
Indeks potraw
„Flaki” z boczniaków 160
Babeczki z czekoladą i owocami 245
Banoffee w wersji fit 125
Barszcz czerwony 36
Bigos po staropolsku 60
Brokułowe pizzerinki 97
Bulion wegański warzywny 140
Bułeczki z siemieniem lnianym 290
Bułki pita orkiszowe 293
Burgery rybne 286
Burgery wołowe 282
Burgery z ciecierzycy 285
Chipsy z jarmużu 106
Chipsy z warzyw 232
Ciasteczka owsiane z morelami 73
Ciasto marchewkowe z twarożkową polewą 195
Cukinia faszerowana łososiem i szpinakiem na grilla 

297
Czekoladowe brownie z borówkami 197
Deser „Malinowa rozkosz” 242
Deser z owocami z grilla 309
Domowy majonez light bez oleju 143
Domowy sos chrzanowy 144
Fasolowe brownie 198
Fishburger po hawajsku z grilla 304
Fitkąski z sosem barbecue103
Focaccia z oliwkami/suszonymi pomidorami 289
Frittata z brokułami, cukinią i żółtym serem 194
Frittata z łososiem i warzywami 193
Frittata ze szpinakiem i fetą 190
Frytki z batatu 109
Galaretka warzywna z łososiem/kurczakiem 181
Gotowane pierogi z kapustą i grzybami 54
Grecka feta z grilla z warzywami 281
Grillowany ananas z truskawkami i cynamonem oraz 

ekspresowymi lodami kokosowymi 312
Gulasz z jarzyn i indyka 182
Halloumi z grilla 270
Hummus z paluszkami chlebowymi grissini 95
Indyk zawijany z zapiekanymi bakłażanami i cukinią 

187
Jajka faszerowane z cukinią i rukolą 170
Jajka z chrzanem 174

Jajka z pieczarkami 173
Jajka z pikantnym farszem 169
Jajko zapiekane z łososiem 168
Kalafior z grilla z sosem tzatziki 277
Kapusta z grzybami 56
Karnawałowe pączki z wiśnią 126
Karp w migdałach 50
Kofty z oliwkami i sosem z pieczonej papryki 294
Kokosowo-czekoladowe kostki 253
Kopiec kreta z malinami 248
Krewetki w kokosowej panierce 227
Kruche ciasteczka owsiane  

z orzechami i czekoladą 75
Kruche pierniczki gryczane z makiem na choinkę 71
Kurczak pieczony na kaszy z papryką 189
Kurczak/tofu w pikantnej marynacie z batatami  

z grilla 273
Kutia 39
Lazania w nowej wersji 220
Leśny mech w wersji fit 201
Libańska sałatka z granatem 224
Limonkowa kapusta 67
Lizaki owocowo-czekoladowe 241
Lody czekoladowo-kokosowe na patyku 256
Łosoś z suszonymi pomidorami, pomarańczą  

z czarnym ryżem i parmezanem 65
Marchewkowe legal cake 127
Markizy czekoladowe z kremem orzechowo- 

-kokosowym 239
Minideserki kokosowo-czekoladowe 121
Minizapiekanki pieczarkowe 116
Muffinki sylwestrowe 98
Muffinki z kokosa 206
Nachos z ciecierzycy 113
Naleśniki gryczane z farszem burrito 87
Papryki à la lazania z grilla 303
Pascha 207
Paszteciki z grzybami 44
Pasztet domowy 150
Pasztet warzywny 146
Pasztet z soczewicy z sezamem i czarnuszką 149
Pasztet z wątróbki z jabłkami 64
Pieczarki grillowane 300



Pieczona ciecierzyca 110
Pieczone bataty i seler w chrupiącej panierce 186
Pieczone pierogi gryczane z farszem z soczewicy 52
Pieczone pierogi z farszem z kapusty i grzybów 38
Piernik z fasoli à la keks 79
Pikantne gofry 221
Pizza na razowym spodzie 215
Pizzerinki z kalafiora 218
Polędwiczka z musem chrzanowym 180
Pstrąg miodowo-musztardowy z warzywami 51
Ptasie mleczko w świątecznej odsłonie 132
Pulpeciki z ostrym sosem 100
Puszysty sernik 208
Rolada kokosowa 76
Rolada szpinakowa z łososiem 179
Roladki grillowane z bakłażana po gruzińsku 299
Roladki z kurczaka z fetą i suszonymi pomidorami 66
Ryba po grecku 43
Ryba w panierce owsianej z sezamem i makiem 185
Sałatka jarzynowa wiosenna 162
Sałatka w ananasie 118
Sałatka warstwowa z łososiem 167
Sałatka z grillowanych owoców 310
Sałatka z grillowanych warzyw z fetą 269
Sałatka z grillowanymi szparagami i orzechową 

posypką 306
Sałatka z rukoli i wędzonego łososia 164
Sałatka z wędzonego łososia i jajka 166
Schab w brukselkach 184
Sernik malinowy/wiśniowy 210
Sernik na zimno z galaretką „Truskawkowa pianka” 

249
Seromak na kokosowym spodzie 81
Smalec wegetariański 153

Surówka z kapusty, jabłka i marchewki 69
Szaszłyki kolorowe z grilla w 4 wersjach 279
Szaszłyki owocowe z sosem jogurtowo-orzechowym 

308
Szaszłyki zawijane 275
Szynka świąteczna z goździkami 62
Śledzie w oleju lnianym 59
Śledzie w sosie curry/musztardowym 46
Śledź po kaszubsku 48
Śledź w oleju z suszonymi pomidorami 161
Świąteczna pieczeń rzymska 61
Świąteczny łosoś w sosie pomarańczowo-imbirowym  

z migdałami 68
Talarki warzywne w sezamie 230
Tarta à la mazurek „Czekoladowe niebo” 202
Tarta czekoladowo-orzechowa z owocami bez 

pieczenia 122
Tarta z nadzieniem o smaku chałwy 205
Tiramisu 246
Torcik à la snickers 129
Trufle à la rafaello 254
Trufle z nerkowców w cynamonowej posypce 134
Twarożek wielkanocny z sosem wiosennym 176
Warzywa w tempurze 90
Wytrawna tarta z cukinią i serem kozim 235
Wytrawne babeczki z niespodzianką 105
Wywar mięsny 142
Zakwas na żurek 155
Zapiekane bułeczki 236
Zielone roladki z łososiem 93
Zupa chrzanowa 158
Zupa grzybowa z pęczakiem 40
Żurek 157


