
 

 

 
MENIU DELIVERY 

Listă de alergeni. Ingredientele scrise cu bold conțin alergeni. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OFERTE 

 
L’EXPRESS 

1 Cafea Espresso (200ml) + 1 Croissant  

 

LE PARISIEN 

1 Cafea Espresso (200ml) + 1 Gourmandise  

 

LE PETIT DEJÉUNER 

1 Omelette Complète + 1 Cafea Espresso (200ml)/Ceai  

 

3 x CROISSANTS 

Croissants 2+1 din partea casei (Croissant Jambon Fromage, Croissant Chèvre Graines, 

Croissant Thon, Croissant Framboise / Croissant Dulce de Leche. Croissantul gratuit este cel 

cu valoarea mai mică) 

 

BRETZEL 2+1 DIN PARTEA CASEI 

 

FLÛTES 2+1 DIN PARTEA CASEI  

(Nature, Pavot, Sésame, 6 Céréales)  

 

ÉCLAIRS 2+1 DIN PARTEA CASEI 

(Éclair Chocolat, Éclair Vanille, Éclair Café)  

 

PLATOU MINI CROISSANTS MIXTE  

(10 buc. x Mini Croissante simple + 10 buc. x Mini Croissante glazurate cu ciocolată) 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89&action=edit&redlink=1


 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PÂINILE LUNII 

 
FLÛTE NATURE/ PAVOT / SÉSAME / 6 CÉRÉALES 200g  

baghetă din făină de grâu / cu mac / cu susan / cu secară, ovăz, porumb, seminţe de in, orz, 

susan 

 

PAIN PAUL 400g  

pâine din făină de grâu 

 

PAIN 6 CÉRÉALES  

pâine din făină de grâu, secară, ovăz, porumb, seminţe de in, orz, susan 

 

PAIN FLAMAND COMPLET 400g  

pâine din făină de grâu, făină de secară 

 

PAIN FLAMAND EMMENTALER MIMOLETTE 400g  

pâine din făină de grâu, brânză dulce Emmentaler şi Mimolette 

 

PAIN FLAMAND CAMPAGNE 400g  

pâine din făină de grâu, făină de secară, mei 

 

PAIN FLAMAND COURGE 400g  

pâine din făină de grâu, seminţe de dovleac 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PÂTISSERIE 

 

ÉCLAIR CHOCOLAT / CAFÉ / VANILLE 100g  

ecler din făină de grâu, ou, unt, lapte, cremă de ciocolată / cremă de cafea / cremă de 

vanilie 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/%C3%82


 

 

TARTELETTE CITRON / CHOCOLAT / FRAMBOISES 90g/90g/130g   

tartă din făină de grâu, unt, ou, cremă de lămâie / cremă de ciocolată / cremă de vanilie, 

zmeură 

 

MACARON CHOCO / PISTACHE / CAFÉ / VANILLE / FRAMBOISES 75g  

specialitate din pudră de migdale, ou, lapte, unt, ciocolată / fistic / cafea / vanilie / zmeură  

 

MINI MACARON ASSORTI 30g/65g/130g/390g   

specialitate din pudră de migdale, ou, lapte, unt, fistic/ vanilie / ciocolată/ zmeură/ 

lămâie/ caramel 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIENNOISERIE 

 
BRETZEL 80g  

covrig din făină de grâu, ulei de rapiţă, lapte 

 

CROISSANT 50g  

foitaj din făină de grâu, unt, ou 

 

CROISSANT CRÈME CHOCO 85g  

foitaj din făină de grâu, unt, ou, cremă de ciocolată, fulgi de ciocolată décor 

 

CROISSANT FRAMBOISE VANILLE 120g  

foitaj din făină de grâu, unt, ou, cremă de vanilie, zmeură, zahăr décor 

 

CROISSANT DULCE DE LECHE 120g  

foitaj din făină de grâu, unt, ou, crema de vanilie, Mascarpone, Dulce de Leche, fulgi de 

migdale, topping caramel 

 

GOURMANDISE – 130g  

foitaj din făină de grâu, unt, ou, ciocolată neagră, cremă de vanilie 



 

 

FEUILETTÉ AU FROMAGE 50g  

foitaj din făină de grâu, unt, ou, brânză sărată 

 

PALMIER 120g  

foitaj din făină de grâu, unt, zahăr 

 

