LEVESEK / SOUPS

Zöldborsóleves
tönkölygaluskával

Green Pea Soup with
Spelt Dumplings

zöldborsó, sárgarépa, fehérrépa, vöröshagyma,
tönkölyliszt, olaj, fűszerek

green peas, carrots, turnips, onions, spelt flour,
oil, spices

590 Ft / HUF

Minestrone –
olasz zöldségleves

Minestrone –
Italian Vegetable Soup

paradicsom, sárgarépa, fehérrépa, kelkáposzta,
cukkini, vöröshagyma, füstölt szejtán, olívaolaj,
fűszerek, spagetti, reszelt növényi sajt

tomato, carrots, turnips, savoy cabbage, zucchini,
onions, smoked seitan, olive oil, spices,
grated non-dairy cheese

590 Ft / HUF

Tárkonyos
zöldségraguleves

Vegetable Ragout Soup with
Tarragon

sárgarépa, fehérrépa, zeller, zöldbab, karfiol,
vöröshagyma, fokhagyma, szójatejszín, olívaolaj,
növényi margarin, citrom, fűszerek

carrots, turnips, celery, green beans, cauliflower,
onion, garlic, soy creamer, olive oil,
non-dairy margarine, lemon, spices

590 Ft / HUF

Babgulyás

Hungarian Bean Goulash Soup

szárazbab, sárgarépa, fehérrépa, zeller,
vöröshagyma, burgonya, tönkölyliszt, olaj,
fűszerek, tönköly csipetke, szójajoghurt

dried beans, carrots, turnips, celery, onions,
potatoes, spelt flour, oil, spices,
spelt batter pearls, soy yogurt

CSÉSZÉBEN / IN A CUP (2,5 dl)
BOGRÁCSBAN / IN A KETTLE (5 dl)

590 Ft / HUF
990 Ft / HUF

SALÁTÁK / SALADS

Cézársaláta

Caesar Salad

jégsaláta, fejes saláta, tartármártás, fokhagymás
tönkölyzsemle-kocka, sült tofukocka,
reszelt növényi sajt, petrezselyem

iceberg lettuce, lettuce, tartar sauce,
garlicky spelt bread cubes, fried tofu cubes,
grated non-dairy cheese, parsley

1400 Ft / HUF

Mediterrán saláta

Mediterranean Salad

zöldsaláta, rukkola, cukkini, sült burgonyacikkek,
olajbogyó, aszalt paradicsom, nönényi sajt,
olívaolaj, citromlé, fűszerek

mixed salad greens, arugula, zucchini,
fried potato wedges, olives, sun-dried tomatoes,
non-dairy cheese, olive oil, lemon juice, spices

1400 Ft / HUF

Fitneszsaláta

Fitness Salad

jégsaláta, uborka, sárgarépa, kukorica, káposzta,
házi csíra, sült tofu, szezámmag, olívaolaj,
szójajoghurtos öntet

iceberg lettuce, cucumbers, carrots, corn, cabbage,
homemade sprouts, fried tofu, sesame seeds,
olive oil, soy yogurt dressing

1400 Ft / HUF

Salátabár

Salad Bar

önkiszolgáló

self-service

KICSI / SMALL
600 Ft / HUF
NAGY / BIG
1100 Ft / HUF

FŐÉTELEK / MAIN COURSE

Humusztál falafellel

Hummus Platter with Falafel

házi csicseriborsó fasírtok, humuszkrém, friss
zöldsaláta, zöldfűszeres szójajoghurt
tönkölypitával vagy hasábburgonyával

homemade chickpea fritters, Hummus,
fresh salad greens, soy yogurt with herbs,
spelt pita bread or fries

2000 Ft / HUF

Kijevi töltött szejtán
diós bundában

Stuffed Seitan Kiev
Breaded in Walnuts

házi szejtánszelet, fűszeres növényi sajtkrém,
tönkölyzsemlemorzsa, dió, jázminrizs,
párolt brokkoli, olaj, fűszerek

homemade seitan cutlets, non-dairy cream cheese
with herbs, spelt bread crumbs, walnuts,
jasmine rice, braised broccoli, oil, spices

