Кафе-наубайхана
Le Restaurant du Boulanger

PAUL – шынайы ниетті наубайшылар
PAUL – бұл 1889 жылдан бері өзінің сапасын берік
сақтап келе жатқан «Maison de qualite» наубайханамейрамханаларының желісі. Сондай-ақ, PAUL наубайхана-мейрамханаларының желісі – бұл менің арғы
атам алғашқы наубайхананы ашқан уақыттан бастап
дәмді нан пісіруге машықтанған әрі бес ұрпақты қамтитын отбасылық компания.
Бүгінгі таңда біз Қазақстандағы наубайхана-мейрамханамызда өз қонақтарымызды ерекше мақтаныш сезімімен
қарсы аламыз және нанымыздың дәл Париждегідей нәзік
жаңғақ дәміне ие екендігіне кепілдік береміз.
PAUL наубайханасы француз аспаздығының бір бөлігі
ғана емес, сонымен қатар Францияның мәдени мұрасына
айналды. Франциядағы орталық қалалық дүкендеріміздің
басым көпшілігінде бұрынғы сөрелер сақталған және
олар біз бүкіл Франциядан іздеген антиквариаттар мен
сәндік элементтермен бірге мейрамхананы безендіруге
арналған ең үздік материалдарды қолдана отырып,
қандай да бір идеяны білдіреді десек болады. Бұл өз
кезегінде мейрамханамызда осы күнгі қонақжайлылық

атмосферасын қалыптастыруға өз септігін тигізіп отыр.
Біздің PAUL мейрамханасы веналық қамырдан жасалған
әрі тәбетіңізді ашатын кондитерлік тағамдар, тіл үйірер
тәтті нандар, «француздық» стильдегі тағамдар мен
жеңіл тағамдардың кең ассортиментін ұсына отырып,
Сізді Францияға хош иісті саяхатқа алып кетеді. Сондай-ақ бұл жерден Сіз қайнатылған крем мен салмасы
бар дәмді бәліш, ірімшік пен ветчина қосылған сэндвичтер, жаңа піскен көкөністерден жасалған салаттар
мен басқа да тәтті тағамдардың дәмін татып көре аласыз.
PAUL наубайхана-мейрамханасына қош келдіңіз және
асыңыз дәмді болсын!

Максим ХОЛДЕР
PAUL Бас директоры

Уақыттан ләззат алу...
Францияның әр аймағында, әрбір қаласы мен әрбір ауылы
орталығында міндетті түрде наубайхана болады.
Бұл – адамдар бір-бірімен араласатын, әрі уақытты бірге
өткізетін орын.
Қонақжай PAUL наубайханалары, кафе, мейрамханалары
өзінің дәмді тағамдарын сіздерге ұсына отырып, уақытыңызды жаныңызға жайлы етіп өткізгеніңізді қалайды.
Жаңа піскен нанның хош иісі, тәбетіңізді оятар тәтті
тоқаштар мен тарталеткалар, біздің жаңа піскен өнімдерден әзірленген қарапайым, бірақ пайдалы тағамдарымыз
сіздерді ерекше рахатқа бөлейтіні анық!
Францияның әртүрлі аймақтарының айрықша дәмдерімен,
дәстүрлі француз тағамдарымен танысып, өзіңіз бастағалы
отырған гастрономиялық саяхаттан ләззат алыңыз!

денсаулық үшін пайдалы
вегетариандық тағам
жаңа тағам

Breakfast

Petit déjeuner

БІЗДІҢ
ӨЗІМІЗ ПІСІРГЕН
НАНЫМЫЗ
Круассан

1100₸

Тауық еті қосылған круассан

1700₸

Ақсерке қосылған круассан

1900₸

Ірімшік қосылған круассан

1600₸

Қызанақ-моцарелла круассаны

1600₸

«Микс» круассаны

1800₸

Шоколад қосылған қаттама нан

1300₸

Мейіз қосылған «Ұлу»

1400₸

Алма қосылған грийе

1900₸

Қант дискісі
Бадам қосылған круассан

900₸
1500₸

Шоколад қосылған қаттама нан
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Таңғы ас
күнделікті сағат 12.00-ге
дейін, мереке және демалыс
күндері сағат 15.00-ге дейін

ТАҢҒЫ АСТАР
Авокадо мен пашот жұмыртқасы
3100₸
қосылған тартин
Ысталған түйетауық еті және Провансаль
қызанағымен бірге авокадо және пашот
жұмыртқасынан жасалған паста қосылған
пайдалы мультиастықты нан

