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LUNCH DNIA
zupa + drugie danie 
od poniedziałku do piątku 12 - 16:00

ZUPA dnia 

SOJOWY SCHABOWY
Kotlet sojowy w pszennej panierce 
z puree ziemniaczanym, śmietanką
i surówkami
 
KROKIETY (ZE SZPINAKIEM / 
Z SOCZEWICĄ / MIX) 
Dwa krokiety podawane z surówkami + 
sos do wyboru*

GOŁĄBEK
Tradycyjny gołąbek z kapusty z farszem 
z ryżu, sojowego mielonego, marchew-
ki i cebulki, z sosem pomidorowym, 
puree ziemniaczanym i surówkami

CURRY
Warzywne z dodatkiem tofu z orzeszka-
mi ziemnymi do wyboru z: ryżem brązo-
wym / kaszą jaglaną / kaszą gryczaną

SAŁATKA 
Rukola, suszone i świeże pomidory, 
świeży ogórek, czerwona cebulka, tofu 
pestki, sos vinegret 
+ opcjonalnie grzanki pszenne

CIASTA I DESERY W WITRYNCE

20 zł

7-10 zł (na tablicy)

22 zł

22 zł

www.avocado.info.pl

(w przypadku menu lunchowego nie obowią-
zują karty stałego klienta)

MENU DNIA ZNJADZIESZ NA TABLICY

PRZYJDŹ DO NAS Z WŁASNYM 
OPAKOWANIEM - DAMY CI 10% 
RABATU!

22 zł

22 zł

18 zł

SOSY:
sojonez czosnkowy / sos pomidorowo-
-śliwkowy / ciepły sos pomidorowy

Dodatkowy sos 
Krokiet

Ekologiczne opakowanie na 
wynos duże

Ekologiczne opakowanie na 
wynos małe

Torba papierowa 

2 zł
9,5 zł

2 zł 

1 zł

1 zł Spis alergenów znajduje się u obsługi.
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KAWA z przelewu z palarni 
JAVA COFFEE 
+ mały dzbanek roślinnego mleka 

HERBATY:
Zielona 
Czarna z cytryną 
YOGI TEA (ajurwedyjska herbata 
ziołowa) 
Herbata dnia (na tablicy)

NAPARY baza do wyboru:

6 zł

2 zł

8 zł
8 zł
8 zł

3 zł

10 zł

10 zł

10 zł

8 zł
8 zł
6 zł

0 zł

NAPOJE

mięta / wspomaga trawienie 
i uspokaja
czystek / oczyszcza i wzmacnia, ma 
więcej antyoksydantów od zielonej 
herbaty!
pokrzywa / wspomaga metabolizm, 
wzmacnia włosy i paznokcie
kurkuma / jest antyoksydantem, 
oczyszcza i wspomaga pracę mózgu

+ imbir i cytrusy
opcjonalnie - syrop z agawy

ON LEMON, MATCHABATA, 
YERBATA, ROOIBATA

CLUB MATE
MIO MIO 

Sok jabłkowy tłoczony na zimno
Sok pomarańczowy bio
Woda mineralna gazowana
/ niegazowana
Gdańska kranówka

avocadoveganbistro

avocado_vegan_bistro

DOWOZIMY
tel. 534 503 666

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty 
handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.


