Menu
ראשון — חמישי Sun.-Thur. 12:00 — 01:00
שישי — שבת Fri.-Sat. 13:00 — 01:00

Plat du Jour

ENTRÉES

Os á Moelle

• עצמות מח עם לחם קלוי ושום קונפי

42

• קרפצ׳יו פילה עם שמן זית ,לימון ופרמז׳ן

58

Cocktail de Crevettes

64

קוקטייל שרימפס
49

מיוחד להיום

Carpaccio de Bœuf

ראשון
Poulet à la Moutarde

”Tartare “Tradition
• טרטר פילה בקר

עוף בחרדל ושמנת עם נוקדלי וכרוב צרוב
74

Pâté de Campagne en Croûte
• פטה כפרי

Saumon Mariné Blinis

שני
Pot au Feu

• גרבדלקס על בליני

Ravioli aux Ricotta et Poireaux, Sauce Barigoule

בשר בקר עשוי בציר
עם עצמות מח ,ירקות שורש וחזרת
89

• רביולי ריקוטה וכרישה ברוטב בריגולד וירקות של העונה

Galette de Courgette

• הרינג כבוש עם סלט תפוחי אדמה

Consommé Célestine
מרק עוף עם אטריות
38

42

Soupe à l’Oignon Gratinée

LES SALADES

מרק בצל
46

Thon à la Niçoise

רביעי
Coq au Vin

• סלט ניסואז עם טונה בשמן זית ,פלפלים ואנשובי

64

• סלט חסות עם גבינת עיזים חמה

58

Chèvre Chaud

עוף ביין
74

Salade d’Endives Roquefort et Noisettes

חמישי
Bœuf Bourguignon

• סלט אנדיב ,רוקפור ,אגוזים ואגסים בקרמל

58

Cœur de Laitue Vinaigrette

ביף בורגיניון
89

• לבבות חסה ובייקון בויניגרט שמפניה

שישי
Bouillabaisse

Poulet Grillé

• חזה עוף בגריל בחרדל וסויה

Blanc de Poulet Pâné

שבת
Cassoulet

• שניצל עוף

תבשיל שעועית לבנה עם אווז קונפי ונקניקיות
“צ׳ולנט”
89

Poulet Rôti

• עוף צלוי עם טרגון וראשי שום אפויים

Cordon Bleu

• קורדון בלו

• צלע חזיר בגריל ,סויה ,צ׳ילי וסילאן

Steack au Poivre

• סינטה עם פלפל מדגסקר ,שמנת וברנדי

ארוחה עסקית

Filet de Bœuf

• פילה בקר עם מח עצם

”Tartare “Tradition
• טרטר פילה בקר

לחם וחמאה,
ראשונה קטנה
ושתיה קרה
במחיר המנה העיקרית
שבחרתם

Merguez Grillées

• מרגז בגריל עם סלט בורגול ,פטרוזיליה וצנוברים

Bifteck Haché à l’Américaine
• המבורגר אמריקאי  300 / 220גר׳
• תוספת גאודה

Moules Frites

ראשון עד חמישי
17:00 - 12:00

• מולים מרינייר

• סלמון מאודה עם סויה יוז'ו ובוק צ'וי

”Filet de Poisson “Meunière
• פילה מוסר ברוטב חמאה ולימון

24 . . .
24 . . .
24 . . .
24 . . .
19 . . .
16 . . .
16 . . .

כרובית על הגריל ,עם קרם כרובית,
שום קונפי ותפוחי אדמה
68

Portobello grille, vinaigre balsamique
et épinards à l’huile d’olive
סטייק פורטובלו עם בלסמי ושמן זית
על תרד ותפוחי אדמה גרמולטה
68

78
68

Pasta

86

Tagliatelles au Citron, Beurre et Parmesan
טליאטלי חמאה ,לימון ואפונת גינה
59

Cabillaud Frit

Linguinis aux Champignons

82

טבעוני | לינגוויני פטריות עם שמן זית ויין לבן
62

142

Spaghettis Boulettes et Tomates
ספגטי עם כדורי בשר ועגבניות
68

142

Spaghetti aux Fruits de Mer
ספגטי פירות ים עם שמנת וורמוט
96

114
72
74 / 68
8
108

Pavé de Saumon à la Vapeur

ירקות ותוספות

Chou-fleur, haricots verts,
Baies Roses et crème d’ail confit

86

Côte de Porc Grillée

re pa s d'a f fa i re s

VEGAN

52

PLATS PRINCIPAUX

מרק דגים ופירות ים עם זעפרן ושומר
“בויאבז”
98

גרטן תפוחי אדמה
צ׳יפס
סלט עגבניות
ירק מאודה
שעועית ירוקה
סלט ירוק
אורז יסמין

Les Soupes

48

Filets de Harengs Pommes á l’huile

אווז קונפי ,נקניקיית פרנקפורטר ובייקון
מבושלים בבירה וכרוב כבוש
"שוקרוט"
89

52

אויסטרים ג’ילרדו
32 Each

52

• גאלט זוקיני עם גבינת עיזים ותרד

שלישי
Choucroute Garnie

46

Huîtres Gillardeau

89
108

Club Jambon Emmenthal

שינקן וגבינת אמנטל

B.L.T

בייקון ,חסה ועגבניה

58

Club SAUMON FUMÉ

סלמון מעושן וגבינת שמנת

• פילה קוד מטוגן עם סלט מלפפונים ושמיר ,רוטב טרטר

89

 -כולל תוספת לבחירה -

• דניס שלם על הגריל עם לימון פרסי ,צ'ילי ועשבי תיבול

126

Assiette de Fromages

Daurade Grillé au Citron confit

 -כולל תוספת לבחירה -

58

צלחת גבינות
52

58