Ағылшын таңғы асы

3500₸

Таңғы асқа арналған классикалық үйлесім –
сіздің таңдауыңызға қарай тұтастай қуырылған
жұмыртқа, шұжықша немесе түйетауық сүбесі,
саңырауқұлақ қосылған картоп пен жаңа піскен
көкөністер

Асшаяндар қосылған скрэмбл

3500₸

Хош иісті асшаяндар мен шпинатпен үйлескен
ең нәзік скрэмбл

Сырниктер
Ақсерке балық қосылған
Бенедикт таңғы асы

Омлет комплет

2500₸

2800₸

Көкөніс омлеті

2500₸

4500₸

Шие қызанақтары, брокколи және спаржа
қосылған классикалық омлет. Егістік қышатүс
және шалғам слайстарымен безендіріледі

Ақсерке балық қосылған Бенедикт таңғы асы

Асшаяндар қосылған скрэмбл
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Fruits & Co

Fruits & compagnie

ЛИМОНАДТАР 1 Л
Жидекті

3200₸

Экзотик

3200₸

Цитрустық

3200₸

Роза-грейпфрут

3200₸

Құлпынай-маракуйя

3200₸

Манго-киви

3200₸

СМУЗИ 0.2 Л
Манго

2200₸

Авокадо және киви

2900₸

Матча-манго

2200₸

ЖАҢА СЫҒЫЛҒАН
ШЫРЫНДАР 0.2 Л
Апельсин

2000₸

Грейпфрут

2100₸

Ананас

3100₸

Алма

2100₸

Балдыркөк

1700₸

Фреш грин

1800₸

Апельсиннен жасалған фреш
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Таңғы ас
күнделікті сағат 12.00-ге
дейін, мереке және демалыс
күндері сағат 15.00-ге дейін

МЮСЛИ&ЖЕМІСТЕР
Құлпынай қосылған чиа-пудинг 2800₸
Манго қосылған чиа-пудинг

2800₸

Гранола мен банан
қосылған йогурт

2500₸

Балмен бірге отқа қыздырып пісірілген мюсли,
табиғи йогурт, миндаль слайстары, чиа
дәндері қосылған пудинг, банан кесектері
және шоколад

Бирчер

БОТҚАЛАР
Мюсли\және карамелденген алма
1700₸
қосылған сұлы ботқасы
Классикалық рецепт немесе өсімдік соя сүтінен
жасалған

Інжір қосылған
қарақұмық ботқасы

1700₸

Табиғи және дәмді хош иісті кептірілген інжір
қосылған ботқа

2500₸

Ерекше пайдалы және дәмді десерт
Дәмдердің бірін таңдаңыз: матча, жидек, өрік

Бирчер

Сіз өзіңіздің қалауыңызға қарай қосымша
ингредиенттердің бірін таңдай аласыз

Жидекті тосап, Грек жаңғағы,
Мейіз, банан

300₸

Інжір қосылған қарақұмық ботқасы
7

Les spécialités du boulanger

Baker’s specialities

БІЗДІҢ СЭНДВИЧТЕР
Қызанақ-моцарелла сэндвичі

2400₸

Тауық еті қосылған сэндвич

2400₸

Микс сэндвичі

2400₸

Ақсерке қосылған сэндвич

3300₸

Тунец қосылған сэндвич

2500₸

Камамбер сэндвичі

3500₸

Камамбер сэндвичі
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ТАРТИНДЕР
Қызанақ-моцарелла тартині

2800₸

Прованстық шөптер қосылған қызанақтар,
моцарелла, райхан гүл, Песто тұздығы

Тартин рататуй

2100₸

Хош иісті рататуй, Креметте ірімшігі, кәді.
Микс салатымен беріледі

Қозықұйрық қосылған тартин

2500₸

Сарымсақ қосылған сотэ қозықұйрықтары

Маринадталған тауық еті
қосылған тартин

2600₸

Прованстық шөптер, жаңа піскен қызанақтар мен
Креметте ірімшігі қосылған тауық етінің сүбесі

Авокадо мен ақсерке
қосылған тартин

4500₸

Креметте ірімшігінен жасалған нәзік езбе.
Авокадо, ысталған ақсерке. Микс салатымен
бірге беріледі

Тартин рататуй

Авокадо мен ақсерке қосылған тартин
Қызмет көрсету үшін 10%

Қызанақ-моцарелла тартині

• Төлем теңге арқылы және төлем карталарымен жүргізіледі
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БУРГЕРЛЕР
Тауық етінен

