Sortiment utkörning vecka 46
Med reservation för slutförsäljning och ändringar. Saknar du någon favorit – fråga oss!
Jönköping-Huskvarna tätort
Avgift 30 kr, vid order över 500 kr fri utkörning Minsta order 100 kr.
Beställning senast kl 11 för utkörning samma dag efter kl 15 (15-18)
Telefontid: 9-11. Tel: 036-126020
E-post: info@kafebraheparken.se
Uppge namn, adress, tel, önskad leverans, portkod.
Kall/Varm mat:
Dagens lunchrätt 100 kr - varm att äta direkt, eller kall. (Ange varm/kall) Med sallad, bröd.
Vi har några få portioner utan gluten av lunchrätten. Bönbröd utan gluten mot tillägg 5 kr.
Kall matlåda utan sallad och bröd 85 kr.
Smörgåsar:
Veckans baguette, cevapcici med ajvar och mjukost, 68 kr
Ostfralla 35 kr
Dinkelfralla med ost 39 kr
Bönbrödsklämma med hummus, utan gluten 68 kr
Egna delikatesser:
Hummus 20 kr/dl, 15 kr vid köp av mat
Fröknäcke, utan gluten. Påse ca 120 gram 30 kr
Saffransgranola 250gram 62 kr
Chokladgranola (finns utan gluten) 250gram 62 kr
Pannkakor på vete och kikärtsmjöl, 4 st 30 kr.
Smoothie på cashewnötter, dadlar, sojamjölk, jordgubbar, mango och blåbär. 3 dl 45 kr.
Svampbiffar: Våra populära champinjonbiffar med rostad mandel. Denna veckas lunch, finns med
champinjon(frysta) eller ostronskivling. 60Gram styck, 2 st biffar utan tillbehör 45 kr.
Pepparbiffar: Vi kommer att ha en omgång av våra lyxiga pepparbiffar på sojafärs med
ostronskivling och fyllda med valnötter och kokosost. Dessa är utan gluten. Endast biffar, utan
tillbehör 40 kr/biff à 80gram. Vi räknar 2 biffar/portion, beställ vilket antal du vill.
Ev. kommer det att finnas rödvinssås att köpa till lite senare under veckan.
Matakrobaternas bönbröd, glutenfritt. 75 kr/limpa, ca 620gram.
Brödsmedjans surdegsbröd Idun eller Emmersson, 55 kr/limpa.
Bakverk:
Chokladboll med pärlsocker eller kokos 25 kr
Minichokladboll med kokos 10 st 75 kr
Chokladbiskvi, utan gluten 20 kr
Jordnötskaka, utan gluten 25 kr
Kokostopp, utan gluten 20 kr
Energiboll, utan gluten 25 kr
Morotskaka med valnötter och citroncream cheese 40 kr/bit
Vaniljhorn 10 st 55 kr
VegoDeli:
Divine chokladkakor med olika smak 38 kr/40 kr

