
17.listopadu 238, Pardubice



"snídaně"

Dva francouzské brioche ve sladkém těstíčku se skořicí a vanilkou,
smažené na másle, přelité  javorovým sirupem podávaný s čerstvým

karamelizovaným ovocem.

Français toast    145,-
'Francouský sladký toast'

Crêpes  SUZETTE    145,-
'Zuzančiny palačinky'

Klasika mezi francouzskými dezerty, palačinky s omáčkou
 z karamelu, čerstvé pomerančové šťávy a kůry, flambované na

pomerančovém likérovém koňaku Grand Marnier, zdobené
karamelizovanou sněhovou "pusinkou"

Croissants au chocolat aux cerises   145,-
'Croissant s čokoládou a višněmi'

Croissant s krustou z hořké čokolády, plněný limetkovým 
crème fraîche, na horké omáčce z portského vína

 s  karamelizovanymi višněmi

Petite brioche au chadeau  165,-
'Dukátové buchtičky se šodó'

Briochové dukátky potřené máslem a rumem, podávané s původní
francouzskou vinnou pěnou Chadeau - horká nadýchaná pěna ze

šlehaných žloutků, bílého vína a vanilky. Zdobené malinovým 
 coulis a jedlými květy.



"snídaně"

Dvě zastřená vejce podávaná s uzeným lososem na špenátovém
hnízdě a opečeném máslovém toastu z brioche, přelitý horkou

šampaňskou omáčkou s růžovým pepřem 

Champagne oeufs Bénédicte    195,-
'Šampaňské vejce Benedikt'

Croque madame    155,-
'Šunkový toast s  vejcem'

Vydatná snídaně v Géant toustu, prokládaným trhanou šunkou od
kosti a Emmentalem, zapečený sýrovým bešamelem a sázeným

vajíčkem. Fresh salátek s cherry rajčátky 

Croque au fromage et figues   165,-
'Sýrový toast s fíky'

Vysoký Géant toast, zapečený se třemi druhy francouzských
sýrů a čerstvými fíky, gratinovaný sýrovým bešamelem,

zdobený drcenými ořechy v levandulovém medu

Croissant aux champignons  145,-
'Croissant se žampiony '

Plněný croissant ledovým salátem, opečenými žampiony s
bazalkou a  míchanými vajíčky na másle, podávaný s fresh

salátkem a cherry rajčaty

Cinq canapés a l' avocat   165,-
'Pět kanapek s avokádem '

Pět různých druhů chlebíčků z francouzské bagety a avokádem,
 s marinovanám lososem, se křepelčími vajíčky, s kozím sýrem,

s rajčatovým carpacciem a s marinovanou červenou řepou.



"menu na každý den"

Tradiční francouzská cibulová polévka s máslem, redukcí z bílého vína
 a brandy, gratinovaná česnekovými kanapkami a sýrem Grueyere

Soupe à l’Oignon Gratinée    75,-
'Francouzská cibulová polévka'

La Provence Burger  225,-

Filet mignon de Porc aux Châtaignes  295,-
'Vepřová panenka s kaštany'

Grilovaná vepřová panenka plněná kaštanovou pěnou, přelitá
Champagne omáčkou s růžovým pepřem, glazovaná karotka ve

slaném chilli karamelu, gratinované smetanové brambory
 s opraženým rozmarýnem.

Quiche au saumon et épinards    85,-
'Quiche s lososem a špenátem '

1/5 francouzského slaného koláče QUICHE z křehkého těsta
 s marinovaným lososem a listovým špenátem, gratinovaný

smetanou. Podávaný s fresh salátkem a cherry rajčaty

Karamelizovaný lilek a cuketa na redukci z červeného vína s rozmarýnem
 v máslové bulce s ledovým salátem, crème fraîche, cibulovou slámou
 s levandulovým medem, marinovanou máslovou hruškou v koňaku,

drcenými vlašskými ořechy a vyzrálým sýrem Roquefort Société

Quiche aux courgettes et trois fromage    85,-
'Quiche s cuketou a třemi druhy sýrů '

1/5 francouzského slaného koláče QUICHE z křehkého těsta
 s cuketou, gratinovaný smetanou a třemi druhy francouzských

sýrů. Podávaný s fresh salátkem a cherry rajčaty

Géant steak sandwich  245,-
Filírovaný hovězí steak v opečeném géant toustu s Chedarem, grilovaná

slanina, sázené vejce, pepřová omáčka, marinovaná červená cibule,
rukola, fresh salátek s cherry rajčátky



"pravidelné týdenní menu"

Nejznámější francouzský pokrm, prostě světová klasika. Hovězí
kostky v silné omáčce z červeného vína a kořenové zeleniny,
zdobené karamelizovanými cibulkami a žampiony, podávané

 s čerstvými těstovinami na másle s pažitkou.

 Bœuf bourguignon     275,-
'Hovězí po burgundsku'

'Kachní konfit s fazolemi a klobásou'

'rybí polévka'
Oblíbená rybářská Provencálská polévka. Vydatná a silná rybí
polévka s šafránem, několika druhy ryb, slávkami, zeleninou,

fenyklem a Pastisem, podávaná s opečenými canapés
 a francouzskou majonézou rouille

'Křepelka s pistácivou nádivkou '
Pečená křepelka na másle a čerstvých bylinkách s nádivkou se

zelenými pistáciemi a kachními játry, přelitá omáčkou z portského
vína s višněmi.

Další velmi oblíbená francouzská specialita. Konfitované kachní
stehno, zapečené na bílých fazolí s rajčaty a bylinkami, marques

klobásou a vepřovým masem.

