Śniadania podawane przez cały dzień
Zestawy z koszykiem
pieczywa i napojem
Giselle - 14 zł
Koszyk świeżo wypieczonego pieczywa
,
croissant maślany, konfitura lub krem
francuski Bonne Maman, miód, kawa
śniadaniowa lub herbata, lub sok do
wyboru.
Francuski - 18 zł
Koszyk świeżo wypieczonego pieczywa
,
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
do
wyboru.
Paryski - 19 zł
Koszyk świeżo wypieczonego pieczywa
,
mortadela francuska, salami, jajko
smażone na bekonie, prażone pomido
rki
cherry, pasta francuska, kawa
śniadaniowa lub herbata, lub sok do
wyboru.

Jajecznica w 4 odsłonach
:Jajecznica z szynką i serem- 12 zł
Jajecznica z 3 jaj z szynką wiejską,
serem i cebulką, podana
z kawałkiem bagietki.
Nowość: Jajecznica po katalońsk
u- 13 zł
Jajecznica z 3 jaj z papryką,
pomidorem, natką pietruszki,
podana z kawałkiem bagietki.
Nowość

Jajecznica z wędzonym łososiem - 15
zł
Jajecznica z 3 jaj z łososiem,
podana na grzankach
i roszponce.
Francuskie brioszki z jajecznicą - 17
zł
2 brioszki nadziewane jajecznicą z 3 jaj,
podane w towarzystwie sałaty, prażon
ych
pomidorków cherry, bekonu i prażonej
cebulki.

Omlety z 3 jaj na słono lub słodko

Omlet z kozim serem i sezonowymi
owocami - 14 zł
Kozi ser, sezonowe owoce, francuska kon
fitura,
podawany ze świeżo wypieczoną bag
ietką.
Omlet z szynką - 14 zł
Szynka, ser maasdamer, pomidor, pes
to,
podawany ze świeżo wypieczoną bag
ietką.
Omlet bazyliowy z łososiem - 15 zł
Wędzony łosoś, grillowana cukinia, dip
jogurtowy, podany ze świeżo wypiecz
onym
chlebem ciemnym na zakwasie z siem
ieniem
i prosem.
Nowość:Omlet Vosgienne- 15 zł
Prażony boczek, aromatyczny szpara
g,
ser żółty, pdany w towarzystwie pesto
i świeżo wypieczonej bagietki.

Śniadania z pasją
Jajka po francusku - 12 zł
2 jajka gotowane, w sosie majonezowo
-jogurtowym, podane na grzance
ze swojskiego chleba
w towarzystwie łososia lub szynki
długodojrzewającej.
Pain Perdu - 15 zł
Francuskie tosty z miodem,
owocami, skropione sokiem
ze świeżych pomarańczy.
Jajka sadzone na grzance
z salsą z awokado - 16 zł
2 jajka, bekon, grzanki
w towarzystwie awokado,
pomidorków cherry
i czarnych oliwek
z dodatkiem prażonych
płatków migdałów.
Nowość:Domowa granola z jog
urtem,
mleczkiem kokosowym, goją i owocam
i sezonowymi- 10 zł

Owsianka z płatków orkiszowych i
owsianych- 10 zł
podawana z jabłkiem prażonym,
rodzynkami i cynamonem
lub Nowość :z karmelizowanym rabarb
arem i truskawkami
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Dania na każdą porę dnia
Sałatki

Croque
Croque Madame - 15 zł
Francuskie tosty z szynką długodojrzewa
jącą,
serem maasdamer, podane z jajkiem
sadzonym,
miksem sałat z dodatkiem pomidorkó
w koktajlowych.
Croque Monsieur - 15 zł
Francuskie tosty z szynką długodojrzewa
jącą, serem
maasdamer i sosem beszamelowym, pod
ane
z miksem sałat z dodatkiem pomidorkó
w koktajlowych.
Croque Giselle - 17 zł
Francuskie tosty z kurczakiem, serem
maasdamer
i sosem beszamelowym, podane z mik
sem sałat
z dodatkiem pomidorków koktajlowy
ch.

