RÄKSALLAD

98:Blandad sallad, semitorkad tomat,
sojabönor och cocktailtomater. Välj
mellan örtmarinerad bulgur, pasta
eller quinoa. Sedan toppar vi med
handskalade MSC märkta räkor.
Serveras med bröd och dressing.

KYCKLINGSALLAD

FRUKOST

Liten Frukost
45:Fralla och ditt val mellan kaffe och te.
Mellan Frukost
70:Frukost bestående av fralla, juice och
ditt val mellan kaffe och te.

98:Basen i våra sallader består av
blandad sallad, semitorkad tomat,
sojabönor och cocktailtomater. Välj
mellan örtmarinerad bulgur, pasta
eller quinoa. Sedan toppar vi med
Svensk grillad kyckling.
Serveras med bröd och dressing.

Stor Frukost
95:Frukost bestående av fralla, juice, yoghurt och ditt val mellankaffe och te.

KYCKLINGWRAP

BAKVERK

72:Nylagat och fräscht, en lagom mättande lunch. En röra av Svensk kyckling med cashewnötter, grönsaker
och bulgur eller quinoa.

RÄKWRAP

72:Nylagat och fräscht, en lagom mättande lunch och enkel att ta med sig
mitt i språnget. Räkor och parmesan
med grönsaker och bulgur eller
quinoa.
Vi gör alla smörgåsar och wraps
på kaféet varje dag för bästa
kvalité.
.......................................................................

VATTEN

Wayne’s still water, 50 cl

Tillägg:
Havregrynsgröt , EKO
25:Yoghurt med granola, EKO 25:........................................................................
Biscotti
24:Cookies
22:Chokladboll, EKO
24:Blåbärsmuffins, EKO
32:Morotskaka, EKO
39:Äppelpaj med vaniljsås, EKO 42:Kladdkaka, EKO
39:serverad med vispad grädde
........................................................................

VARMA DRYCKER

Bryggkaffe L/S
29:-/33:Allt vårt kaffe är ekologiskt, nymalet,
nybryggt och KRAV-certifierat.
NL-BIO-01
Icke-EU-jordbruk

26:-

Wayne’s sparkling water
26:Naturell, wild strawberry, lemon.
........................................................................

Wayne’s Tea
33:........................................................................

Välj kt!
is
ekolog

KALLA DRYCKER

Många av våra smoothies är ekologiska, fråga efter dagens smak när
du beställer.
EKO Yoghurt smoothie, L/S 42:-/46:med jordgubbar eller blåbär.
Lassi, L/S
42:-/46:vår egen favorit med mango, ingefära,
kanel, kardemumma och ekologisk
vaniljyoghurt.
Ice Tea
39:........................................................................

KALLPRESSADE JUICER

Görs alltid på färska bär, frukt &
grönt.
Apelsinjuice, 300 ml
42:Äpple, päron, spenat, gurka
och avokado, 300 ml

42:-

Äpple, jordgubb och ingefära,
300 ml
42:Shots, 60 ml,
25:Ingefära eller gurkmeja. Härlig kick
i liten förpackning.
........................................................................
KOLLA DET LOKALA UTBUDET
Catering-utbudet varierar mellan våra
olika kaféer. De större har ofta mycket
att välja på medan de små har lite
mindre. Vid större cateringbeställningar
lämnas offert.
GLUTEN OCH LAKTOS? Det finns
alltid alternativ för dig som vill ha din fika
och lunch utan gluten och laktos.
Beställ direkt på kaféet eller ring oss!
Du hittar oss på:
www.waynescoffee.se/catering