3500₸

Сиыр етінен

3900₸

Жұмсақ француз тоқашы, сиыр етінен
жасалған шырынды котлет, қызанақтар, салат
жапырақтары және маринадталған қияр

КИШ
Киш Лорен

3500₸

БІЗДІҢ КРЕПТЕРІМІЗ
(ҚҰЙМАҚТАР)
Креп микс

3600₸

Түйетауық еті мен Эмменталь ірімшігі қосылған
классикалық француздық креп

Креп комплет

3600₸

Түйетауық еті, Эмменталь ірімшігі мен тұтастай
қуырылған жұмыртқа қосылған классикалық
француздық креп

Креп комплет
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КАРТОП ГАЛЕТАСЫ
(ҚЫТЫРЛАУЫҚ НАНЫ)
Ақсерке қосылған
картоп галетасы

4200₸

Ысталған ақсеркенің керемет дәмін
сипаттаудың қажеті жоқ, жай ғана дәмін
татып көріңіз

Ақсерке қосылған картоп галетасы

Бұл әйгілі тағам
Париж кафесінде
алғаш рет ХХ
ғасырдың басында
пайда болған

БІЗДІҢ КРОКТАР
Крок мырза

3100₸

Түйетауық еті, Эмменталь ірімшігі, кілегей және
PAUL-дан Ми тостыларға арналған наны

ОСЫ КҮНГІ СОРПА

Крок Мадам

Фирмалық пиязды нан сорпасы

2100₸

Эмменталь ірімшігі қосылған классикалық
француз сорпасы. Арнайы француз нанында
беріледі

PAUL таңғажайып сорпасы

3100₸

Түйетауық еті, Эмменталь ірімшігі, кілегей,
PAUL-дан тұтастай қуырылған жұмыртқамен
бірге Ми тостыларға арналған наны

Ақсерке қосылған крок
1900₸

Өтініш, өзіңізді бүгін қандай сорпа күтіп
тұрғанын даяшыдан сұраңыз

3800₸

Ақсерке мен порей пиязы қосылған
классикалық кроктың бірегей түрі. Шырынды
консистенцияда керемет ірімшік пен кілегей.
Есіңізден кетпейтіндей дәмді тағам

Крок мырза
Қызмет көрсету үшін 10%

Крок Мадам

• Төлем теңге арқылы және төлем карталарымен жүргізіледі
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САЛАТТАР
Ницца салаты

3500₸

Өз шырынындағы тунец, қызанақ, жұмыртқа,
қияр мен зәйтүн – бұл салатқа Жерорта теңізінің
самалын береді

Salads

Salades

Ақсерке мен көк үрмебұршақ
қосылған салат

4600₸

Отқа қыздырып пісірілген керемет ақсерке,
француздық қабықты үрмебұршақ, жұмыртқа мен
қызанақ қосылған жасыл салаттың сәнін келтіре
түседі. Күнжіт дәнектері ерекше дәм береді

Жылқы еті қосылған жылы салат 4400₸
Бал-қыша тұздығы бар хош иісті жылқы еті мен
көкөністерден жасалған керемет дәмді салат

Киноа және тауық еті
қосылған салат

4300₸

Экзотикалық қатық құйылған қытырлақ киноа
миксі, Фета нәзік ірімшігі, тауық еті және манго

Жылқы еті қосылған жылы салат
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САЛАТТАР
Фермерлік салат

3100₸

Қақталған тауық сүбесі, сәбіз,алма, Эмменталь
ірімшігі, мейіз және грек жаңғақтары

Авокадо мен киноа
қосылған салат

4900₸

Жаңа піскен қызанақ, көк пияз, қуырылған
асшаяндар, авокадо қосылған, киноа дәндері,
рукколамен безендіріліп цитрус тұздығы
қосылады

Авокадо мен құлпынай
қосылған салат

Авокадо мен киноа қосылған салат

4600₸

Ерекше, солай бола тұра микс салаты, ірімшік,
тәтті құлпынай, авокадо мен жаңа піскен
қызанақтардың тіл үйірер дәмінен тұратын
керемет салат

Асшаяндар қосылған боул

4900₸

Қуырылған асшаяндар, жүгері собығы,
мандариндер, Чука және Нори
жапырақтарынан әзірленген пайдалы және
теңдестірілген салат йогуртты қатықпен
беріледі

