Informacja o składnikach produktów

PIECZYWO
BAGIETKI
Mini bagietka na zakwasie

mąka pszenna, mąka żytnia, sól, woda, kwas miękki

Bagietka paryżanka

mąka pszenna, drożdże, sól, woda

Bagietka pełnoziarnista

mąka pszenna, mąka żytnia, ziarna siemienia lnianego, mak, słonecznik, proso, zakwas, sól, woda

Bagietka zakwas

mąka pszenna, mąka żytnia, sól, woda, kwas miękki

Bagietka wiejska

mąka pszenna, mąka żytnia, woda, rozczyn (pół na pół woda i mąka), sól

BUŁKI
Bułka maślana

mąka cukiernicza, sól, drożdże, cukier, masło, mleko

Bułka pszenna

mąka pszenna, drożdże, sól, woda

Bułka pełnoziarnista

mąka pszenna, mąka żytnia, woda, sól, drożdże, mak, sezam, słonecznik, nasiona lnu

Bułka prowansalska

mąka pszenna, woda, kwas, sól, drożdże, oliwa z oliwek, oliwki zielone

Warkocz francuski

mąka pszenna, cukier, mleko, sól, drożdże, jaja, zakwas miękki, masło

CHLEBY
Blokowany

mąka pszenna, sól, woda, kwas twardy

Figa-Orzech

mąka pszenna, mąka żytnia, sól, orzechy laskowe, figa suszona, drożdże

Pełnoziarnisty

mąka pszenna, mąka żytnia, kwas miekki, woda, sól, nasiona lnu, sezam, mak, słonecznik

Wiejski

mąka pszenna, mąka żytnia, woda, kwas miękki, sól

Razowy ze słonecznikiem

mąka pszenna razowa, mąka pszenna, woda, sól, drożdże, kwas twardy, nasiona lnu

Żytni 100%

mąka żytnia, kwas twardy, sól, woda

Żytni 37%

mąka zytnia, mąka pszenna, sól, woda, oliwa z oliwek, kwas twardy

Pszenny na zakwasie

mąka pszenna, sól, woda, kwas twardy

Bałtyki

mąka pszenna, maka, jęczmienna, kwas żytni, słód żytni, kasza sojowa, woda, sól, drożdże, nasiona lnu żółte i ciemne,
słonecznik
SŁODKIE WYPIEKI

CROISSANTS
Croissant Supreme

mąka pszenna, woda, sól, drożdże, masło, cukier, jajko
mąka pszenna, woda, sól, drożdże, masło, cukier, jajko konfitura malinowa: malina, woda, cukier, posypka z cukru perlistego

Croissant z maliną
Croissant z migdałem

mąka pszenna, woda, sól, drożdże, masło, cukier, jajko, migdały, mączka migdałowa

Croissant z czekoladą

mąka pszenna, woda, sól, drożdże, masło, cukier, jajko, czekolada

Croissant z cytryną

mąka pszenna, woda, sól, drożdże, masło, cukier, skrobia, mleko, jaja, cytryna, posypka z cukru perlistego

VIENNOISSERIE
Briosz

mąka cukiernicza, cukier, drożdże, sól, jajka, masło

Monokl z cynamonem

mąka pszenna, woda, sól, drożdże, masło, cukier, jajko, mleko, żółtka, cukier waniliowy, skrobia kukurydziana, rodzynki.

Monokl z rodzynką

mąka pszenna, woda, sól, drożdże, masło, cukier, jajko, mączka migdałowa, masło, cukier, jajka, kakao, cynamon

Mendiat

cukier karmelizowany, masło, miód, śmietana 30%, orzechy włoskie, pistacje, laskowe, cukier trzcinowy, sól, mąka
cukiernicza, mąka żytnia

Pain au chocolat

mąka, cukier, sól, masło, jaja, czekolada

Swiss danish
Sable waniliowe

mąka pszenna, woda, sól, drożdże, masło, cukier, jajko, mleko, żółtka, cukier waniliowy, skrobia kukurydziana, kawałki
czekolady
mąka pszenna, sól, cukier, masło, jaja, proszek do pieczenia

Sable czekoladowe

mąka cukiernicza, kakao, soda, masło, cukier trzcinowy, cukier, sól, cukier waniliowy, czekolada ciemna 70%

Sable klasyczne

masło, cukier trzcinowy, sól, mąka cukiernicza, mąka żytnia

Tuile

białko jaj, cukier, płatki migdałowe, mąka cukiernicza, cukier waniliowy, masło

Ciasto francuskie ze śliwką

mąka pszenna, woda, sól, masło, jajka, cukier, mleko, cukier waniliowy, skrobia kukurydziana, śliwka