2000 Ft / HUF

Zöldségkrémes
rántottpalacsinta-tál

Fried Vegetable Cream Crepes
on a Platter

tönkölypalacsinta, vöröshagyma, sárgarépa,
kukorica, zöldborsó; tönkölyzsemlemorzsa,
pirított hagymás tört burgonya, fokhagyma,
növényi majonéz

spelt crepes, onions, carrots, corn, green peas;
spelt bread crumbs, fried onion mashed potatoes,
garlic, non-dairy mayonnaise

2000 Ft / HUF

FŐÉTELEK / MAIN COURSE

Grilltál

Grill Platter

mustárral, fokhagymával pácolt szejtánszelet,
grillezett zöldségek (sárgarépa, cukkini, brokkoli,
hagyma, paprika, zeller), olívaolaj, fűszerek,
zöldfűszeres szójajoghurtmártás

seitan cutlets marinated in mustard and garlic,
grilled veggies (carrots, zucchini, broccoli, onions,
paprika, celery), olive oil, spices,
soy yogurt dressing with herbs

2200 Ft / HUF

Rántott növényi sajt rizibizivel,
tartármártással

Fried Non-Dairy Cheese with
Peas, Rice and Tartar Sauce

növényi sajt magvas tönkölybundában, jázminrizs,
zöldborsó, olaj, növényi majonéz, szójajoghurt,
mustár, fűszerek

non-dairy cheese breaded in spelt flour and seeds,
jasmine rice, green peas, oil, non-dairy mayonnaise,
soy yogurt, mustard, spices

2200 Ft / HUF

Napfényes tál két személyre

Napfényes Platter for Two

zöldséges rántott palacsinta,
rántott növényi sajt, pácolt,
grillezett szejtánszelet, kijevi töltött szejtán,
házi falafelgolyó, rizibizi, hagymás tört burgonya,
párolt fehér káposzta, tartármártás

fried crepes with veggies, fried non-dairy cheese,
marinated and grilled seitan cutlets,
stuffed seitan à la Kiev, homemade falafel,
rice and peas, mashed potatoes with onions,
braised white cabbage, tartar sauce

4200 Ft / HUF

TÉSZTÁK / PASTA

Fusilli bolognai módra

Fusilli Bolognese

durumtészta, paradicsommártás, zöldségek,
szejtán, gabonakolbász, olívaolaj, fűszerek,
növényi sajt

semolina pasta, tomato sauce,
veggies, seitan, faux sausage, olive oil,
spices, non-dairy cheese

1800 Ft / HUF

Parajos „tejszínes” spagetti

‘Creamy’ Spinach Spaghetti

durumtészta, parajlevél, szójatejszín,
füstölt tofu, olívaolaj, fokhagyma, fűszerek,
növényi sajt

semolina pasta, spinach leaves, soy creamer,
smoked tofu, olive oil, garlic, spices, non-dairy
cheese

1800 Ft / HUF

Pesztós paradicsomos penne

Penne with Tomato Pesto

durumtészta, paradicsommártás, olajbogyó,
bazsalikompesto, olívaolaj, növényi sajt, rukkola

semolina pasta, tomato sauce, olives, basil pesto,
olive oil, non-dairy cheese, arugula

1800 Ft / HUF

Pirított rizstészta ázsiai módra

Fried Asian Rice Noodles

rizstészta, káposzta, sárgarépa, paprika, cukkini,
vöröshagyma, bébikukorica, tofu,
gyömbéres-fokhagymás szójaszósz, szezámmag,
olívaolaj, fűszerek

rice noodles, cabbage, carrots,
paprika, zucchini, onions, sweet corn, tofu,
ginger-garlic soy sauce, sesame seeds,
olive oil, spices

