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Śniadania/Brunche
 podawane przez cały dzień

Do naszych dań używamy jaj z wolnego wybiegu

Zestawy z koszykiem pieczywa
 i napojem do wyboru: 

 
- małą kawą Americano

 - sokiem
- herbatą Kusmi

Zestaw Giselle    23 zł
croissant, francuska brioszka, waniliowy fromage blanc, 
krem toffi, konfitura, masło

Zestaw Francuski    32 zł
croissant, 2 jajka sadzone, ser Mimolette, waniliowy 
fromage blanc, chutney z czerwonej cebuli, rukola, 
pomidorki cherry, szczypiorek, słonecznik, masło

Zestaw Paryski    34 zł
2 jajka sadzone na bekonie, ser Camembert, salami, 
pasta francuska, roszponka, prażone pomidorki cherry,  
prażona cebulka, masło

Croque
Francuskie tosty z chałki podawane z 

rukolą i pomidorkami Cherry

Croque madame    24 zł
szynka wędzona, ser Cheddar , jajko sadzone 

Croque Monsieur    24 zł
szynka wędzona, ser Cheddar, beszamel

Croque Giselle    29 zł
szarpana, wolno gotowana wołowina, ser Cheddar, beszamel

Eat&Fun:

Pain Perdu    23 zł
tosty z chałki, świeże owoce, miód, syrop klonowy, cynamon

Pancakes z owocami    24 zł
4 puszyste placuszki, owoce sezonowe, mus malinowy, syrop 
klonowy

          Pancakes z łososiem
 i konfitowaną cytryną    31 zł

4 puszyste placuszki, łosoś, awokado, konfitowana cytryna, 
sos figowy

Jajka na grzankach z awokado    26 zł
2 jajka sadzone, grzanki, bekon, awokado, sałata, pomidorki 
cherry, oliwki, prażone migdały

Jajka po francusku    27 zł
2 jajka poszetowe, wędzony łosoś, szpinak duszony z serem 
bałkańskim, świeży szpinak, orzechy włoskie, kiełki, grzanki 
wieloziarniste

Jajka po benedyktyńsku    26 zł
2 jajka poszetowe, szparagi, szynka długodojrzewająca, sos 
holenderski, szczypiorek, roszponka, grzanka

 Hummus bowl    25 zł   
Domowy hummus, pieczona papryka,pomarańcza, awokado, 
prażone ziarna słonecznika, mikro liście dzikiej fasoli, oliwa 
z pestek dyni, grzanki z ziołami

Omlet na słono i słodko

Omlet z bekonem    24 zł
3 jaja, grillowany bekon, ser Bursztyn, pesto bazyliowe, 
szczypiorek, natka pietruszki, francuska bagietka

Omlet bananowo    24 zł
-migdałowy    

2 jaja, banan, mąka migdałowa, mąka gryczana, waniliowy 
fromage blanc, owoce sezonowe, prażone płatki migdałów



 
Jajecznica w 4-ech odsłonach:

Brioszki z jajecznicą    26 zł
2 francuskie brioszki, 3 jajka, prażone pomidorki cherry, 
grillowany bekon, prażona cebulka, szczypiorek, rukola

Paluchy z brioszki z jajecznicą    26 zł
3 jajka, 4 paluchy zapiekane z parmezanem i bekonem, 
grillowane pieczarki, pomidorki cherry, roszponka

Jajecznica z szynką i serem    20 zł
3 jajka, szynka wędzona, ser, cebula, pomidorki cherry, 
ogórek, szczypiorek, masło, roszponka, francuska bagietka

Jajecznica ze szparagami    28 zł
 i kurkami   

3 jajka, kurki, szparagi, chipsy z boczku, szalotka, natka 
pietruszki, grzanka z pszennego chleba

Bajgle z Pieca:

Z bekonem    24 zł
jajko sadzone, bekon, awokado, prażone migdały, sałata

 
Z wołowiną   29 zł

wolno gotowana wołowina (80g), ser Cheddar, korniszon, 
sałata, sos

Kanapki na bajglu    18zł

 � 
ź grillowana cukinia, bazyliowe pesto, ser 

Bursztyn, szpinak, słonecznik, suszone 
pomidory

ź łosoś wędzony na zimno, awokado, rukola, 
cytrynowe aioli z czosnkiem i koperkiem