Ciasto francuskie z jabłkiem

mąka pszenna, woda, sól, masło, jajka, jabłko, cukier

PĄCZKI
Pączek z różą

mąka pszenna, sól, cukier, jajka, drożdże, mleko, masło, nadzienie różane, lukier, pistacje

Pączek z kremem patissiere

mąka pszenna, sól, cukier, jajka, drożdże, mleko, masło, nadzienie: mąka, żółtka jaj, mleko, wanilia, cukier, cukier puder

Pączek ze słonym karmelem

mąka pszenna, sól, cukier, jajka, drożdże, mleko, masło, słony karmel, lukier, orzechy laskowe

Pączek z maliną

mąka pszenna, sól, cukier, jajka, drożdże, mleko, masło, konfitura malinowa, lukier (maliny, woda, cukier)

Pączek z kokosem

mąka pszenna, sól, cukier, jajka, drożdże, mleko, masło, krem kokosowy, lukier, wiórki kokosowe
mąka pszenna, sól, cukier, jajka, drożdże, mleko, masło, konfitura z czarnej porzeczki, lukier i liofilizowana czarna porzeczka

Pączek z czarna porzeczką
MAGDALENKI

Magdalenki owocowe

mąka cukiernicza, cukier, cukier wanilinowy, proszek do pieczenia, mleko, jajka, masło) owoce (jagody lub maliny)

Magdalenki czekoladowe

mąka cukiernicza, cukier, cukier wanilinowy, proszek do pieczenia, mleko, jajka, masło, kakao

Magdalenki waniliowe

mąka cukiernicza, cukier, cukier wanilinowy, proszek do pieczenia, mleko, jajka, masło

Chouquette

mąka pszenna, woda, cukier, masło, sól, wanilia, jajka, cukier perłowy

Financiere

cukier puder, mączka migdałowa, mąka cukiernicza, białko z jaj, masło

Eclair malinowy

DESERY I CIASTA
mąka, sól, cukier, malina, żelatyna, mleko, masło, jaja, śmietana, borówka, orzechy, czekolada biała

Eclair karmelowy

mąka, mleko, jaja, masło, sól, woda, cukier, krem karmelowy

Eclair czekoladowy

mąka, mleko, jaja, masło, sól, woda, cukier, krem czekoladowy

Suflet czekoladowy

masa jajowa, czekolada, masło, woda, mąka pszenna, kakao w proszku, mleko

Macaronik

cukier, migdały w proszku, cukier puder, białka jaj, masło, masa migdałowa, mleko, śmietana

Makaron z malinami

cukier, pektyna, żelatyna, śmietana, malina, cointreau

Tarta czekoladowa z malinami

maka, sól, cukier, miód, żelatyna, masło, jaja, smietana, malina, borówka, orzechy, czekolada, owoce leśne

Tarta cytrynowa

masło, mąka cukiernicza, sól, cukier puder, mączka migdałowa, jajka, żółtko z jaj, sok z cytryny, mąka kukurydziana

Panna cotta bez słoika

mleko, śmietanka, żelatyna, maliny

Sernik na zimno z mango w słoiku

ser biały, śmietanka, cukier, konfitura truskawkowa

Sernik na zimno z truskawką w słoiku

ser biały, śmietanka, cukier, pulpa mango

Tiramisu w słoiku

żółtka jaj, cukier, serek mascarpone, likier amaretto, biszkopty pszenne, kawa, kakao, woda

Tort bezowy z musem malinowym

białka jaj, cukier, cukier puder, krem mascarpone, mus malinowy, owoce

Tout chocolate

mąka cukiernicza, czekolada gorzka, sól morska, śmietanka, jajka, cukier, masło

Szarlotka

mąka, sól, cukier, masło, jaja, jabłko, cynamon, orzechy, proszek do pieczenia

Tarta Tatin

mąka cukiernicza, masło, sól, jajka, woda, jabłko

Tarte fine

mąka pszenna, cukier, sól, masło, jaja, mleko, jabłka

Sernik

ser biały, jajko, skrobia kukurydziana, herbatniki, masło, cynamon, cukier, cukier waniliowy, owoce czerwone/ karmel

Galette des Rois

CIASTA OKAZJONALNE
mąka pszenna, woda, sól, drożdże, masło, cukier, jajko, migdały, mączka migdałowa
mąka pszenna, jaja, masło, rum, cukier, rodzynki, figi, daktyle, morele suszone, orzech włoski, migdały, proszek do pieczenia