1800 Ft / HUF

MAGYAROS ÉTELEK / HUNGARIAN DISHES

Magyaros zabfasírt párolt
káposztával, burgonyával

Hungarian Oat Fritters with
Braised Cabbage and Potatoes

zabpehely, vöröshagyma, fokhagyma,
tönkölyzsemlemorzsa, fejeskáposzta, nádcukor,
olaj, fűszerek, hagymás tört burgonya

oat flakes, onions, garlic, spelt bread crumbs,
cabbage, cane sugar, oil, spices,
mashed potatoes with onions

1800 Ft / HUF

Kolozsvári töltött káposzta

Stuffed Cabbage a la Kolozsvár

házi savanyú káposzta, töltött káposztalevelek
(szejtán, jázminrizs, barna rizs, gabonakolbász,
zabpehely, fűszerek), szójajoghurt,
sült szejtánszelet és szójavirsli

homemade sauerkraut, stuffed cabbage leaves
(seitan, jasmine rice, brown rice, faux sausage,
oat flakes, spices), soy yogurt,
fried seitan cutlets and soy hotdogs

2000 Ft / HUF

Lecsós
szejtánbrassói

Seitan Roast à la Brasov with
Ratatouille

steak burgonya, fűszeres szejtán, hagyma,
paprika, paradicsom, olaj, fűszerek,
kovászos uborka

steak potatoes, spicy seitan,
onions, paprika, tomato, oil,
spices, pickles

2000 Ft / HUF

Veganyárs

Vegan Skewers

fokhagymás, paprikás olajban pácolt szejtán és
tofukockák szójavirslivel, hagymával,
paprikával nyárson sütve, lecsós burgonyával

seitan, tofu cubes and soy hotdogs marinated
in garlic and paprika on skewers with onions
and paprika, ratatouille and potatoes

2000 Ft / HUF

GLUTÉNMENTES ÉTELEK / GLUTEN-FREE DISHES

Tárkonyos
zöldségraguleves

Vegetable Ragout Soup with
Tarragon

sárgarépa, fehérrépa, zeller, zöldbab, karfiol,
vöröshagyma, fokhagyma, szójatejszín, olívaolaj,
növényi margarin, citrom, fűszerek

carrots, turnips, celery, green beans, cauliflower,
onions, garlic, soy creamer, olive oil,
non-dairy margarine, lemon, spices

590 Ft / HUF

Töltött rizslaptekercsek

Stuffed Rice Paper Rolls

rizspapír, zöldsaláta, uborka, füstölt tofu,
sárgarépa, avokádó,
gyömbéres-fokhagymás szójaszósz

rice paper, salad greens,
cucumber, smoked tofu, avocado,
ginger and garlic soy sauce

1200 Ft / HUF

Pirított rizstészta ázsiai módra

Fried Asian Rice Noodles

rizstészta, káposzta, sárgarépa, paprika, brokkoli,
vöröshagyma, bébikukorica, tofu, gyömbéresfokhagymás szójaszósz, szezámmag, fűszerek

rice noodles, cabbage, carrots, paprika, zucchini,
onions, sweet corn, tofu, ginger-garlic soy
sauce, sesame seeds, olive oil, spices

1800 Ft / HUF

Gluténmentes grilltál

Gluten-free Grill Platter

sült füstölt tofu, grillezett zöldségek (sárgarépa,
cukkini, brokkoli, hagyma, paprika, zeller), olívaolaj,
fűszerek, zöldfűszeres szójajoghurt

fried smoked tofu, grilled veggies (carrots,
zucchini, broccoli, onions, paprika, celery), olive oil,
spices, soy yogurt with herbs