Socca - francuski placek z ciecierzycy
Socca z szynką długodojrzewającą
- 18 zł
Szynka długodojrzewająca, ser typu
bałkańskiego, pomidorki cherry, rukola.

Giselle - 15zł
Rukola, ser i szynka długodojrzewająca
,,
suszone pomidory, słonecznik prażony,
podawana ze świeżo wypieczoną bag
ietką.
Francuska z kozim serem - 22 zł
Mix sałat, grillowany kozi ser,gruszk
a,
karmelizowane orzechy włoskie,
podawana z chrupiącą grzanką.
Z kurczakiem i serem grana padano
- 24 zł
Mix sałat, ser grana padano, pieczona
pierś z kurczaka, świeże i suszone
pomidory, orzechy włoskie, podawana
ze świeżo wypieczoną bagietką.
Nowość: Sałatka

Lyonnaise - 17 zł
Roszponka, prażony boczek, awokado,
jajko w koszulce, podawana w towarzy
stwie
aromatycznych grzanek.

Socca z cukinią i kozim serem - 21 zł
Grillowana cukinia, kozi ser, szpinak
suszone pomidory.

Kanapki
Kanapki na bułce francuskiej - 8 zł
Kanapki na bagietce wieloziarnistej
- 10

- Z awokado, sałatą, prażonymi
pomidorkami cherry i migdałami.

zł

Nowość : - Z szynką wiejską, gril

lowaną cukinią,
sosem z zielonych papryczek chilli.

- Z wędzonym łososiem, jajkiem i rukolą

.

- Z grillowanym kurczakiem, awokad
o,
sałatą i majonezem.
- Z grillowanym indykiem, korniszone
m,
sosem musztardowym i sałatą.
Nowość: - Z serem camembert, kon
fiturą z cebuli
figami i roszponką.
Nowość: - Z krewetkami, ogórkie
m, sosem cytrynowomusztardowym oraz sałatą.
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Koszyki z kozim serem - 19 zł
Ser kozi zapiekany w cieście francuskim
,
podany z tapenadą i pastą z suszonych
pomidorów na sałacie z sosem winegr
et.
Galettes - 15 zł
francuskie crapes z dodatkiem mąki

Nowość: Krewetki

duszone na białym winie i chilli- 27
zł
podawane z sałątką z pomidorków che
rry,
mięty i bazylii oraz
ze świeżo wypieczoną bagietką.

gryczanej

- Z grillowanym indykiem, szpinakiem
, serem
maasdameroraz sosem miętowym
z chili i limonką.
Nowość: - Z szynką wiejską, sere
m maasdamer,
suszonymi pomidorami i jajkiem sadzon
ym.

Tartiny na ciepło - 15 zł

.
Nowość:Bruschetta

ze szparagami ,
jajkami w koszulkach- 15 zł
Wieloziarnista bruschetta z masłem czos
nkowym,
aromatycznymi szparagami i jajkam
i w koszulkach,
podana z sosem holenderskim.

Nowość: Pancakes

Nowość: - Z łososiem, bazyliowym

pesto, ogórkiem,
szczypiorkiem i sosem cytrynowym.

z owocami - 16 zł
Puszyste placuszki podane w towarzy
stwie
świeżych owoców oraz syropu klonow
ego.

Nowość: - Z indykiem, pomidorow

ym pesto, suszonymi
pomidorami i serem maasdamer.

-Z serem camembert, orzechami laskowy
mi
oraz gruszką duszoną w winie.
Zupa Dnia 10 zł-1 2 zł
Codziennie przygotowywana przez nas
świeża zupa, podawana w towarzystw
ie
tradycyjnej bagietki francuskiej
Tarta Dnia 10 zł
Codziennie przygotowywana przez nas
tarta
podawana na ciepło.

