
*du kan också byta ditt jordnötssmör till mandelsmör eller nutella”
*proteinboosta din bowl med 10 gram VeganHey proteinpulver
välj mellan vanilla ice cre*m, m*lk chocolate och peanut b*tter.

69 kr
JUST FRIES
BEFORE GUYS
sötpotatispommes med chilimayo 

109 kr
BREAKFAST 
IN BREAD
scrambled tofu med svart salt,
avokado, green goddessdressing,
rostade körsbärstomater och vegansk 
Greek style ost på rostat levainbröd

115 kr
LOADED FRIES
BEFORE GUYS 
sötpotatispommes toppade med
chilimayo, chipotleblackbeans,
picklad rödlök, cashewparmesan,
lime och koriander

135 krNETFLIX & CHILI
värmande chili med chipotle, sojafärs,   
bönor och paprika. toppas med lime,  
koriander, nachostrips och mayodrizzle

145 krBURGER QUEEN
burgare gjord på favabönor, toppad 
med vegansk ost, lök, krispsallad, 
chipotlemayo och picklad jalapeno 
serveras med sötpotatispommes
och rawslaw 

135 kr
CAESARS
SUMMER PALACE 
romansallad, savoy och grönkål slungad
i vår caesardressing, serveras med 
avokado, selleri, grönt äpple, hyckling, 
gröna linser och cashewparmesan

135 kr
TEMPEHTATION
ISLAND  
glasnudlar, savoy- och grönkål slungad
i asiatisk vinägrett, serveras med en
grön papayasallad, bbq tempeh,
grönsaker. toppas med röd chili,
thaibasilika och jordnötströssel

135 krPEAS & LOVE
vår egengjorda falafel och hummus 
serveras med kryddig aubergine och 
zucchiniröra, vegansk greek style ost 
och morot-och vitkålssallad.
toppas med rostade sesamfrön

135 krKNIVSÖDER
glasnudelsallad med färska örter, 
rödkål och morot serveras med friterad 
tofu, jordnötssås, avokado, koriander, 
mangosalsa, och jordnötsströssel

Mat.

QUINOACROISSANT
vaniljcreamcheese, jordgubbskompott och pekannötter 

KOKOSGRÄDDE 
vispad kokosgrädde med mangopuré,
hallon, passionsfrukt och granola

CHIAPUDDING
- mangopuré, hallon, passionsfrukt 
- jordgubbskompott, banan, jordnötssmör

AMERICAN PANCAKES
färska bär, banan, vegansk grädde, kokossirap
och pekannötter (lägg till nötsmör+10kr)

BANANA BREAD
färska bär, banan, kokoschips och nutella

BAKED OATS
ugnsbakad gröt på glutenfria havregryn, chiafrön och banan.
toppas med, banan, jordgubbskompott och jordnötssmör

Frukost. serveras vardagar 8-11, helger 9-13
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109 kr
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Smoothies & Juicer.
alla juicer och smoothies görs av

oss och är endast baserade på frukt,
grönsaker och naturliga råvaror        59 kr

PUSSY POWER
ananas, citron, ingefära, äpple,

kokosvatten, blå spirulina 

I LOVE U SO MATCHA
selleri, spenat, fänkål, gurka, citron,

äpple, matcha och ingefära 

PINKREDIBLE
hallon, chili, ingefära, äpple och citron

SHARKS
mango, spenat, kokosolja, gurkmeja,

citron, ingefära och äpple 

24 k GOLD
morot, mango, acerola, citrus och ingefära 

TROPIC LIKE IT’S HOT
mango, ananas, passionsfrukt och kokosmjölk 

BANANA SPLIT PROTEIN SHAKE
banan, rå kakao, dadlar, proteinpulver

och mandelmjölk
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Baser.
AÇAI

açai och banan

PITAYA
pitaya, ananas, banan

ACEROLA
acerola, ananas, mango,
gurkmeja, citron, ingefära

och äpple

BLÅ SPIRULINA
kiwi, avokado, ananas,

blå spirulina, citron, ingefära
och äpple

Topping.
LOCO

jordnötssmör, hallon, blåbär,
kokoschips, granola 

YOGI
mangopuré, hallon, banan, hallon, 

kokoschips, granola

MAHALO
jordnötssmör, banan, blåbär,

kakaonibs, quinoapuffar, granola

TIKI
banan, jordgubbar, nutella,

kakaonibs, quinoapuffar, granola

välj bas och topping.
våra bowls är endast 

baserade på frukt och 
bär, alla våra nötsmör 
och granola är gjorda

på plats       115kr

Smoothies Bowls.