2200 Ft / HUF

Glutén- és cukormentes
kölesgombóc szójajoghurtos
öntettel

Gluten and Sugar-Free
Millet Dumplings in
Soy Yogurt Sauce

köles, kukoricadara, kókuszreszelék, szójajoghurt,
xilit, vanília, citrom

millet, grits, shredded coconut, soy yogurt, xylitol,
vanilla, lemon

850 Ft / HUF

GYEREKMENÜK / CHILDREN MENUS

Rántott növényi sajt
hasábburgonyával, tartárral

Grilled Non-Dairy Cheese with
Fries and Tartar Sauce

1100 Ft / HUF

Fusilli bolognai raguval,
növényi sajttal

Fusilli Bolognese with
Non-Dairy Cheese
1100 Ft / HUF

NYERS ÉTELEK / RAW DISHES

Zöld turmix (0,35 dl)

Green Shake (350 ml)

spenótlevél, alma, uborka, petrezselyem, kesudió,
tisztított víz, agávé, citromlé

spinach leaves, apples, cucumber, parsley,
cashews, purified water, agave syrup, lemon juice

700 Ft / HUF

Cukkinispagetti bolognai módra,
nyers növényi sajttal

Zucchini Spaghetti Bolognese
with Raw Non-Dairy Cheese

cukkini, aszalt paradicsom, datolya,
napraforgómag, sárgarépa, lila hagyma,
fokhagyma, tisztított víz, olívaolaj, Himalája-só,
fűszerek; nyers növényi sajt (kesudió, citromlé,
utifűmaghéj, zöld bors, olaj, fokhagyma, kókusz)

zucchini, sun-dried tomatoes, dates, sunflower
seeds, carrots, red onions, garlic, purified water,
olive oil, Himalayan salt, spices; raw non-dairy
cheese (cashews, lemon juice, psyllium husks,
green pepper, oil, garlic, coconut)

1500 Ft / HUF

Napfényes nyers tál

Napfényes Raw Platter

körözött: napraforgómag, tökmag, dió, őrölt
paprika, fokhagyma, őrölt kömény, citromlé,
tisztított víz, olívaolaj, Himalája-só
zöldségek: uborka, sárgarépa, karalábé, kápia
paprika, avokádó, vegyes csíra
magtejföl: napraforgómag, napraforgóolaj,
tisztított víz, citromlé, Himalája-só, fokhagyma,
petrezselyem
kréker: olajos magvak (lenmag, szezám,
napraforgó), vegyes zöldségek, fűszerek

dip: sunflower seeds, pumpkin seeds, walnuts,
ground paprika, garlic, ground cumin, lemon juice,
purified water, olive oil, Himalayan salt
veggies: cucumber, carrots, kohlrabi, bell peppers,
avocado, mixed sprouts
nut-cream: sunflower seed cream, sunflower oil,
purified water, lemon juice, Himalayan salt, garlic,
parsley
crackers: assorted seeds (flax, sesame, sunflower),
mixed veggies, spices

1500 Ft / HUF

KÖRETEK / SIDE DISHES

Hasábburgonya

Fries

Hagymás tört burgonya

Mashed Potatoes with Onions

Fűszeres steak burgonya

Spicy Steak Fries

Barna rizs

Brown Rice

Jázminrizs

Jasmine Rice

Rizibizi

Rice with Green Peas
600 Ft / HUF

Grillzöldségek

Grilled Vegetables
800 Ft / HUF

Kenyérszelet

Slice of Bread
50 Ft / HUF

FELTÉTEK / EXTRAS

Falafelgolyó (csicseriborsó fasírt)

Falafel (chickpea fritter)

120 Ft / HUF

Növényi sajt magvas bundában

Non-dairy Cheese Breaded in
Seeds

Magyaros zabfasírt (100 g)

Hungarian-flavored Oat Fritter
(100 g)

300 Ft / HUF

Rántott szejtánszelet (100 g)

Fried Seitan Cutlet (100 g)

Pácolt, grillezett szejtánszelet
(100 g)

Marinated, Grilled Seitan Cutlet
(100 g)

Pácolt, grillezett tofuszelet (90 g)