GRILLÉ POMME 90g  

foitaj din făină de grâu, unt, ou, măr 

 
ANGLAISE ABRICOT 135g 

foitaj din făină de grâu, unt, ou, cremă de vanilie, caise 

 

GAUFRE / GAUFRE CHOCOLAT 75g/125g  

făină de grâu, ulei de rapiţă, ou, lapte, zahăr 

 

BEIGNET CHOCO NOISETTE / FRAMBOISE 70g  

gogoaşă cu unt, lapte, ou, ciocolată, alune / zmeură 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BISTRO 

 

CROQUE MADAME 250g  

Pain de Mie, unt, Emmentaler, smântână, şuncă, ou, salată, roşie coaptă cu condimente 

 

CRQUE MONSIEUR 250g  

Pain de Mie, unt, Emmentaler, smântână, şuncă, salată, roşie coaptă cu condimente 

 

HAMBOURGEOIS BŒUF 300g  

Chiflă, carne de vită uşor condimentată, Cheddar, salată, roşii, castraveṭi acri, ou, sos de 

maioneză, ceapă roşie. *Se serveşte alături de cartofi copṭi cu unt aromatizat cu usturoi şi 

pătrunjel, şi sos de maioneză cu usturoi, castraveṭi acri şi pătrunjel 

 



 

 

CABILLAUD ROYAL DE MÉDITERRANÉE 160g  

File de cod la cuptor, sos de roşii Cherry cu Baby spanac, morcovi, Capere, unt, usturoi şi 

pătrunjel 

 

PENNE GRATINÉES AU CAMEMBERT 350g  

Paste Penne, branză de capră, Camembert, smântână, roşii deshidratate, nuci, sare, piper 

 

PASTA CREVETTES 330g  

Spaghetti alla chittara, creveṭi, sos roze (smântână, roşii), baby spanac, unt aromatizat cu 

pătrunjel şi usturoi, piper 

 

SAUMON EN PAPILLOTE  

File de somon, unt aromatizat cu patrunjel si usturoi, broccoli, ardei rosu, ceapa, morcovi, 

Capere, chifla Pistolet 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DÉJEUNER 

 
SALADE FERMIÈRE 186g  

salată, pui, morcovi, Emmentaler, măr, nuci, stafide, Pistolet, Vinaigrette 

 

SALADE  MÉDITERANÉENNE 258g  

salată, roşii, castraveţi, brânză feta de capră şi oaie, măsline, roşii uscate 

 

SALADE PÊCHEUR 260g  

salată, roşii, castraveţi, ton, măsline, ou, Pistolet, Vinaigrette 

 

QUICHE LORRAINE 150g  

tartă cu bacon, ou, Emmentaler 

 

TOURTE LÉGUMES 150g  

tartă cu vinete, dovlecei, roşii, ou, unt, lapte, sos Pesto, Emmentaler 

 

TOURTE SAUMON ÉPINARD 150g  

tartă cu somon, spanac, ou, unt, lapte, Emmentaler 



 

 

 

TOURTE CHÈVRE 150g  

tartă cu vinete, dovlecei, ou, unt, lapte, brânză de capră, Emmentaler 

 

SANDWICH PAVOT POULET 230g  

baghetă cu mac, salată, pui,roşii, cremă de brânză cu muştar 

 

SANDWICH MIXTE 220g  

baghetă, unt, şuncă, Emmentaler 

 

SANDWICH DIEPPOIS 280g  

baghetă, salată, roşii, castraveţi, ton, maioneză, piper 

 

SANDWICH SAVOUREUX 210g  

baghetă, unt, salam, castraveţi acri 

 

CROISSANT JAMBON EMMENTALER 120g  

foitaj din făină de grâu, cremă de brânză cu lămâie, salată, roşii, şuncă, Emmentaler 

 

CROISSANT CHÈVRE GRAINES 110g  

foitaj din făină de grâu, cremă de brânză, pastă de măsline, brânză de capră, roşii 

deshidratate, salată rucola, seminţe de dovleac 

 

CROISSANT THON 120g  

foitaj din făină de grâu, unt, ou, salată, ton, castraveţi acri, sos de maioneză, ou fiert 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ENTREMETS ET TARTES 

 

 

ENTREMET TROIS CHOCOLAT (6-8 pers./12-15 pers./24-30 pers.)  