Keks

Piernik

mąka pszenna, sól, mak, mleko, orzech włoski, płatki migdałowe, skórka z pomarańczy, białko, rodzynki, jabłka, cukier,
masło, jaja, drożdże, miód, skórka pomarańczowa, lukier
mąka pszenna, miód, przyprawy korzenne, powidła śliwkowe, daktyle, orzech włoski

Pascha

biszkopt, masa twarogowa, mąka pszenna, mączka migdałowa, biała czekolada, morela, żurawina, figi, pistacja, śmietana,
masło, olej rzepakowy, jaja, sok z cytryny, cukier, proszek do pieczenia, czekolada, orzechy włoskie, orzechy laskowe

Makowiec

Mazurek
Paska Ukraińska
Babka piaskowa
Sernik

Sałatka Kuskus, kurczak
Sałatka Cezar

mąka pszenna, kajmak, biała czekolada, kakao, malina, pektyna, cukier, proszek do pieczenia, czekolada, mleko, sok z
cytryny, jaja, masło, malina, orzechy nerkowca, pistacje, orzechy włoskie, żurawina, sól,
mąka pszenna, kwas miękki, jaja, mleko, masło, drożdże, sól, cukier, żurawina, rodzynki, malina liofilizowana, cukier, miód,
rum, pistacja, lukier
jaja, cukier, mąka pszenna,skórka z cytryny, masło, sól, proszek do pieczenia
twaróg, herbatniki, jaja, skrobia kukurydziana, cukier, masło, cynamon, śmietanka, cukier waniliowy, owoce czerwone:
boróka, jeżyna, malina, puder termiczny
SAŁATKI
kasza kus kus, kurczak grillowany, cieciorka, suszona morela, suszona żurawina, rodzynki, rzodkiewka, marynowana
marchewka, marynowana papryka, winogrona zielone, roszponka, kolędra, sos vinaigrette: szalotka, oliwa, miód, musztarda,
ocet winny,
sól, grillowana
pieprz
sałata
rzymska,
pierś z kurczaka, pomidor cherry, grzanki, parmezan, sos cezar: anchois, musztarda, majonez,

Wrap Łosoś

śmietanka
mix sałat, pomidor cherry, ogórek zielony, papryka czerwona, papryka żółta, oliwka czarne, ser feta, sos vinaigrette: cebula
szalotka, oliwa, miód, musztarda, ocet winny, sól, pieprz
mix sałat, tuńczyk, jajko na twardo, fasolka szparagowa, pomidor cherry, oliwki czarne, anchois, ogórek zielony, kasza kus
kus, sos vinaigrette: szalotka, oliwa, miód, musztarda, ocet winny, sól, pieprz
WRAPY
mąka pszenna, mąka żytnia, woda, jajko, mleko, cukier, sól, masło, filet z kurczaka, fasolka szparagowa, ser mozzarella,
sałata lodowa, sos gorgonzola
mąka pszenna, mąka żytnia, woda, jajko, mleko, cukier, sól, masło, papryka, cebula, bakłażan, cukinia, ser mozzarella, ser
cheddar, sałata lodowa
mąka pszenna, mąka żytnia, woda, jajko, mleko, cukier, sól, masło), łosoś wędzony, szpinak, ser mozzarella, sałata lodowa,
sos beszamel

MINI QUICHE Pomidor, szynka, oliwki

QUICHE
mąka cukiernicza, masło, sól, jajka, woda, śmietana 30%, mleko, pieprz, ser mozzarella, pomidor, szunka, oliwki

MINI QUICHE Szpinak, łosoś

mąka cukiernicza, masło, sól, jajka, woda, śmietana 30%, mleko, pieprz, ser mozzarella, szpinkak, wędzony łosoś

Mini QUICHE Batat, Kozi Ser

mąka cukiernicza, masło, sól, jajka, woda, śmietana 30%, mleko, pieprz, ser mozzarella, batat, kozi ser

MINI QUICHE Szpinak, mozarella

mąka cukiernicza, masło, sól, jajka, woda, śmietana 30%, mleko, pieprz, ser mozzarella, szpinak, czosnek

MINI QUICHE Boczek wędzony

mąka cukiernicza, masło, sól, jajka, woda, śmietana 30%, mleko, pieprz, ser mozzarella, boczek wędzony

MINI QUICHE Pomidor, kozi ser

mąka cukiernicza, masło, sól, jajka, woda, śmietana 30%, mleko, pieprz, ser mozzarella, pomidor, kozi ser