'Kohout na víně '
Tradiční francouzská specialita. Pomalu pečený kohout

marinovaný v červeném víně s kořenovou zeleninou, podávaný
 s krémovou bramborovou kaší, přelitý silnou omáčkou

 s cibulkami, žampiony a opečenou slaninou Lardons, zdobený
bagetovým chipsem

Cassoulet au canard confit       245,-

COQ AU VIN    275,-

Caille farcie aux pistaches    295,-

Bouillabaisse    175,-

Lundi
Pondělí

Mardi

Marcredi

Jeudi

Vendredi

Úterý

Čtvrtek

Středa

Pátek
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"saláty"

Trhané listy římského salátu s césar dresingem a ančovičkami,
grilované kuřecí maso, slaninové chipsy, parmigiano regiano,

domácí bylinkové tyčinky

Salade César     195,-

Salátové listy s čerstvým tuňákem, zelené fazolky, křepelčí vejce,
bramborové plátky, černé olivy, okurky, papriky,cherry rajčata,

dijonská zálivka

Salade Niçoise    195,-

Salade Saumon    195,-
Salátové listy s marinovaným lososem, avokádo, křepelčí vajíčka,

Hash Brown, okurka, cherry rajčata, medovo-hořčičný dresing
 s koprem

Salade Rouge Amour    195,-
Carpaccio z pečené červené řepy, kozí sýr, červený pomeranč,

granátové jablko, drcené ořechy a malinové balsamico. 

Salade Edge    145,-
Klín ledového salátu zalitý bluecheese omáčkou z crème fraîche

roquefortu, opečená lardonská slanina, opražená cibulka
 a bylinkové krutony

Salade Fromage Français 195,-
Salátové listy se směsí čersvých a nakládaných francouzských

sýrů, sušená rajčata, kapary, opečené bagetky



"čerstvé těstoviny"

Čerstvé sépiové špagety s kaviárovým máslem, tygřími
krevetami a mořskou řasou

Pâtes noires et crevettes     295,-

Penne de la Corse        195,-
Čerstvé těstoviny s krůtím masem, Korsickou omáčkou z čerstvých

rajčat s olivami a kaštany, sypané drceným sýrem Parmigiano
Reggiano.

Tagliatelle Méditerranée  265,-
Čerstvé těstoviny zapečené v "papilotě" s mořskými plody

 a čerstvou zeleninou se středomořskou omáčkou

'Černé špagety s krevetami'

Pâtes noires et saumon      245,-

Čerstvé sépiové špagety s marinovaným lososem, cuketou,
opečeným česnekem a limetkovým máslem.

'Černé špagety s lososem'

Penne Ratatouille      165,-
Čerstvé těstoviny s tradiční francouzskou zeleninou Ratatouille,

sypané sýrem Parmigiano-Reggiano.

Tagliatelle poulet et épinards   225,-
Čerstvé těstoviny s kuřecím masem a špenátovými listy
 v omáčce z pečeného česneku, sypané drceným sýrem

Parmigiano Reggiano



Pizza Jambon et fromage          195,-
Sauce tomate, mozzarella, šunka od kosti, sýr Comté

Pizza la reine Marguerite         195,-

Crème fraîche, mozzarella, marinované žampiony v bazalce,
slanina Lardon, ricotta a rukola

Pizza Champignon de Paris     225,-

Sauce tomate, trhaná čerstvá mozzarella, čerstvá rajčata a
bazalka

Pizza Ratatouille       225,-

Pizza Blanche de Blanche         245,-

Sauce tomate, mozzarella, pečené papriky, česnek, grilovaná
cuketa a lilek, rajčata, čerstvá bazalka

Crème fraîche, mozzarella, karamelizované hrušky v
koňaku, drcené vlašské ořechy v levandulovém medu,

výzrálý sýr Roquefort Société

Pizzy připravujeme ze 2 druhů celozrnných těst, ze světlého
a tmavého. Oba druhy připravujeme dle naší originální

receptury s přidáním francouzské kaštanové mouky, která
je bezlepková a dodává těstu křehkost, vláčnost a jemně

oříškovou chuť. Přidáním již zmíněné kaštanové mouky jsou
naše netradiční pizzy se sníženým obsahem lepku.

 

2 DRUHY TĚSTA

Světlé
celozrnné

Tmavé
celozrnné



Pizza Caesar      265,-

Pizza Pumpkins          245,-

Pizza Flamant Rose       295,-

Pizza Boeuf bourguignon    265,-

Pizza Verte Garnie   245,-

Pizza Quatre Fromage     225,-

Pizza Corsica          245,-
Sauce tomate, mozzarella, Chipolata klobása, sušená šunka de

Savoy, jedlé kaštany,  fíky, černé olivy, sýr Brie

Sauce tomate a Crème fraîche, mozzarella, Brie, Emmental
a vyzrálý sýr Roquefort Société, sušená rajčata

Sauce tomate, mozzarella, kuřecí maso, slanina Lardon, ančovičky,
srdíčka římského salátu, caesar dresing, hobliny Parmigiano

Reggiano 

Sauce tomate a Crème fraîche, mozzarella, loupané krevety
marinované v redukci z bílého vína, cuketové carpaccio,

sušená rajčata s bazalkou

Sauce tomate, mozzarella, trhané hovězí maso, slanina Lardon,
žampiony, karamelizované cibulky, pikantní Harissa 

Sauce tomate, mozzarella, pečená dýně, chipsy červené řepy, sýr
Halloumi, pomerančová redukce, kešu ořechy

Crème fraîche, bazalkové pesto, mozzarella, fazolkové
lusky, marinovaná cuketa, brokolice, rukola, avokádo,

ricotta, zelené pistácie
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