tort din ciocolată albă, ciocolată neagră, ciocolată cu lapte, ou 

 

ENTREMET PRALINE CHOCO (6-8 pers./12-15 pers./24-30 pers.)  

tort din ciocolată, praline, ou, unt, biscuit 

 



 

 

ENTREMET DELICE FRAMBOISE (6-8 pers./12-15 pers./24-30 pers.)  

tort cu cremă de vanilie, unt, out, lapte, mousse de zmeură 

 

CHARLOTTE FRAMBOISE (6-8 pers.)  

tort din pișcoturi, ou, lapte, bavaroise de vanilie, zmeură 

 

ENTREMET DUO CHOCO (6-8 pers.)  

tort din ciocolată albă, ciocolată neagră, ou, lapte 

 

ENTREMET FLEUR DE LYS (6-8 pers.)  

tort cu bază de biscuit crocant, ciocolată neagră, ou, lapte, praline, migdale 

 

MOUSSE FRAMBOISE (6-8 pers.)  

tort cu foi de biscuit, mousse de zmeură, unt, ou, lapte, fructe, macarons décor, fistic 

 

MOUSSE FRAISE (6-8 pers.)  

tort cu foi de biscuit, mousse de căpșuni, unt, ou, lapte, fructe, macarons décor 

 

MOELLEUX CHOCOLAT (8 persoane)  

prăjitură tradiţională franţuzească din făină de grâu, unt, ou, ciocolată neagră, lapte 

 

FROMAGE BLANC (8 persoane)  

tartă din făină de grâu, unt, ou, brânză dulce, smântână 

 

TARTE ABRICOT (8 persoane)  

tartă din făină de grâu, lapte, unt, ou, caise, cremă de migdale 

 

TARTE FRUITS ROUGES (8 persoane)  

tartă din făină de grâu, unt, ou, lapte, cremă de vanilie, fructe roşii: zmeură, cireşe, 

coacăze roşii şi mure 

 

TARTE RHUBARBE (8 persoane)  

tartă din făină de grâu, unt, ou, lapte, cremă de vanilie, rubarbă 

 

TARTE MYRTILLES (8 persoane)  

tartă din făină de grâu, unt, ou, lapte, cremă de vanilie, afine 

 

 



 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PLATOURI 

Collection Salée 

 

 

 

MINI SANDWICHES (platou 12 buc.)  

SANDWICH SÉSAME SAUMON 

chiflă cu susan, salată, roșii, cremă de brânză cu lămâie, somon afumat 

SANDWICH JAMBON CRU 

chiflă cu mac, salată, roșii, cremă de brânză cu sos Pesto, Prosciutto 

SANDWICH PAVOT POULET 

chiflă cu mac, salată, roșii, cremă de brânză cu muștar, pui 

SANDWICH SAVOUREUX 

chiflă, unt, salam, castraveți acri 

 

 

NAVETTE (platou 12 buc.)  

NAVETTE CHÈVRE 

chiflă, brânză de capră, sos Pesto, salată, morcov 

NAVETTE SAVOUREUX 

chiflă, unt, salam Milano, castraveți acri 

NAVETTE MIXTE 

chiflă, șuncă, Emmentaler, unt 

NAVETTE SAUMON 

chiflă, somon afumat, Capere, cremă de brânză 

 

 

MINI QUICHES (platou 20 buc.)  

QUICHE LORRAINE 

bacon, ou, Emmentaler 

TOURTE LÉGUMES 

vinete, dovlecei, ou, roșii, Emmentaler 

TOURTE SAUMON ÉPINARD 

somon, spanac, ou, Emmentaler 

TOURTE CHÈVRE 

vinete, dovlecei, brânză de capră, Emmentaler 



 

 

MINI CROISSANTS SALÈS (platou 20 buc.)  

CROISSANT BACON 

croissant cu semințe, bacon, cremă de brânză cu muștar, ciuperci soté, ceapă Chivas 

CROISSANT JAMBON EMMENTALER 

croissant, șuncă, salată, Emmentaler, roșie, cremă de brânză cu lămâie 

CROISSANT SAUMON 

croissant, somon afumat, salată, roșie, cremă de brânză cu lămâie 

CROISSANT EMMENTALER 

croissant, Emmentaler 

CROISSANT CHÈVRE GRAINES 

croissant, cremă de brânză, pastă de măsline, brânză de capră, roșii deshidratate, salată 

Rucola 

 

 

MINI ÉCLAIRS SALÉS (platou 20 buc.)  

