CATERINGMENY FÖRETAG
BY BLUEBERRY

LUNCH & MIDDAG

FRUKOST

SMOOTHIES – 70:-

WRAPS

OSTMACKAN CLASSIC – 35:OVERNIGHT OATS – 35:CHIAPUDDING – 43:-

PINK GINGER

VEGGIE – 79:-

Linssallad, rödbetshummus, quinoa, aprikosmarmelad & pumpakärnor.

Jordgubbar, ananas, banan, äpple, citron och
ingefära.

GO NUTS

CHICKEN – 79:-

KAFFE

Jordnötssmör, vaniljprotein (vassle), jordgubbar,
banan, rostad kokos och havredryck.

EAT YOUR GREENS

SALMON – 79:-

BRYGGKAFFE EKO FRÅN
MEXIKO – 22:TE – 22:-

Svensk kyckling, rödkålssallad, quinoa, chili &
blåbärsdressing.
Varmrökt lax, morot, kimchi & sojamajonnäs.

JARS

NICE SPICE VEGAN – 87:-

Kryddig tofu, gröna linser, grönsaker, sesampäron & gurkmejadressing.

SEA ME SALMON – 87:-

Varmrökt lax, vita bönor, blandade grönsaker
& rödbetsdressing.

PROTEIN POWER CHICKEN – 87:-

Svensk kyckling, quinoa, grönsaker, bönhummus & avokadodressing.

MELLANMÅL & FIKA
BOLLAR – 31:BROWNIE – 31:MUFFINS – 35:MOROTSKAKA – 35:BARS – 22:-

ÖVRIGA DRYCKER
SHOTS – 26:KOMBUCHA – 35:FOCI – 22:KOLSYRAT VATTEN PÅ FLASKA
FRÅN NATURLIG KÄLLA – 26:KOKOSVATTEN – 26:-

JUICER
FRUITY – 70:Ananas, apelsin, äpple och citron.

FRUIT & GREENS – 70:-

Äpple, gurka, spenat, ingefära och ananas.

GREEN – 70:-

*

Äpple, apelsin, ananas, mango, citron, spenat,
vetegräs och spirulina.

NUTS ABOUT YOU

Jordnötssmör, kardemumma, banan, rostad
kokos, mandel, havredryck och blåbärssås.

C++

*

Morot, ingefära, apelsin, äpple, mango, jordgubbar, honung och gurkmeja.

Vaniljprotein (vassle), ärtprotein, mango,
kokosolja, rostad kokos och kokosdryck.

AFTER TRAINING

*

Vaniljprotein (vassle), avokado, kakao, banan,
dadlar, sojadryck och blåbärssås.
smoothie kan du ”Vegify”
*– denna
byt ut en del av frukten mot blomkål.

SMOOTHIE PÅ FLASKA
RÖD – 35:GRÖN – 35:GUL – 35:-

SPECIALS
GYM JUNKIE SMOOTHIE – 75:-

MANGO MAGIC

Mango, ananas, banan, sojadryck och is.

BLUEBERRY LIFESTYLE

Blåbär, banan, vaniljprotein (vassle), kanel,
kardemumma och havredryck.

PURE GREENIOUS

SPORT PUNCH

*

Avokado, ärtprotein, spenat, äpple, apelsin,
ärtor, mango och spirulina.

VERY BERRY
Äpple, blåbär, jordgubbar och banan.

Dubbel dos vaniljprotein (vassle), ananas,
blomkål, jordnötssmör, spenat, kokos och
kokosdryck.

GREEN MATCH – 75:-

Avokado, mango, banan, ananas, surkål,
spenat, matcha, vetegräs, sojadryck, salt och
blåbärssås.

VEGGIE SMOOTHIE – 75:-

Vår grönaste smoothie! Avokado, gröna blad,
ärtor, groddar, ärtprotein, sojadryck, citron,
dadel och vanilj.

Gurka, gröna blad, citron och chili.

Kontaktmejl: beställningar och förfrågningar hungry@blueberrylifestyle.se. Vid större beställningar – begär offert. OBS – ovan priser visas exkl. moms.

