Bistro la Cocotte - domowa kuchnia
francuska

Bistro La Cocotte serwuje nagradzaną i docenianą, domową kuchnią francuską. W menu lokalu
znajdziemy rozchwytywaną zupę cebulową, foie gras czy mule. Ogromną popularnością cieszy się
także kaczka konfitowana i wołowina po burgundzku. Mimo niewielkiej karty jest z czego wybierać, a
smak podawanych potraw zabierze nas w podróż do odległej Francji. Jesienią 2015 roku restauracja
po raz drugi odebrała wyróżnienie francuskiego przewodnika kulinarnego.

Kuchnia francuska kojarzona jest z elegancją, wykwintnymi smakami, drogim winem i serwisem
kelnerskim w "białych rękawiczkach". To jednak nie jedyny obraz kuchni francuskiej. Na szczęście,
bo z tą elegancką odsłoną, zarezerwowaną na "wielkie okazje" nie każdemu jest po drodze.

<a href="https://www.facebook.com/events/1715158775368929/"
target="_blank">Sprawdz walentynkową ofertę Bistro La Cocotte</a>
<span>
</span>
Kuchnia francuska w swoich korzeniach jest kuchnią wyrosłą z biedy. Nie jest tu zresztą
odosobniona. Większość kuchni lokalnych, tradycyjnych i chłopskich bazowała na produktach tanich,
powszechnych i w pierwszej kolejności - dostępnych. Stąd na jednych stołach świata ziemniaki, na
innych ryż, na kolejnych wołowina czy owoce morze. Ta różnorodność produktów, tradycji ich
przygotowania i łączenia stanowi wielkie dziedzictwo i w erze totalnej globalizacji urasta do ranki
skarbu.

Bistro la Cocotte serwuje domową kuchnie francuską. Taką, jakiej leciwi dziś Francuzi doświadczali
na rodzinnych stolach w czasach swojej młodości. Charakteryzuje ją prostota i nieskomplikowana
forma podania. Na talerzach nie znajdziemy wymyślnych zawijasów i geometrycznych wzorów, tak
jak nie znaleźlibyśmy ich na talerzach serwowanych przez nasze babcie.

W menu wiele francuskich klasyków, o których przynajmniej cześć z Was słyszała. Wspomniana na
wstępie zupa cebulową, foie gras czy mule to tylko przykłady dań, które podbijają serca poznaniaków
docierających do przytulnego bistro. Nad jakością dan czuwa niezmiennie ten sam szef kuchni, który
dwukrotnie przekonał inspektorów francuskiej serii wydawniczej Gault & Millau do wyróżnienia
restauracji w słynnym "żółtym przewodniku". Restauracja znalazła się w grupie elitarnych
rekomendacji na rok 2015, utrzymując tę pozycje w kolejnym wydaniu na rok 2016.

Do bistro możecie wpaść bez szczególnej okazji i bez wypchanego portfela. Na kawę, na ciasto, na
kieliszek wina. Niezobowiązująca atmosfera i przemiła, otwarta obsługa zajmie się reszta.
Wytłumaczą Wam czym jest domowa kuchnia francuska i czym jest bistro La Cocotte. Przygodę z
kuchnią francuską możecie zacząć tu od dwudaniowego lunchu, dostępnego w cenie niecałych 20 pln.
To prawdziwa gratka, biorąc pod uwagę jakość serwowanych tu potraw.

Bistro La Cocotte
Murna 3, Poznań
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