
Le Frenchie café založili Patrick a Jana v roce 
2015. Toto místo vzniklo z lásky k dobré kávě 
a domácí kuchyni.

To, co bylo jen snem se v roce 2015 proměnilo 
v realitu. Po 10 letech společného cestování, 
práce a sbírání kulinářských ispirací 
v zahraničí jsme cítili, že Plzeň postrádá 
kavárnu, která by propojila výběrovou kávu 
s domácím francouzským pečením 
a brunchem. Přejeme vám, abyste si u nás 
vychutnali kávu a jídlo, tak jako v pohodlí 
domova. 

V Le Frenchie café vám denně nabízíme variaci 
domácích koláčů, které připravujeme pouze 
z TOP kvalitních ingrediencí. Dáváme přednost 
čerstvému a poctivému jídlu. Všechny dorty 
pečeme v naší kuchyni, od těsta 
až po dekorace, podle léta ověřených receptů 
od Patrickovy rodiny a přátel ve Francii. 
Při pečení nepoužíváme žádné průmyslově 
předpřipravené výrobky, stabilizátory, 
konzervanty ani potravinářská barviva (mimo 
barvy na makronky). Želatinu a prášky 
do pečiva omezujeme na minimum, abychom 
dodali našim koláčům přirozenou chuť 
a vzhled...tak jako doma. Pracujeme pouze 
s kvalitním francouzským máslem, v našich 
receptech nenajdete nekvalitní rostlinné oleje! 
Čokoládu používáme jednu z nejlepších 
na trhu, VALHRONA, která se dodnes  vyrábí 
ve městě Tain L’Hermitage ve Francii, jen 
několik kilometrů od Patrickova rodného 
města. Vyberte si mezi čokoládovým 
moussem, francouzským ovocným koláčem, 
Pavlovou, cheesecaky, citronovým meringuem 
a dalšími dobrotami. Každý kousek je 
jedinečný a s láskou připravený naším skvělým 
týmem. Zeptejte se naší obsluhy na aktuální 
nabídku.  
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Milujeme dlouhé snídaně v kteroukoliv 
dobu. Na menu najdete jídla, která Vám 
zaručí dobrý start do nového dne nebo 
se hodí jako rychlý oběd. Kvalita našeho 
jídla je pro nás na prvním místě. 
Udržujeme dobré vztahy s lokálními 
farmáři a s místními dodavateli, a tak 
naše maso pochází z jatek Vojenice, vejce 
z volného chovu ze Šumavy z farmy 
Bezděkov u Klatov, sýry a jogurty 
z Farmářského obchodu, chléb nám peče 
pekárna Bayer. Každé jídlo je pro Vás 
připravováno pečlivě a z čerstvých surovin. 
Děkujeme Vám za trpělivost, pokud 
na svou snídani musíte chvilku počkat.                                                                                                                
                               
Seznam obsažených alergenů Vám 
obsluha předloží na vyžádání. 

     vegetariánské
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FARMÁŘSKÁ SNÍDANĚ
Když máte veliký hlad
šunka, slanina a klobásky od farmáře,  
sázená vejce z volného chovu, fazole, 
houby, čerstvě opečený chléb

SHAKSUKA
Nejoblíbenější
pomalu dušená rajčata, hrst čerstvých 
bylinek, zelenina, vejce z volného chovu, 
crème fraîche a čerstvě opečený chléb

CROISSANT PERDU
Tradiční francouzská víkendová snídaně
zapečené croissantové těsto s kousky 
čokolády , farmářský bílý jogurt, čerstvé 
ovoce, BIO datlový sirup a pražené lískové 
oříšky

LÍVANCE 
 Ne úplně francouzské, ale rozhodně 
dělané pro milovníky brunche.  Z čerst-
vých kvasnic pro výraznější chuť! 