Қызылша мен ешкі ірімшігі
қосылған салат

4100₸

Ешкі ірімшігі, көкөніс және піскен қызылшамен
жаңа піскен апельсиннің керемет үйлесімі

Асшаяндар қосылған

Авокадо мен құлпынай қосылған салат

Қызылша мен ешкі ірімшігі қосылған салат

Қызмет көрсету үшін 10%

• Төлем теңге арқылы және төлем карталарымен жүргізіледі
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Viande & poisson

Meat & fish

ЕТ ТАҒАМДАРЫ
Қақталған көкөністер қосылған
сиыр етінен рибай стейгі

6800₸

Сіздің талғамыңызға қарай дәмдеуіштермен
бірге қуырылған шырынды рибай, қақталған
көкөністер мен кілегейлі тұздықпен бірге
беріледі

Карамелденген баялды қосылған
6500₸
жылқы етінен жасалған стейк
Балмен карамелденген баялды, микс
салаты мен батат езбесі қосылған шырынды
стейк тағамнан хабары мол адамның өзін
таңғалдыратын болады

Бефстроганоф

3900₸

Картоп кремі және маринадталған қиярлармен
кілегей тұздығында бұқтырылған өте нәзік
бұзау еті

Бефстроганоф
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БАЛЫҚТАН ЖАСАЛҒАН
ТАҒАМДАР
Қызыл балықтан
жасалған стейк

6100₸

Бал-қыша тұздығы мен микс күрішпен бірге
берілетін қызыл балықтан әзірленген нәзік
стейк

Карри тұздығында
әзірленген асшаяндар

ҚҰС ЕТІНЕН ЖАСАЛҒАН
ТАҒАМДАР
4500₸

Экзотикалық күрішпен бірге керемет дәмді
карри тұздығында әзірленген асшаяндар

Гүлді қырыққабатпен сибас

5700₸

Жаңғақ және брокколи қырыққабаты қосылған
кілегей тұздық құйылған өте нәзік Сибас сүбесі
және гүлді қырыққабаттан жасалған езбе

Інжір қосылған түйетауық

4200₸

Інжір қосылған бұқтырып дәмделген түйетауық,
татымды май қосылған жаңа піскен картоп –
мұндай үйлесім Сізге жап-жаңа әрі бірегей дәм
сыйлайды

Қақталған балапан

5700₸

Ғажап хош иісті, әрі қабығы қызарып піскен
шырынды, нәзік балапан еті

БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ
Индейка с инжиром

3500₸

Томленая индейка с инжиром, молодой
картофель с пряным маслом – такой союз
подарит Вам совершенно новый и
уникальный вкус

Цыпленок-гриль
Гүлді қырыққабатпен сибас

4700₸

Сочное, нежное мясо цыпленка с
умопомрачительным ароматом и румяной
Қақталған балапан
корочкой

Қызмет көрсету үшін 10%

• Төлем теңге арқылы және төлем карталарымен жүргізіледі
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Pâtes et pommes de terre

Pasta

ПАСТА
Поло пастасы

3800₸

Пармезан ірімшігі мен жаңа піскен райхангүлі
қосылған, тальятелле пастасы, тауық сүбесі,
черри қызанақтарынан жасалған әдемі әрі
тойымды тағам

Асшаяндар мен кепкен
қызанақтар қосылған фетучини

4900₸

Теңіз өнімдерінен қызанақ тұздығында ең үздік
дәстүрлер бойынша әзірленген паста бүгінгі
күннің ең үздік таңдауы болады!

Болоньез спагеттиі

3800₸

Қызанақ тұздығындағы классикалық
итальяндық паста

Асшаяндар мен кепкен қызанақтар
қосылған фетучини
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Mixed drinks

Boissons mixtes

БІЗДІҢ ЫСТЫҚ СУСЫНДАР
Ристретто кофесі

800₸

Эспрессо

800₸

Гранд кофе

1100₸

Гранд кофе/сүтпен/кофеинсіз

1100₸

Өсімдік сүті қосылған гранд кофе 1300₸
Капучино

1200₸

Флэт уайт кофеинсіз

1300₸

Флэт уайт өсімдік сүтімен

1700₸

Вена кофесі

2300₸

Өсімдік сүті қосылған капучино

1700₸

Латте кофесі

1500₸

Өсімдік сүті қосылған
латте кофесі

1800₸

Мокка кофесі

1600₸

PAUL ыстық шоколады

1500₸

Ванильді/цитрустық раф

2300₸

МАТЧА КОЛЛЕКЦИЯСЫ
Матча латте

1700₸

Лаванда дәмімен көк матча

1800₸

Матча қызғылт

2100₸

САЛҚЫН СУСЫНДАР
Coca-Cola, Sprite, Fanta 0.25 L

1100₸

Су

0.25 L

1100₸

Су

0.5 L

1600₸

Shymbulak 0.5 L

1100₸

Vittel 0.33 L

2100₸

Perrier 0.33 L

3100₸

Айс ти

1200₸

Шырындар

1500₸

Апельсин, шабдалы, алма, шие, қызанақ,
ананас
*For your pleasure, PAUL has chosen