ÉCLAIR PROSCIUTTO 

ecler cu Prosciutto, pastă de măsline, Rucola, roșii 

ÉCLAIR SAUMON ET CRANBERRIES 

ecler cu cremă de brânză cu lămâie, somon afumat, merișoare 

ÉCLAIR FROMAGE 

ecler cu brânză Feta, roșii uscate, castraveți 

ÉCLAIR THON 

ecler cu ton, maioneză, castraveți acri, salată 

 

 

 

MINI FEUILLETTÉS SALÉS (platou 20 buc.)  

FEUILLETTÉ FROMAGE 

foitaj din făină de grâu, unt, ou, brânză sărată, Emmentaler 

FEUILLETTÉ CHAMPIGNON 

foitaj din făină de grâu, unt, ou, ciuperci soté, susan 

 

 

 

 

 

 



 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PLATOURI 

Collection Sucrée 

 

 

MINI TARTELETTES (platou 30 buc.)  

TARTELETTE FRUITS 

tartă cu cremă de vanilie, fructe 

TARTELETTE FRAMBOISE 

tartă cu cremă de vanilie, zmeură 

TARTELETTE NOIX PECAN 

tartă cu caramel, nuci pecan 

 

 

MINI CROISSANTS SUCRÈS (platou 20 buc.)  

CROISSANT FRAMBOISE VANILLE 

croissant cu cremă de vanilie, zmeură, zahăr decor 

CROISSANT DULCE DE LECHE 

croissant cu crema de vanilie, Mascarpone, Dulce de Leche, fulgi de migdale, topping 

caramel 

CROISSANT CRÈME CHOCOLAT 

croissant, cremă de ciocolată, decor fulgi de ciocolată 

 

 

PLATEAU À MINI GÂTEAUX (platou 24 buc.)  

FEUILLETTÉ FRAMBOISE/ FRUITS 

mini disc din foitaj de făină de grâu, cremă de vanilie, zmeură/ fructe, zahăr décor 

MACARONS 

specialitate din pudră de migdale, ou, diferite sortimente 

ÉCLAIR CHOCO 

ecler cu cremă de ciocolată 

ÉCLAIR CAFÉ 

ecler cu cremă de cafea 

ÉCLAIR VANILLE COCO 

ecler cu cremă de vanilie și cocos 

 

 



 

 

MINI ÉCLAIRS (platou 20 buc.)  

ÉCLAIR CHOCO 

ecler cu cremă de ciocolată 

ÉCLAIR VANILLE 

ecler cu cremă de vanilie 

ÉCLAIR CAFÉ 

ecler cu cremă de cafea 

ÉCLAIR PISTACHE 

ecler cu cremă de vanilie și fistic 

ÉCLAIR VANILLE COCO 

ecler cu cremă de vanilie și cocos 

 

 

MINI MACARONS (platou 36 buc.)  

MACARON PISTACHE 

specialitate din pudră de migdale, ou, fistic 

MACARON CHOCOLAT 

specialitate din pudră de migdale, ou, ciocolată 

MACARON VANILLE 

specialitate din pudră de migdale, ou, vanilie 

MACARON FRAMBOISE 

specialitate din pudră de migdale, ou, zmeură 

MACARON LEMON 

specialitate din pudră de migdale, ou, lămâie 

MACARON CARAMEL 

specialitate din pudră de migdale, ou, caramel 

 

 

MINI CHOUX À LA CRÈME (platou 24 buc.)  

CHOUX À LA CRÈME CHOCO 

bușeu umplut cu cremă de ciocolată, fulgi ciocolată decor 

CHOUX À LA CRÈME VANILLE 

bușeu umplut cu cremă de vanilie, frișcă, fulgi ciocolată albă decor 

CHOUX À LA CRÈME COCO 

bușeu umplut cu cremă de vanilie și cocos, cocos decor 

CHOUX À LA CRÈME FRAMBOISE 

bușeu umplut cu cremă de vanilie, zmeură, zahăr decor 



 

 

MINI FEUILLETTÉS SUCRÉS (platou 24 buc.)  

FEUILLETTÉ FRAMBOISE/ FRUITS 

mini disc din foitaj de făină de grâu, cremă de vanilie, zmeură/ fructe, zahăr décor 

 