S ČERSTVÝMI BORŮVKAMI, BIO agávovým 
sirupem, crème fraîche a praženými 
mandlemi  

S ČERSTVÝMI JAHODAMI & BIO 
KOKOSEM, BIO agávovým sirupem 
a crème fraîche

S BANÁNEM A BIO ARAŠÍDOVÝM 
MÁSLEM, BIO datlovým sirupem, crème 
fraîche a praženými lískovými oříšky

S BANÁNEM A NUTELLOU, BIO datlovým 
sirupem, crème fraîche a praženými 
lískovými oříšky

EXTRA - cokoli navíc z menu

ČERSTVĚ VYMAČKANÝ               
POMERANČOVÝ DŽUS 25CL

BELINNI
broskvový džus, francouzské Mousseux

MIMOSA
pomerančový fresh, francouzské
Mousseux

FRENCH MOUSSEUX
francouzské šumivé víno
 
BLOODY MARY 
kořeněná rajčatová šťáva, citronová šťáva 
a samozřejmě kapka vodky

VIRGIN MARY
kořeněná rajčatová šťáva, citronová šťáva

NAŠE KLASIKA
avokádový mix s čerstvými bylinkami,  
krémový sýr na čerstvě opečeném chlebu

1 VYBERTE SI PODLE VAŠÍ CHUTI 
S ČÍM
s uzeným lososem nebo s kozím sýrem 
nebo s farmářskou šunkou a slaninou 
nebo s tempehem

2 VYBERTE SI CHLÉB
cereální nebo pšeničný chléb

3 VYBERTE SI STYL VAJÍČEK
míchaná nebo ztracená farmářská vejce

SPECIÁLNÍ

(od otevření -14 hod) 

65,-

95,-

95,-

90,-

95,-

65,-

139,-

139,-

139,-

139,-

30,-
139,-

139,-

ČÍM ZAČÍT DEN!!!

LE FRENCHIE TARTINE



Milujeme dlouhé snídaně v kteroukoliv 
dobu. Na menu najdete jídla, která Vám 
zaručí dobrý start do nového dne nebo 
se hodí jako rychlý oběd. Kvalita našeho 
jídla je pro nás na prvním místě. 
Udržujeme dobré vztahy s lokálními 
farmáři a s místními dodavateli, a tak 
naše maso pochází z jatek Vojenice, vejce 
z volného chovu ze Šumavy z farmy 
Bezděkov u Klatov, sýry a jogurty 
z Farmářského obchodu, chléb nám peče 
pekárna Bayer. Každé jídlo je pro Vás 
připravováno pečlivě a z čerstvých surovin. 
Děkujeme Vám za trpělivost, pokud 
na svou snídani musíte chvilku počkat.                                                                                                                
                               
Seznam obsažených alergenů Vám 
obsluha předloží na vyžádání. 

     vegetariánské
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SPECIÁLNÍ KÁVA

46,-

59,-

59,-

65,-

74,-

59,-

64,-

74,-

84,-

84,-

5,-

10,-

17,-

15,-

24,-

ESPRESSO
 
AMERICANO

BATCH BREW

DOUBLE ESPRESSO

FLAT WHITE

CAPPUCCINO

LATTE

CAPPUCCINO XXL

DARK / WHITE MOCCHA

DOUBLE CARAMEL LATTE

EXTRA MLÉKO

SÓJOVÉ MLÉKO

OVESNÉ MLÉKO

BEZLAKTÓZOVÉ MLÉKO

EXTRA SHOT

GREEN MATCHA LATTE
Přírodní zelené matcha latté bez kofeinu

BUTTERFLY PEA LATTE
Antioxidantní modré latté bez kofeinu 

IRISH COFFEE
Bushmills Irish whisky, káva, domácí 
šlehačka

IRISH CHOCOLAT
Baileys cream liqueur, káva, Belgická  
tmavá čokoláda 31%, domácí šlehačka

HOT

ICED BLACK
Dvojité espresso na ledu, ručně 
šejkované

COLD BREW
Filtrovaná káva na ledu

CARAMEL ICED COFFEE
Double Espresso, domácí karamel, 
mléko

ESPRESSO TONIC
Dvojité espresso, tonic, máta

WHITE ICED COFFEE
Dvojité espresso, mléko a cukr 
vymixované dohromady

FLAT WHITE ON ICE
Doubleespresso, našlehané mléko, led

LEDOVÁ KÁVA

Našli jsme v Doubleshotu skvělé partnery, lidi 
s vášní pro kávu. Vybírají osvědčené farmáře, 
navštěvují jejich farmy a osobně vybírají kávová 
zrna. 

Naším nejdůležitějším cílem je připravit Vám kávu 
sladkou a jemnou, bohatou na chuť. 
Snažíme se, aby veškeré aroma a chuť utvářelo 
sladkou, ovocnou, voňavou a delikátní kávu 
v kombinaci s vodou. Abyste si vychutnali každý 
doušek.

79,-

79,-

99,-

99,-

69,-

74,-

89,-

74,-

79,-

79,-