Deska francuskich specjałów
(dla dwóch osób) - 29 zł
Francuskie sery i wędliny w towarzystw
ie
m. in. żurawiny i pomidorowego pesto,
podawane
z koszykiem świeżo wypieczonego piecz
ywa.
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Karta Win
Wino czerwone wytrawne
Côtes du Rhone Baron Daniel de Ma
rtinay
(z regionu Doliny Rodanu)
Przyjemne w degustacji, lekkie i młode
wino
ubrane w lśniącą szatę purpury. Jego
bukiet
charakteryzuje się aromatami wiśni i
pieprzu,
jest jednocześnie miękkie i lekko pikant
ne,
z wyczuwalnymi taninami.
Kieliszek - 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 kolorze
z purpurowymi refleksami, jego bukiet
charakteryzuje się koncentracją dojrzał
ych
w słońcu aromatów czarnych porzecze
k oraz
wiśni i czereśni; w ustach jest przyjemnie
kwaskowe, świeże i owocowe.
Kieliszek - 13 zł
Butelka - 65 zł
Chateau Arnaud Jouan 1-er Côtes de
Bordeaux
(z regionu Bordeaux)
Wino leżakowane w dębowych beczkac
h,
o purpurowej barwie; posiada wyrazis
ty
bukiet czarnych owoców. Jest okrągłe
i jedwabiste w smaku, z akcentem wan
ilii.
Kieliszek - 13 zł
Butelka - 65 zł

Wino różowe
Vin de Pays D’Herault Rose
(z regionu Langwedocji)
Wino posiada żywą, nasyconą różową
barwę,
jest delikatne i lekkie w smaku. Posiad
a
truskawkowo-brzoskwiniowy bukiet
ze zmysłowym, miodowym wykończenie
m.
Kieliszek - 10 zł
Karafka 250 ml - 20 zł
Karafka 500 ml - 35 zł
Karafka 750 ml - 50 zł

Wino białe wytrawne
L'Esprit de Villemarine Cotes tu Tha
u Blac
(z regionu Langwedocji)
Wino o blado-złotej barwie, posiada inte
nsywny
i złożony bukiet o zapachu grejpfruta,
ananasa
i z elegancką nutką białych kwiatów.
W ustach
przybiera zarazem zdecydowaną i sub
telną postać,
o wyrazistym i pełnym ekspresjicharakt
erze, który
harmonĳnie przechodzi do świeżego i
rześkiego
finału o cytrusowych nutach.
Kieliszek - 10 zł
Karafka 250 ml - 20 zł
Karafka 500 ml - 35 zł
Karafka 750 ml - 50 zł
Chateau Haut Phlippon Blanc Entre
deux Mers
(z regionu Bordeaux)
Wino ubrane w złotą suknię, wyróżnia
się złożonym,
eleganckim i pełnym bukietem o nutach
białych kwiatów
i brzoskwiń, dopełnionych grejpfrutowocytrusowym
aromatem. Nie posiada wysokiej kwa
sowości lecz długi,
jedwabisty i nieco maślany finisz.
Kieliszek - 14 zł
Butelka - 70 zł
Chateau de Portets Graves Blanc
(z regionu Bordeaux)
Wino o szacie utkanej ze świetlistego
starego złota,
o złożonym i zdecydowanym bukiecie,
w którym
mineralno-dymne nuty przeplatają się
z aromatami
białych i dojrzałych owoców dopełniony
ch smakiem
świeżego masła; na podniebieniu czuje
się jego
piękną, zdecydowaną i mięsistą struktu
rę.
Kieliszek - 19 zł
Butelka - 100 zł

Wino musujące
Mousseaux Cafe Paris Brut

Eleganckie i świeże białe wytrawne win
o musujące
o kolorze jasnego złota. Jego drobne pęc
herzyki
uwalniają lekki i delikatny aromat bia
łych kwiatów
połączony z cytrusowymi nutami. Sch
łodzone
doskonale smakuje serwowane jako apé
ritif.
Butelka - 59 zł
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