Marinated, Grilled Tofu Patty
(90 g)

400 Ft / HUF

Zöldséges rántott palacsinta

Fried Crepe with Veggies

700 Ft / HUF

ÖNTETEK / CONDIMENTS

Fűszeres paradicsomszósz

Spicy Tomato Sauce

250 Ft / HUF

Zöldfűszeres
szójajoghurtmártás

Soy Yogurt Sauce
with Herbs

Tartármártás

Tartar Sauce

Humuszkrém

Hummus
350 Ft / HUF

Ételeinkből fél adag is rendelhető az eredeti ár 70%-áért.
Dishes are available in half orders for 70% of their full price.

PIZZÁK / PIZZAS
A pizzák átmérője 30 cm.

The pizzas are 30 cm in diameter.

Elkészítési idő kb. 20 perc.

It takes approx. 20 minutes to prepare the pizzas.

Margherita

Margherita

éleszős tönköly pizzatészta, paradicsommártás,
paradicsomkarika, oregano, növényi sajt

leavened spelt pizza dough, tomato sauce, tomato
slices, oregano, non-dairy cheese

1900 Ft / HUF

Háromsajtos

Three Cheese

élesztős tönköly pizzatészta, paradicsommártás,
pritaminpaprika, olajbogyó, oregano, háromféle
növényi sajt

leavened spelt pizza dough, tomato sauce, bell
peppers, olives, oregano, three kinds of non-dairy
cheese

Bolognai

Bolognese

élesztős tönköly pizzatészta, zöldséges-szejtános
paradicsommártás, oregano, nönényi sajt

leavened spelt pizza dough, tomato sauce with
veggies and seitan, oregano, non-dairy cheese

Napoli

Napolitan

élesztős tönköly pizzatészta,
paradicsommártás, gabonaszalámi, kukorica,
tönkölykolbász, paradicsomkockák, oreganó,
növényi sajt

leavened spelt pizza dough,
tomato sauce, faux salami, corn,
spelt sausage, tomato cubes, oregano,
non-dairy cheese

Zöldimádó

Green-Lover

élesztős tönköly pizzatészta, paradicsommártás,
kukorica, brokkoli, cukkini, hagyma, olajbogyó,
oregano, növényi sajt

leavened spelt pizza dough, tomato sauce, corn,
broccoli, zucchini, onions, olives, oregano,
non-dairy cheese

Jalapeño

Jalapeño

élesztős tönköly pizzatészta, paradicsommártás,
szejtánkocka, gabonaszalámi, paradicsomkockák,
jalapeñopaprika, oregano, növényi sajt

leavened spelt pizza dough, tomato sauce, seitan
cubes, faux salami, tomato cubes, jalapeño
peppers, oregano, non-dairy cheese

2100 Ft / HUF

PIZZÁK / PIZZAS

Magyaros

Hungarian

élesztős tönköly pizzatészta, paradicsommártás,
gabonakolbász, lila hagyma, pritaminpaprika,
oregano, növényi sajt

leavened spelt pizza dough, tomato sauce, faux
sausage, red onions, bell peppers, oregano, nondairy cheese

Szénégető

Coal-burner

élesztős tönköly pizzatészta, paradicsommártás,
gabonakolbász, szejtánkocka, füstölt tofu,
lilahagyma, oregánó, növényi sajt

leavened spelt pizza dough, tomato sauce, faux
sausage, seitan cubes, smoked tofu, red onions,
oregano, non-dairy cheese

Hawaii

Hawaii

élesztős tönköly pizzatészta, paradicsommártás,
szejtánkocka, kukorica, ananász, oregano,
növényi sajt

leavened spelt pizza dough, tomato sauce,
seitan cubes, corn, pineapple, oregano,
non-dairy cheese