MINI QUICHE brokuł, ser

mąka cukiernicza, masło, sól, jajka, woda, śmietana 30%, mleko, pieprz, ser mozzarella, brokuł

Sałatka Grecka
Sałatka Nicejska

Wrap Kurczak
Wrap Wege

KANAPKI

Tuńczyk

bułka pełnoziarnista, sałata, tuńczyk, cebula, marchewka, korniszon, sól, pieprz, majonez, ogórek

Łosoś z burakiem

bułka pszenna wieloziarsta, serek śmietankowy, sok z cytryny, łosoś wędzony, burak, cebula, ocet winny, koperek

Łosoś z twarożkiem

bułka pełnoziarnista, masło, łosoś wędzony, serek śmietankowy, sałata, koperek

Parmeńska z brie

bagietka paryżanka, hummus (cieciorka, tahini, sól, pieprz, czosnek, sok z cytryny, woda), warzywa: papryka czerwona,
papryka zielona, papryka żółta, winogrono, pomidorki cherry, oliwa z oliwek, sól morska, pieprz, kolendra
bagietka paryżanka, kurczak, sałata, pomidor, suszony pomidor, sos cezar ( czosnek, kapary, parmezan, anchois, sok z
cytryny, musztarda, majonez, smietanka)
Bułka pszenna, masło, sałata, szynka parmeńska, ser brie

Caprese

Bułka paryżanka, sos pesto, pomidor, mozzarella, sól, pieprz, bazylia

Parmeńska z kozim

Bułka pszenna, masło, sałata, szynka parmeńska, ser brie

Szynka-ser

Bułka pszenna, masło, sałata, szynka biała, ser rycki, ser edam, ogórek, pomidor

Pasta jajeczna

Bułka paryżanka, sałata, jajka, szczypiorek, sół, pieorz, majonez, pomidor.

Pizza margharita

SŁONE PRZEKĄSKI
mąka pszenna, drożdże, sól, woda, sos pomidorowy, mozzarella, pomidorki cherry, pieprz,

Grillowane Warzywa Hummus
Kurczak

Krem z cukinii

mąka pszenna, drożdże, sól, woda, sos pomidorowy, mozzarella, cebula czerwona, pieczarki, szynka, pomidor cherry, oliwki
czarne, oregano, jalapeno, pieprz
mąka pszenna, drożdże, sól, woda, sos pomidorowy, mozzarella, pieczarki, papryka czerwona, papryka żółra, oliwki czarne,
oregano, pieprz
ciasto francuskie, kurczak, tymianek, skórka z cytryny, sól morska, olej rzepakowy, cenula, masło, czosnek, curry, śmietanka,
woda
ciasto francuskie, masło, jajka, mąka pszenna, mąka migdałowa, czosnek, serek śmietankowy, parmezan, tymianek,
pomidor, oliwki
ZUPY
bulion warzywny, cebula, czosnek, cukinia, śmietana, masło, cumin, sól

Krem z dynii

bulion warzywny, dynia, cebula, czosnek, papryka słodka, kolendra, śmietana, masło

Krem z marchewki z curry

bulion warzywny, marchewka, cebula, ziemniaki, masło, śmietana, curry, sól

Krem z pomidorów

biulion warzywny, pomidory, cebula, masło, sól, pieprz

Krem z pora

bulion warzywny, ziemniaki, por, czosnek, cebula, mleko, masło, śmietana, sól

Jarmużowiec

Jarmuż, banan, sok z pomarańczy, cytryna, lód

Pietruszkowe lato

Natka pietruszki, ananas, sok z pomarańczy, lód

Super mango

Pulpa mango, ananas, sok z cytryny, woda, lód

Shaka Laka

Truskawki mrożone, banan, sok jabłkowy, ananas, lód

Green Shock

Kiwi, ananas, sok jabłkowy, lód, mięta

Bahama

Ananas, brzoskwinia, sok pomarańczowy, lód

Pizza z szynką
Pizza wege
Pasztecik z kurczakiem
Kwadrat z pomidorami i oliwkami

KOKTAJLE

Przedstawione informacje o składach są możliwie pełne. Alergeny dotyczące powyższych produktów znajdują się na stronie www.
Informacje tu zawarte obowiązują od lipca 2022 r. i mogą zostać w każdym momencie zmienione.
Vincent Boulangerie Patisserie Sp. z o.o., ul. Białostocka 42/44, 03-741 Warszawa, www.vincentcafe.pl

