamonemlub Nowość :z karmel�owanym rabarbarem i truskawkami

Jaje�nica w 4 odsłonach
Nowość :Jaje�nica z 
ynką i serem- 12 złJaje�nica z 3 jaj z 
ynką wiejską, 
serem i cebulką, podana
z kawałkiem bagietki.
Nowość: Jaje�nica po katalońsku- 13 zł
Jaje�nica z 3 jaj z papryką, 
pomidorem, natką pietru
ki,
 podana z kawałkiem bagietki.

Jaje�nica z wędzonym ł��iem - 15 złJaje�nica z 3 jaj z ł��iem,
podana na g�ankach
i r�ponce.

Francuskie bri�ki z jaje�nicą - 17 zł
2 bri�ki nadziewane jaje�nicą z 3 jaj,
podane w towa�ystwie sałaty, prażonychpomidorków cherry, bekonu i prażonej
cebulki.

Zamówienia pr�imy składać p�y ba�e

Śniadania podawane p�� cały dzień



Croque

Croque Madame - 15 zł
Francuskie t�ty z �ynką długodoj�ewającą,serem maasdamer, podane z jajkiem sadzonym,miksem sałat z dodatkiem pomidorków koktajlowych.

Croque Monsieur - 15 zł
Francuskie t�ty z �ynką długodoj�ewającą, seremmaasdamer i s�em be�amelowym, podanez miksem sałat z dodatkiem pomidorków koktajlowych.

Croque Giselle - 17 zł
Francuskie t�ty z kur�akiem, serem maasdameri s�em be�amelowym, podane z miksem sałatz dodatkiem pomidorków koktajlowych.

Sałatki

Giselle  - 15złRukola, ser  i �ynka długodoj�ewająca, ,
 su�one pomidory, słone�nik prażony,podawana ze świeżo wie�oną bagietką.

Francuska z kozim serem - 22 zł
M� sałat, grillowany kozi ser,gru�ka,

karmel�owane o�echy wł�kie,
podawana z chrupiącą g�anką.

Z kur�akiem i serem grana padano - 24 zł
M� sałat, ser grana padano, pie�ona

pierś z kur�aka, świeże i su�one
pomidory, o�echy wł�kie, podawana

ze świeżo wie�oną bagietką.

Nowość: Sałatka Lyonnaise - 17 zł
R	ponka, prażony bo�ek, awokado,jajko w k	ulce, podawana w towa�ystwie 

aromaty�nych g�anek.

Kanapki

Kanapki na bułce francuskiej - 8 zł
Kanapki na bagietce wieloziarnistej - 10 zł
- Z awokado, sałatą, prażonymi
  pomidorkami cherry i  migdałami.

Nowość : - Z �ynką wiejską, grillowaną cukinią,s�em z zielonych papry�ek chilli.
- Z wędzonym ł��iem, jajkiem i rukolą.
- Z grillowanym kur�akiem, awokado,
  sałatą i majon�em.
- Z grillowanym indykiem, korni�onem,
  s�em mu�tardowym i sałatą.
Nowość: - Z serem camembert, konfiturą z cebuli  figami i r	ponką.
 Nowość: - Z krewetkami, ogórkiem, s�em cytrynowo-mu�tardowym or� sałatą.

Socca - francuski placek z ciecie�ycy
Socca z �ynką długodoj�ewającą - 18 złSzynka długodoj�ewająca, ser tu
bałkańskiego, pomidorki cherry, rukola.

Socca z cukinią i kozim serem - 21 zł
Grillowana cukinia, kozi ser, �pinak
su�one pomidory.

Dania na każdą porę dnia

Zamówienia pr�imy składać p�y ba�e



Nowość: Krewetki du�one na białym winie i chilli- 27 złpodawane z sałątką z pomidorków cherry, 
mięty i b�ylii or�

ze świeżo w�ie�oną bagietką.

.

Nowość:Bruschetta ze �paragami , 
jajkami w k�ulkach- 15 złWieloziarnista bruschetta z masłem �nkowym,aromaty�nymi �paragami i jajkami w k�ulkach,

podana z sem holenderskim.

Nowość: Pancakes z owocami - 16 złPu�yste placu�ki podane w towa�ystwieświeżych owoców or� syropu klonowego.

Zamówienia primy składać p�y ba�e

Dania na każdą porę dnia
K�yki z kozim serem - 19 zł
Ser kozi zapiekany w cieście francuskim,podany z tapenadą i pastą z su�onych
pomidorów na sałacie z sem winegret.

Tartiny na ciepło - 15 zł

Nowość: - Z łiem, b�yliowym pesto, ogórkiem,���iorkiem i sem cytrynowym.

 Nowość: - Z indykiem, pomidorowym pesto, su�onymi  pomidorami i serem maasdamer.

