Wesołych, zdrowych i rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia oraz
Szczęśliwego Nowego Roku,
pełnego miłości, słońca i
zdrowych nawyków żywieniowych

świąteczne ciasta i ciasteczka
makowiec z kaszą jaglaną z czekoladową polewą &
kandyzowanymi pomarańczami

mak, kasza jaglana, migdały, orzechy włoskie, rodzynki,
pomarańcze, syrop z agawy i ksylitol, czekolada fairtrade, mleko i
olej kokosowy
16zł / porcja
152zł / 10 dużych porcji całe ciasto

tort makowy z kaszą jaglaną z kokosowo-fasolowym
kremem

mak, kasza jaglana, migdały, orzechy włoskie, rodzynki, pomarańcze, syrop z agawy i ksylitol, czekolada fairtrade, mleko i olej
kokosowy
25zł / porcja
237zł / 10 dużych porcji całe ciasto

ciasto marchewkowe (low fat)

marchew, orzechy włoskie, mąka ryżowa i gryczana, daktyle,
syrop z agawy, wiórki kokosowe, czekolada, przyprawy korzenne
16zł / porcja
152zł / 10 dużych porcji całe ciasto

sernik pomarańczowy na spodzie z kaszy gryczanej

tofu ekologiczne bez GMO, sok i skórka z pomarańczy, syrop z
agawy, wanilia, kasza gryczana, olej kokosowy, erytrytol
18zł / porcja
171zł / 10 dużych porcji całe ciasto

piernik z burakiem i bakaliami

mąka z cieciorki, ryżu i tapioki, burak, olej ryżowy, cukier
muskovado, karob, przyprawy, rodzynki, orzechy włoskie, migdały,
skórka z pomarańczy, kakao, mleko kokosowe, syrop z agawy
20zł / 400g

przekładany piernik z burakiem w czekoladzie

życzy

Piernik z burakiem i bakaliami przekładany powidłami śliwkowymi
oblany czekoladą i posypany orzechami włoskimi
25zł / 400g

szarlotka z migdałowo-owsianą kruszonką

jabłka, płatki owsiane, kasza gryczana, mąka migdałowa, olej
kokosowy, ksylitol, cynamon, imbir
16zł / porcja duża
152zł / 10 dużych porcji, całe ciasto

owsiane ciasteczka z tahini i żurawiną
PS. I NIECH NA WASZYM ŚWIĄTECZNYM STOLE NIE ZABRAKNIE POZYCJI OZNACZONYCH

płatki owsiane, pasta sezamowa tahini, orzechy włoskie, syrop z
agawy, cynamon, czekolada, żurawina
8 zł / ciastko

eko chleb orkiszowy 100% na zakwasie
Pieczony przez nas, z ekologicznej mąki orkiszowej na żytnim
zakwasie, ze słonecznikiem, siemieniem lnianym i czarnuszką takiego chleba jeszcze nie jedliście
22zł / bochenek 1,5kg

ekologiczne wina włoskie
Wytrawne z ekologicznej winnicy Le Carline w regionie Veneto we
Włoszech. Wyjątkowy charakter, osobowość zawdzięcza winiarzowi
oraz ekologicznej uprawie i produkcji wina. Wino, do którego nie
dodano siarczynów. Posiada certyfikat VEGAN
- Czerwone 100% Merlot
75zł / butelka
- Białe 100% Chardonnay
75zł / butelka

dania świąteczne
bigos wegański

z zieloną soczewicą, tempehem, grzybami, na czerwonym winie
6zł / 100g

tofu a la ryba po grecku

ekologiczne tofu zawinięte w arkusze nori, w panierce z cieciorki z
klasyczną jarzynką po grecku, doskonałe zarówno na ciepło jak i na
zimno (należy liczyć 350g na porcję)
7 zł / 100g

pieczeń z zielonej soczewicy z orzechami włoskimi

z pomidorowo-klonową glazurą, idealna na pierwszy dzień świąt
7 zł / 100g

pasztet z zielonej soczewicy

- z pieczonymi warzywami i kaszą gryczaną
- z wędzoną śliwką i kaszą jaglaną

korzenne boczniaki

alternatywa dla śledzika, marynowane w whiskey

łosoś wędzony z marchewki

5 zł / 100g
5 zł / 100g
7,2 zł / 100g

nasze odkrycie roku, idealny do gryczanych blinów, placków
ziemniaczanych czy po prostu chleba
7,2 zł / 100g

zestaw do łososia

śmietanka z nerkowców, kapary, koperek, czerwona cebula

sałatka jarzynowa

6 zł / 100g

królowa polskich stołów z chrupiącym jabłkiem i groszkiem oraz
majonezem wege
6 zł / 100g

majonez wegański

6 zł / 100g