Mediterrán

Mediterranean

élesztős tönköly pizzatészta, paradicsommártás,
cukkini, aszalt paradicsom, rukkola, oregano,
növényi sajt

leavened spelt pizza dough, tomato sauce,
zucchini, sun-dried tomatoes, arugula, oregano,
non-dairy cheese

Pikáns

Piquant

élesztős tönköly pizzatészta, gabonaszalámi,
lecsó, csípős paprika, vöröshagyma, oregano,
növényi sajt

leavened spelt pizza dough, faux salami,
ratatouille mixture, hot paprika, onions, oregano,
non-dairy cheese

Hófehérke

Snow White

élesztős tönköly pizzatészta, fűszeres
szójajoghurt, zöld olajbogyó, vöröshagyma,
oregano, növényi sajt

leavened spelt pizza dough,
spicy soy yogurt, green olives, onions, oregano,
non-dairy cheese

Popeye

Popeye

élesztős tönköly pizzatészta, fűszeres
szójajoghurt, leveles paraj, füstölt tofu,
fokhagyma, oregano, növényi sajt

leavened spelt pizza dough, spicy soy yogurt,
spinach leaves, smoked tofu, garlic, oregano,
non-dairy cheese

2100 Ft / HUF

PIZZÁK / PIZZAS

Trikolór

Tricolor

élesztős tönköly pizzatészta, fűszeres
szójajoghurt, szójavirsli, paradicsomkarikák,
brokkoli, hagyma, oregano, növényi sajt

leavened spelt pizza dough, spicy soy yogurt,
soy hotdogs, tomato slices, broccoli, onions,
oregano, non-dairy cheese



2100 Ft / HUF

Pizzakenyér (focaccia)

Pizza Bread (focaccia)

tönköly pizzatészta, fokhagyma, olívaolaj,
rozmaring

spelt pizza dough, garlic, olive oil,
rosemary

600 Ft / HUF

Felárak

Toppings

EXTRA FELTÉT

EXTRA TOPPING

+100 Ft / HUF

ADAG / PORTION

EXTRA NÖVÉNYI SAJT

EXTRA NON-DAIRY CHEESE

+400 Ft / HUF

ADAG / PORTION

FELES PIZZA
(két pizza kombinációja)

HALVED PIZZA
(a combination of two pizzas)

2300 Ft / HUF

DESSZERTEK / DESSERTS

Hamis túrógombóc
szójajoghurtos öntettel

Faux Cottage Cheese Dumplings
in Soy Yogurt Sauce

köles, kukoricadara, tönköly zsemlemorzsa,
szójajoghurt, nádcukor, vanília, citrom

millet, grits, spelt bread crumbs, soy yogurt,
cane sugar, vanilla, lemon

850 Ft / HUF

Somlói galuska

Somló Sponge Cake

vaníliás-diós-karobos piskóta, vaníliakrém,
karoböntet, dió, szójatejszínhab

vanilla-walnut-carob sponge cake, vanilla cream,
carob sauce, walnuts, whipped soy cream

850 Ft / HUF

Cukrászsütemények

Confectionery Goods

TEKINTSE MEG NAPI KÍNÁLATUNKAT
A SÜTEMÉNYES VITRINBEN!
TAKE A LOOK AT OUR DAILY SELECTION
IN THE DISPLAY CASE!

Desszertjeinkből fél adag is rendelhető
az eredeti ár 70%-áért.

Our desserts are available in half orders
for 70% of their full price.

