PEKÁRNA LE CAVEAU
nám.Jiřího z Poděbrad 9, Praha 3

Otevírací doba:
PO – PÁ 7:30 – 19:00 (dále prodej v kavárně)
SO 7:30 – 15:00 (dále prodej v kavárně)
NE od 14:00 prodej v kavárně
Kontakt:
boulangerie@broz-d.cz
775 164 081
BAGUETTE - 220 g. Klasická francouzská bageta. Tenčí kůrka, zlatavá barva, měkký střed s velkými bublinami.
29,- Kč
BAGUETTE DOUBLE - 440 g. Velká světlá bageta, vhodná na chlebíčky. 48,- Kč
BAGUETTE LONGUE – 330 g. Dlouhá úzká světlá bageta. 42,- Kč
TRADIČNÍ - 220 g. Rustikální bageta. Křupavá s lehce pomoučenou kůrkou, zlatavý a vláčný střed s velkými
bublinami. 34,- Kč
ŠPIČÁK - 260 g. Špičatá bageta s chlebovou chutí, pšeničná a žitná mouka. 34,- Kč
CEREÁLNÍ - 300 g. Tmavá bageta s celozrnnou žitnou moukou. Křupavá kůrka, karamelové aroma, vnitřek hnědý s
praženými semínky. 44,-Kč
BAGUETTE SE SUŠENÝMI RAJČATY - 230g. Francouzská bageta se sušenými rajčaty a
provensálskými bylinkami. 34,- Kč
ŠAMPION - 240g. Křupavá bageta s pšeničnými klíčky a 6 druhy semínek - slunečnice, lněné semínko tmavé a
světlé, mák, proso, sezam. 42,- Kč
ŠAMPION BULKA - 60 g. Křupavá bulka s pšeničnými klíčky a 6 druhy semínek. (S posypem nebo bez posypu).
9,- Kč
FOCACCIA – 250 g. Italský chléb s olivovým olejem, solí a rozmarýnem či olivami. 42,- Kč
VENKOVSKÝ KVÁSKOVÝ CHLÉB – 800 g. Chléb z domácího kvásku. Křupavá kůrka, nadýchané těsto
s trochou pražených semínek. 58,- Kč
VENKOVSKÝ PECEN – 2 kg. Velký pecen z domácího kvásku. Křupavá kůrka, nadýchané těsto s trochou
pražených semínek. 120,- Kč
RUSTIKÁLNÍ CHLÉB – 380 g. Chléb z pšeničné mouky. Křupavá kůrka, vláčné těsto. Ideální k uzeninám a
sýrům. 46,- Kč
FRANCOUZSKÝ PŠENIČNO-ŽITNÝ CHLÉB – 650 g. Žitno-pšeničný chléb s propečenou kůrkou.
46,- Kč
FRANCOUZSKÝ CHLÉB S OŘECHY – 680 g. Žitno-pšeničný chléb s propečenou kůrkou a vlašskými
ořechy. 58,- Kč
ŽITNÝ CHLÉB – 1,1 kg. Tmavý chléb z žitné mouky se slunečnicovými semínky. 100,- Kč
FÍKOVÝ CHLÉB – 1 kg. Špaldovo-žitný chléb se sušenými fíky a dýňovými semínky. 100,- Kč
BURGER BULKA – 85 g. Měkká a vláčná burger bulka dle americké receptury, lehce
nasládlá chuť. 10,- Kč
CROISSANT - 65g. Máslový croissant. 28,- Kč
ČOKOROLKA - 70g. Rolka z croissantového těsta s čokoládou. 28,- Kč
ŠNEK ROZINKOVÝ - 75 g. Šnek s vanilkovým krémem a rozinkami. 28,- Kč
KOLÁČ – 80 g. Koláč z kynutého těsta s tvarohem, mákem, povidly či marmeládou. 20,- Kč
Veškeré bagety a chleby jsou vhodné pro vegany.
Všechny produkty mají košer certifikaci.

Větší objednávky nutno objednat 24 h předem.