-Z serem camembert, o�echami laskowymi  or� gru�ką du�oną w winie.

Zupa Dnia 10 zł-12 zł
Codziennie p�ygotowywana p�� nas
świeża zupa, podawana w towa�ystwie
tradycyjnej bagietki francuskiej

Tarta Dnia 10 zł
Codziennie p�ygotowywana p�� nas tartapodawana na ciepło.

Deska francuskich specjałów
(dla dwóch ób) - 29 zł
Francuskie sery i wędliny w towa�ystwiem. in. żurawiny i pomidorowego pesto, podawanez k�ykiem świeżo w�ie�onego pie�ywa.

Galettes - 15 zł
 francuskie crapes z dodatkiem mąki gry�anej  
- Z grillowanym indykiem, �pinakiem, seremmaasdameror� sem miętowym
z chili i limonką.

Nowość: - Z �ynką wiejską, serem maasdamer, su�onymi pomidorami i jajkiem sadzonym.



Zamówienia pr�imy składać p�y ba�e

Wino �erwone wytrawne
Côtes du Rhone Baron Daniel de Martinay(z regionu Doliny Rodanu)
P�yjemne w degustacji, lekkie i młode winoubrane w lśniącą �atę purpury. Jego bukietcharakter�uje się aromatami wiśni i piep�u,jest jedno�eśnie miękkie i lekko pikantne,z wy�uwalnymi taninami.

Kieli�ek - 10 zł
Karafka 250 ml - 20 zł
Karafka 500 ml - 35 zł
Karafka 750 ml - 50 zł

Vin De Pays Vaucluse Le Cellier Des Princes(z regionu Vaucluse)
Wino o głębokim wiśniowym kolo�e
z purpurowymi refleksami, jego bukiet
charakter�uje się koncentracją doj�ałychw słońcu aromatów �arnych po�e�ek or�wiśni i �ereśni; w ustach jest p�yjemnie
kwaskowe, świeże i owocowe.
Kieli�ek - 13 zł
Butelka - 65 zł

Chateau Arnaud Jouan 1-er Côtes de Bordea�(z regionu Bordea�)
Wino leżakowane w dębowych be�kach,o purpurowej barwie; p�iada wyr�isty
bukiet �arnych owoców. Jest okrągłe
i jedwabiste w smaku, z akcentem wanilii.
Kieli�ek - 13 zł
Butelka - 65 zł

Wino białe wytrawne
L'Esprit de Villemarine Cotes tu �au Blac

(z regionu Langwedocji)
Wino o blado-złotej barwie, p�iada intensywnyi złożony bukiet o zapachu grejpfruta, ananasai z elegancką nutką białych kwiatów. W ustachp�ybiera zar�em zdecydowaną i subtelną p�tać,o wyr�istym i pełnym ekspresjicharakte�e, któryharmonĳnie p�echodzi do świeżego i �eśkiego

finału o cytrusowych nutach.
Kieli�ek - 10 zł

Karafka 250 ml - 20 zł
Karafka 500 ml - 35 zł
Karafka 750 ml - 50 zł

Chateau Haut Phlippon Blanc Entre de� Mers
(z regionu Bordea�)

Wino ubrane w złotą suknię, wyróżnia się złożonym,eleganckim i pełnym bukietem o nutach białych kwiatówi b��kwiń, dopełnionych grejpfrutowo-cytrusowymaromatem. Nie p�iada wysokiej kwasowości le� długi,
jedwabisty i nieco maślany fini�.

Kieli�ek - 14 zł
Butelka - 70 zł

Chateau de Portets Graves Blanc
(z regionu Bordea�)

Wino o �acie utkanej ze świetlistego starego złota,o złożonym i zdecydowanym bukiecie, w którymmineralno-dymne nuty p�eplatają się z aromatamibiałych i doj�ałych owoców dopełnionych smakiemświeżego masła; na podniebieniu �uje się jegopiękną, zdecydowaną i mięsistą strukturę.
Kieli�ek - 19 zł

Butelka - 100 zł

Wino różowe
Vin de Pays D’Herault R�e
(z regionu Langwedocji)
Wino p�iada żywą, nasyconą różową barwę,jest delikatne i lekkie w smaku. P�iada
truskawkowo-b��kwiniowy bukiet
ze zmysłowym, miodowym wykoń�eniem.
Kieli�ek - 10 zł
Karafka 250 ml - 20 zł
Karafka 500 ml - 35 zł
Karafka 750 ml - 50 zł

Wino musujące
Moussea� Cafe Paris Brut

Eleganckie i świeże białe wytrawne wino musująceo kolo�e jasnego złota. Jego drobne pęche�ykiuwalniają lekki i delikatny aromat białych kwiatówpołą�ony z cytrusowymi nutami. Schłodzoned�konale smakuje serwowane jako apéritif.
Butelka - 59 zł

Karta Win


