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śledzie z bakłażana   [słoik 200ml] …………………...………………………….…....… 21
w wersji korzennej  z dodatkiem przypraw i czerwonej cebulki  lub 
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pieczone, farsz z grzybów, kapusty kiszonej i kaszy gryczanej 
nieprażonej, przyprawione kminkiem
hummus  [słoik 200 ml] …………………………...…..…………...…………......………...…….. 17/15
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barszcz czerwony [1 litr] ……………………………………….……………….……………….………. 22
barszcz czerwony na wywarze warzywnym i domowym zakwasie 
buraczanym 
sałatka jarzynowa [400 ml] ……………………………………….…...……..…………….……. 19
klasyczna z zielonym groszkiem na domowym wegańskim majonezie 
vegan majo [200 ml] ………………………………………….….……….………………..…………………. 12
carrot lox [200 ml] …………………………….……….……………...………………..………………...………. 12
płaty marchwi marynowane w oliwie i norri a’la łosoś
seleryba po grecku  [400g] …………………..….…………………………..………..…………. 29
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wigilijny zestaw  ………………...……………..….…………………………….………….….….………….… 42
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CIASTA
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>   na następnej stronie   >>>>>>>>>> 

ZAMÓWIENIA: 
→ 507 306 404 

→ wiadomość na FB lub IG  
→ michal@owoceiwarzywa.com



CIASTA
świąteczny NY Cheesecake   [𝜙24cm] lub ½  …...…… 150/85
nasz niesamowicie kremowy sernik nowojorski na spodzie z ciastek 
korzennych, oblany solonym karmelem, obsypany ciasteczkami i 
orzeszkami ziemnymi 

tofurnik w czekoladzie  [𝜙24cm] lub ½  ……………..….….…. 150/85
na spodzie z wegańskich ciasteczek korzennych, pełen rodzynek w 
whisky i rozmarynie, oblany gorzką czekoladą i obsypany orzechami 

piernik z gruszką  [dł. 29cm ] ……….………..………………..….…..…...…....…. 110
domowa mieszanka przypraw,  całe gruszki gotowane w białym winie  z 
dodatkiem cynamonu i kardamonu 

ZAMÓWIENIA: 
→  507 306 404 →  wiadomość na FB lub IG  →  michal@owoceiwarzywa.com

Jeśli szukasz prezentów świątecznych sprawdź naszą ofertę kaw, akcesoriów do kawy i herbat:
► www.owoceiwarzywa.com/sklep
oraz szkoleń kawowych
► www.owoceiwarzywa.com/szkolenia

Odwiedź nas stacjonarnie: Śledź nas w mediach społecznościowych:
► Traugutta 9  ► Piotrkowska 217 ► IG @owoce_i_warzywa
lub zamów online ► FB Facebook.com/owoceiwarzywa
► www.owoceiwarzywa.com/zamow-online

Jesteśmy jedną z najlepszych kawiarni w Polsce. Pracują u nas utytułowani bariści. Co 
roku otrzymujemy żółtą czapkę Gault & Millau w kategorii POP

http://www.owoceiwarzywa.com/sklep
http://www.owoceiwarzywa.com/szkolenia
http://www.owoceiwarzywa.com/zamow-online

