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COLD DISHES
TARAMA
nátierka z pečených rýb, olivový
olej s limetkou, grilovaný pór,
kaviár a pecorino

GRAVLAX CARPACCIO
48 hodín marinovaný losos s
kurkumovým dresingom, smotanou,
horčicou, zdobený bielym makom

SALAD NICOISE
vlažný Nicoise šalát s maslovým
tuniakom, zemiakový fondán a
bulgur, zelená fazuľka,
sladkokyslé Beef paradajky,
francúzsky dresing s kôprom,
čierne olivy, vajíčko, cibuľa

CASHEW & BEETROOT

VITELLO SAUMON
teľací valček sous-vide prekrytý
majonézou z pečeného lososa,
paradajkové compote, smažené
capari kvietky, capari plody,
posypané paradajkovým prachom a
trebuľkou

FOIE GRAS
podávaná s našim domácim coffee
praliné, sezónne ovocie alebo
zelenina poliata medom a rúžovým
korením

GUACAMOLE
avokádo, koriander, limetka,
olivový olej, červená cibuľa,
biela reďkovka & Piment
d'Espelette

BURRATA

krémové kešu orechy s červenou
repou, s kyslou bielou reďkovou,
granátové jablko & Piment
d'Espelette

s dochutená zeleninou, ovocím a
korením podľa aktuálnej sezónnej
ponuky

TABOULÉ

PARÍŽSKY ŠALÁT

studený šalát z bulguru a
byliniek, segmenty paradajok,
citrón

pravý domáci šunkovo majonézový
šalát s hráškom

THE FRENCH CATERING
CÉZAR ŠALÁT

RILLETTES A TOAST

listy rímskeho šalátu s majonézou
z ančovičiek a dijónskej horčice,
cesnakové krutóny, hobliny
parmezánu (podávame podľa výberugrilované kuracie kúsky, krevety,
tuniak)

rozpečené kúsky kačacieho mäsa s
kačacím tukom so sezónnym ovocím
či zeleninou

WINE PLATE
výber šunky a syrov podľa
aktuálnej ponuky, orechy, hrozno

K jedlám servírujeme domáci zemiakový chlieb.

SALTY
QUICHE

SALTY MADELEINES

na výber viacero druhov, pečieme
podľa dohody: hruška a
gorgonzola, orechy/ zeleninový/
syr, šunka a slanina/ šunkový/
lorraine- smotanový so slaninou

slané madlenky pečené s
bylinkami, bazalkou a syrom
pecorino (zdobené syrom, alebo
chorrizom, nárezmi šunky a
bylinkami)

Sweet
MADELEINES

PATISSERIE

bohatý výber tých najlepších
francúzskych madleniek
(vanilková, kokosová, čokoládová,
kakaová, pistáciová a iné)

radi Vám upečieme z výberu našich
iných koláčov a sladkých
drobností ako sú tartaletky,
choco fondant alebo lemon cake či
tarte
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THE FRENCH CATERING
DRINKS
WHITE WINE
výber Francúzskych bielych vín

RED WINE & ROSE
výber Francúzskych červených a
rúžových vín

PROSECCO & BUBBLES
výber podľa aktuálnej ponuky
(Taliansko & Francúzsko)

NEALKO
Slovenské remeselné nealkoholické
limonády (fľaškové)

MODERN FRENCH CUISINE
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