ź grillowany bekon, ser Cheddar, pomidor, sos 
musztardowy, rukola

ź  domowy hummus, awokado, prażone migdały, 
prażone pomidorki cherry, roszponka 
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Lunch Menu 

Starter:

Tartiny z rilette    22 zł   
konfitowana kaczka, pistacje, czosnek, tymianek, chutney z 
czerwonej cebuli i żurawiny

 Sałatki:

Francuska sałatka    32 zł 
z serem kozim   

roszponka,  ser kozi , gruszka, karmelizowane grillowany
orzechy włoskie, sos musztardowo-miodowy, grzanki 
zapiekane z ziołami

Sałatka z serem Halloumi    33 zł
roszponka, , grillowany ser Halloumi, suszone pomidory, 
pomidorki cherry, orzechy włoskie, szczypiorek, oliwa, 3 
paluchy zapiekane z parmezanem

Sałatka z mango i awokado   34 zł
ser bałkański,  rukola, mango, awokado, ogórek zielony, 
papryczka chilli, szalotka, sos miodowy, 3 paluchy zapiekane 
z parmezanem

Burger w stylu francuskim 
z pieczonymi ziemniaczkami oraz 
cytrynowo-czosnkowym aioli

         
z wołowiną    39 zł

szarpana, wolno gotowana wołowina (100g), chilli, ser 
Cheddar, chutney z czerwonej cebuli, pomidor, grillowany 
bekon, szalotka, sałata

z serem Halloumi    38 zł
grillowany ser Halloumi, sos orzechowy, smażona cebulka, 
grillowane pieczarki z chilli, pomidor, sałata



Socca
 � francuski placek z ciecierzycy -

  fit pizza �

�
Socca z konfitowaną kaczką    32 zł

konfitowana kaczka (80g), ser bałkański, szparagi,  suszone 
pomidory, pesto rosso, parmezan, roszponka

Socca z serem kozim    30 zł
ser kozi, cukinia grillowana, szpinak, suszone pomidory, 
bazyliowe pesto 

Socca z szynką     29 zł
szynka długodojrzewająca, ser bałkański, pesto rosso, 
suszone pomidory, pomidorki cherry, rukola

Galette 
francuskie naleśniki �
dostępne jako danie bezglutenowe�

Galette z wołowiną    30 zł
szarpana, wolno gotowana wołowina (100g), korniszon, ser 
Cheddar, grillowane pieczarki z szalotką, aioli cytrynowo -
czosnkowe

Galette z łososiem    32 zł
łosoś wędzony na zimno, szparagi, pomidorki cherry,  orzechy 
włoskie,  sos holenderski, konfitowana cytryna, roszponka, 
koperek

Deser prosto z wyspy
 ile-saint-louis          16zł

ź fondant czekoladowy z musem malinowym, czekoladą        
i chilli

Wina w karafkach

Białe wytrawne
L`Esprit de Villemarin Cotes de Thau
z Langwedocji posiada intensywny i złożony bukiet o 
zapachu grejpfruta, ananasa i nutki białych kwiatów

Czerwone wytrawne 
Cotes-du-Rhone z doliny Rodanu posiada 
charakterystyczny bukiet  z nutami wiśni i pieprzu, miękkie i 
jednocześnie pikantne

ź 250 ml - 30 zł
500 ml - 50 zł
750 ml - 70 zł

Wina w butelkach

Wytrawne wino musujęce 
Cafe de Paris Blanc de Blancs Brut 
Mousseux o aromacie białych kwiatów połączonych z 
cytrusowymi nutami - idealny jako aperitif

                                    75 zł 
Czerwone wino wytrawne 
Vin De Pays Orange Cellier Des Princes 
charakteryzuje się koncentracją dojrzałych w słońcu 
aromatów czarnych porzeczek, wiśni i czereśni, przyjemnie 
kwaskowe, świeże i owocowe                                    

79 zł
Czerwone wino wytrawne 
Chateau Arnaud Jouan I - re Cotes de 
Bordeaux leżakowane w dębowych beczkach o wyrazistym 
bukiecie czarnych owoców, jedwabiste w smaku z akcentem 
wanilii                                                 

 85 zł
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