
SLADKÉ

NÁPOJE

croissant        24,-
pain au chocolat        24,-
jogurt, ovoce, müsli               37,- 
tartaletky se slaným karamelem     39,-
ovocné špízy        29,-
palačinky s domácí pomerančovou marmeládou   19,-
francouzské jablečné koláčky     35,-
ovocný cheesecake (celý koláč, tj. 12 porcí)      od 549,-     

karafa s vodou, citronem a mátou     1l    39,- 
ovocný fresh    1l               169,-
domácí limonáda    1l      99,-
filtrovaná káva / od Co�ee Culture    1l            249,-
belgická piva / dle aktuální nabídky          od 59,-
francouzská vína / dle aktuální nabídky        od 249,-

Minimální odběr 6 kusů

catering@lapeco.cz
f: La Petite Conversation
in: lapetiteconversation

603 986 957

ORGANIZAČNÍ
INFO / jak to funguje
Minimální výše objednávky 500 Kč.
Rozvoz a příprava zdarma při objednávce nad 3000 Kč. 
  
Jaké jsou další možnosti?   
- servírujeme na místě   
- uděláme workshop - např. příprava palačinek  
- připravíme a naservírujeme palačinky, čerstvé wafle 
  nebo hranolky přímo u Vás na místě
- zapůjčíme Vám nádobí
- zapůjčíme Vám malá gastro zařízení - vodní lázeň, troubu,
  gril na panini
- v případě velké objednávky připravíme individuální
nacenění  
  
Pokud máte speciální představu, připravíme i cokoli jiného
dle Vašich chutí. Zavolejte nebo napište mail. Těšíme se! 
  
  

CATERING

www.lapeco.cz



BRUNCH

plněný croissant vege      49,-
/ mozzarella, sušená rajčata, rukola, bazalkové pesto
plněný croissant šunka      49,-
/ šunka od kosti, olivová tapenáda, rukola 

mini bagety: šunka - sýr       35,-
/ majonéza, šunka, sýr, salát
mini bagety: kozí sýr                   37,-
/ kozí sýr, med, ořechy, rajče, rukola
mini bagety: uzený losos      39,-
/ uzený losos, koprový dip s citronem,
rajče, rukola
mini bagety: mozza - prosciutto     39,-
/ mozzarella, prosciutto, sušená rajčata,
rukola 

zeleninové tyčinky s hummusem     35,-
/ mix zeleniny - mrkev, okurek, paprika,
řapíkatý celer + hummus
paštika z kuřecích jater      22,-
/ paštika, pečivo

studené špízy: šunka      39,-
/ šunka od kosti, mozzarella, rajče, bazalka
studené špízy: vege      35,-
/ mozzarella, rajče, bazalka

wrap         37,-
/ kuřecí maso, zelenina, dip

Minimální odběr 6 kusů

salát se sušenými rajčaty      99,-
/ míchaný salát, sušená rajčata, olivy,
semínka, olivový olej, balzamikový ocet
salát s kuskusem       99,-
/ kuskus, rajče, okurka, šalotka, máta,
citronová šťáva
salát s tarhoňou       169,- 
/ tarhoňa, paprika, mrkev, rajče, petržel,
majonézový dresink

tapas - vege     / masové                od 249,-
/ francouzské sýry, španělské uzeniny, olivy,
sušená rajčata, pečivo, salátek, ...

full lapeco         159,-
/ párky, zelenina, míchaná vejce, pečivo

quiche lorraine (se slaninou)     549,-
/ celý koláč - tj. 12 porcí
quiche 4 fromages (sýrový)     549,-
/ celý koláč - tj. 12 porcí

TEPLÁ JÍDLA

PŘÍLOHY

polévka: francouzská cibulačka     od 39,- 
hovězí na víně        169,- 
kachna na pomerančích      189,-
zeleninové ratatouille s kozím sýrem    159,-    
čočkové ragú s tempehem         169,-
bouletes - frites (1 koule / 2 koule)   149,- / 179,-
/ naše masové koule s cibulovou omáčkou,
podávané tradičně s hranolkami  

pečené grenaille
bramborovo - mrkvové pyré
rýže
pečivo

Minimální odběr 8 kusů

RACLETTE
Raclette je společenský pokrm, který je pojmenován podle sýra, ze kterého
se připravuje.

Základem je gril, po jehož obvodu se rozpéká sýr ve speciálních pánvičkách.
Na horní desce grilu se opékají brambory, slanina a další delikatesy. K jednomu
raclettovém grilu se vejde 4 -  9 osob a celá příprava a konzumace je zábavný proces. 
Je vhodný pro kolektiv, který se už dobře zná, ale výborně posloužíi jako
tzv. „lamač ledů“.

4 osoby 1900,-
6 osoby 2700,-
9 osoby 3400,-

Přílohy jsou v ceně teplých jídel

                  V případě jiného počtu osob, platí cena 500 Kč / osoba.


