FYLLDA WRAPS 89 KR
Serveras i Tortillabröd. Välj mellan veteeller fullkornstortilla.

HÄLSOTALLRIK 99 KR
Välj en bas, lägg till en fyllning och toppa
med grönsaker.

A. K
 räftstjärtar, räkor, guacamole, vitost, couscous,
tomat, rödlök, chipotle bbq-sås, piripirisås och sallad.

1. Välj en av våra baser

B. Grillad kyckling, vitost, couscous, salsa, vitlöksyoghurt,
tomat, rödlök och sallad.

Y. Couscous, vitost, guacamole, pumpafrön,
sallad och vinegrette.

C. O
 umphf, quinoa, tomat, rödlök, saltgurka, sallad
och veganmajosås.

E. Grillad kyckling, bacon, krutonger, tomat, rödlök,
sallad och caesardressing.

Valfri Wraps tillsammans
med dryck och nachos 			

+ 20 kr

Extra dipsås till ditt meal		

+ 8 kr

X. Quinoa, keso, avokado, solrosfrön, sallad
och vinegrette.

Z. Örtkryddat blomkålsris, hummus, aijvar,
sallad, sesamfrön och vinegrette.

2.Välj en fyllning
D. Tacokryddad sojafärs, hummus, riven ost, krossade
nachos, sallad, lök, salsa och vitlöksyoghurt.

MEAL

STUDENT MEAL

95:-

Valfri Wraps tillsammans med dryck och nachos.

WRAPS UTAN BRÖD?
För 10 kr extra kan du få alla wraps utan bröd och
därefter även fylla själv från grönsaksbuffén.

• Grillad kyckling

• Oumphf

• Gyros

• Varmrökt lax

• Falafel

• Quorn

HUNGRIG?

• Handskalade räkor

• Tacokryddad sojafärs

Lägg till 20 kr och få en wrap med extra mycket
fyllning!

Se allergisymboler i tabellen.

F. Gyros, sallad, tomat, rödlök och vitlökssås.
3. Fyll själv
Fyll sedan med dina favorittillbehör från disken.
G. Falafel, hummus, vitost, tomat, rödlök, sallad,
chipotle bbq-sås och piripirisås.
Allergisymboler:
H. Varmrökt lax, quinoa, pepparrotscreme, tomat,
rödlök och sallad.

I. Quornbitar, kryddig ananassalsa, krossade nachos,
riven ost, tomat, rödlök, sallad och vitlökssås.

Gluten

Sesam

Mjölk/laktos

Fisk

Ägg

Soja

Skaldjur

Senap

Nötter
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DRYCKER & TILLÄGG
Lägg till något extra.

Dryck
33 cl
Vitamin Well

20 kr
29 kr

Tillägg
XL portion
Extra protein
Dipsås
Nachos
Guacamole

+20 kr
+20 kr
+ 8 kr
+ 5 kr
+ 8 kr

Vitost
Riven ost
Hummus
Bacon

+ 8 kr
+ 8 kr
+ 8 kr
+ 10 kr
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