ITALOK / DRINKS

Saját készítésű italok *

Homemade Drinks *

Gyömbéres limonádé
Rózsavizes limonádé

Ginger lemonade
Rosewater lemonade

100 Ft / HUF

1 dl / 100 ml

Turmixok

Milkshakes

banánturmix (banán, rizstej, agávészirup,
citrom, fahéj)
eperturmix (eper, rizstej,
szójakrém, agávészirup)
hawaii (kókusztej, rizstej, ananász,
agávészirup, lime, vanília)
keleti varázs (mandulatej, tahini, datolya,
kardamom, rózsavíz)

Banana (bananas, rice milk, agave syrup, lemon,
cinnamon)
Strawberry (strawberries, rice milk, soy creamer,
agave syrup)
Hawaii (coconut milk, rice milk, pineapples,
agave syrup, lime, vanilla)
Oriental Delight (almond milk, tahini, dates,
cardamom, rose water)

700 Ft / HUF

3 dl / 300 ml

Gyümölcslevek *

Fruit Juices *

100%-os gyümölcslevek
Alma Ananász Narancs Paradicsom

100% fruit juice
Apple Pineapple Orange Tomato

130 Ft / HUF
Natúr gyümölcslevek
Alma Körte Szilva Őszibarack Meggy

150 Ft / HUF

1 dl / 100 ml
Natural 100% Fruit juice
Apple Pear Plum Peach Sour Cherry

1 dl / 100 ml

ITALOK / DRINKS

Frissen préselt levek *

Freshly Squeezed Juices *

Cékla
Sárgarépa
Alma
Vitaminkoktél (répa, cékla, alma)

Beet
Carrot
Apple
Vitamin cocktail (carrot, beet, apple)

200 Ft / HUF

1 dl / 100 ml

Egyéb italok

Other Drinks

Tisztított víz *

Purified water *

30 Ft / HUF

1 dl / 100 ml

Szentkirályi ásványvíz

Szentkirályi mineral water

250 Ft / HUF
Bio gabonakávé növényi tejjel

5 dl / 500 ml
Organic grain coffee with non-dairy milk

350 Ft / HUF
Bio capuccino gabonakávéból
szójatejhabbal

Organic grain coffee cappuccino with
whipped soy cream

450 Ft / HUF

* Rendelhető mennyiség: minimum 2 dl

* Smallest amount for orders: 200 ml

BIO TEÁK / ORGANIC TEAS

Gyógynövényteák

Herbal Teas

Bodza Hársfa Csipkebogyó

Elderberry Linden Rose hip

350 Ft / HUF

350 ml

English Tea Shop teák

English Tea Shop Teas

TROPICAL PUNCH
bio citromfű, borsmenta, hibiszkusz, csipkebogyó,
kamilla, alma, természetes mangó, őszibarack és
gránátalma ízesítéssel

TROPICAL PUNCH
organic lemon balm, peppermint, hibiscus, rose
hip, chamomile, apple, natural mango, peach and
pomegranate flavors

SPICED RED FRUITS
bio hibiszkusz, csipkebogyó, alma, fahéj,
borsmenta, természetes eper, meggy és málna
ízesítéssel

SPICED RED FRUITS
organic hibiscus, rose hip, apple, cinnamon,
peppermint, natural strawberry, sour cherry and
raspberry flavors

SUPER BERRIES
bio hibiszkusz, rooibos, fodormenta,
málna, eper, kék áfonya, természetes málna
és eper ízesítéssel

SUPER BERRIES
organic hibiscus, rooibos, spearmint, raspberry,
strawberry, blueberry, natural raspberry
and strawberry flavors

GINGER & CITRUS
bio citromfű, narancshéjdarabok, gyömbér,
természetes narancs és mandarin ízesítéssel

GINGER & CITRUS
organic lemon balm, orange peel, ginger, natural
orange and tangerine flavors

REFRESH ME
bio fodormenta, citromfű, kakukkfű,
eukaliptuszlevél, citrommirtusz, citromhéj

REFRESH ME
organic spearmint, lemon balm, thyme,
eucalyptus leaves, lemon myrtle, lemon peel

HAPPY ME
bio citromfű, alma, narancshéj, gyömbér,
kardamom, koriander, fahéj, körömvirág

HAPPY ME
organic lemon balm, apple, orange peel, ginger,
cardamom, coriander, cinnamon, calendula

350 Ft / HUF

350 ml

Extra méz

Extra Honey
100 Ft / HUF

20 gr