coffee
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Desserts

Desserts

БІЗДІҢ МӘҢГІЛІК
КЛАССИКА
Лимонды тарталетка

2700₸

Меренга қосылған
лимонды тарталетка

2700₸

Құлпынай қосылған тарталетка

2700₸

Классикалық мильфёй

2700₸

Шоколадты мильфёй

2700₸

Құлпынай қосылған мильфёй

2700₸

Эклер

1900₸

Сіздің таңдауыңызға қарай: классикалық,
шоколадты

Макарони

3300₸

Сіздің таңдауыңызға қарай: ванильді, пістелі,
шоколадты, таңқурай қосылған, тұзды
карамель

Меренга қосылған лимонды тарталетка
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БІЗДІҢ ДЕСЕРТТЕР
Шоколад қосылған креп

1500₸

Джем қосылған креп

1500₸

Алма қосылған креп

2200₸

Даршын қосылған карамельденген алмалар,
үстіне қант ұнтағы себілген, үйде жасалған
тосаппен бірге беріледі

Сүзбе мен мүкжидек джемі
қосылған креп

2200₸

Сүзбе қосылған крептің керемет
комбинациясы, мүкжидек джемімен беріледі

БІЗДІҢ БАЛМҰЗДАҚ
1900₸

Мини-панкейктер
Мүкжидек джемімен, қаймақпен қоса берілетін
дәмді американдық құймақтар

Балмұздақ үш дөңгелек

2700₸

Дәмдердің бірін таңдаңыз: шоколад, құлпынай,
кофе, пісте, қара қарақат, ваниль

Алма қосылған креп
Қызмет көрсету үшін 10%

Мини-панкейктер

• Төлем теңге арқылы және төлем карталарымен жүргізіледі
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Эдмон-Шарлемань Мэйо, оның әйелі Виктория қызы
Сюзаннмен бірге Солтүстік Францияның Круа
қаласындағы өздерінің наубайханаларына қарама-қарсы

Астана қаласы
Қабанбай Батыр даңғ., 62
Mega Silk Way, 1 қабат,
+7 (717) 273 77 00; +7 (717) 273 75 75
Алматы қаласы
Әл-Фараби даңғ., 77/8,
Esentai Mall, 1 қабат,
+7 (727) 330 75 05
Розыбакиев к-сі, 263,
Mega Center Alma-Ata, 2 қабат,
+7 (727) 331 33 63
Горная к-сі, 640B,
«Шымбулақ» тау-шаңғы курорты ,
+7 (727) 331 17 00
Республика алаңы, 2
Almaly
Тел.:+7 (727) 236 62 02; +7 (727) 236 62 12
Әл-Фараби даңғ., 112,
Британ мектебі
Haileybury Almaty British School
Енді Сіз өзіңіздің сүйікті тағамыңызды тура үйіңізге тапсырыспен ала аласыз!
Тапсырысты paul.kz сайтында немесе
+7 727 355 00 50; +7 775 475 00 55 нөміріне хабарласу арқылы ресімдеуге болады.
5000 теңгеден басталатын тапсырыс жақын жердегі квадратқа тегін жеткізіп
беріледі.
Бізді

paul_kazakhstan-нан таба аласыздар

Тағамдар туралы мәліметтер олардың құрамына кіретін ингредиенттерді
толық қамтымауы мүмкін. Сізде аллергия болатын жағдайда, тағамдардың
толыққанды құрамы туралы ақпаратты даяшыдан немесе менеджерден
нақтылап біліңіз. Бұл брошюрадағы мәліметтер ақпараттық сипатқа ие. Мәзір,
сондай-ақ толық прейскурантты тұтынушылар тақтасынан көре аласыз.
Ұсынылатын тағамдар фотодағыдан өзгеше болуы мүмкін.
Желтоқсан 2022

