Nazwa

Cena/szt

Petit burger
Petit burger vege
Tartinki na pszennej lub żytniej bagietce
Mozzarella, pomidor
Ser kozi, orzechy, gruszka
Szynka parmeńska, suszone pomidory
Łosoś, kapary, koper
Pasztet, korniszony, rukola
Rostbef, musztarda, korniszony
Guacamole, pomidorki koktajlowe

10 zł

Finger foods
Guacamole z krewetką
Tatar prowansalski
Burak, ser kozi
Ser pleśniowy, orzechy, gruszka
Petit croissant wytrawny
Kozi ser, szynka parmeńska, konfitura
Łosoś wędzony, twarożek, ogórek, koper
Guacamole, czerwona cebula, kolendra
Deska guacamole, warzywa, pieczywo
Deska hummus, warzywa, pieczywo
Deska owoców, biała i mleczna czekolada
Deska serów, owoce, konfitura z figi, pieczywo
(ok. 50 kawałków)
Deska wędlin, oliwki, konfitura z cebuli, pieczywo
(ok. 50 kawałków)
Quiche porcja/całość
Feta, cukinia, pomidory, zioła prowansalskie
Kurczak, szparagi, curry, pomidorki cherry
Boczek, brokuły, pomidorki cherry
Łosoś, szpinak, pomidorki cherry
Kozi ser, szpinak, tymianek
Ser pleśniowy, por, orzechy włoskie
Szynka parmeńska, mozzarella, suszone pomidory

10 zł

Petit Quiche

8 zł

11 zł

69 zł
59 zł
169 zł
219 zł
219 zł
14 zł/ 99 zł

12 zł

Minimalna ilość: 12 sztuk jednego rodzaju

Sandwiche
Club sandwich
Kurczak, pomidor, sałata
Awocado, jajko, sałata
Salami, sałata, korniszony
Mozzarella, pomidor, sałata, oliwki

10 zł

Petit croissant na słodko
Migdałowy
Pistacjowy
Z kremem ciasteczkowym
Z crème pâtissière i owocami
Z białą/mleczną czekoladą i owocami
Makaroniki (różne smaki)
Petit tartaletka
Z crème pâtissière i owocami
Z kremem kajmakowym i owocami
Z kremem cytrynowym, opalaną bezą
Tartaletka tradycyjna
Z crème pâtissière i owocami
Z kremem kajmakowym i owocami
Z kremem cytrynowym, opalaną bezą
Deser petit chia
Petit granola
Crème brûlée
Magdalenki z borówkami/truskawkowe/czekoladowe
Petit smoothie 100ml
Niebieski – banan, melon, spirulina, pomarańcza
Biały – banan, mleko kokosowe, tahina, sok z cytryny
Czerwony – burak, truskawki, sok ananasowy, cytryna
Petit sok świeżo wyciskany 100ml
Pomarańcza/Grejpfrut

7 zł

5 zł
5 zł

14 zł

8 zł
8 zł
14 zł
3,50 zł
10 zł

10 zł

PETIT PARIS Sołacz
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