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ИНФОРМАЦИЯ ЗА LOVING HUT
Loving Hut е най-голямата международна верига вегански заведения и
ресторанти в света. По света има над 200 заведения носещи емблемата
на Loving Hut, простиращи се в страни в Азия, Европа, Северна Америка,
Централна Америка, Южна Америка, Австралия и Нова Зеландия.
Loving Hut София е първото веганско заведение от веригата в България.
При нас не се използва бяла захар. Нашите сладкиши са подсладени
със сушени плодове, агаве или различни видове петмез. Също така
не използваме слънчогледово рафинирано олио, а мазнини, които са
устойчиви и не стават вредни при термична обработка каквито са
тези от оризови или гроздови семена, кокосово масло... В печивата си
използваме брашно от лимец, смляно при нас. В заведението ни няма
микровълнова печка. Готвим пред нашите клиенти, като разполагаме
също и със зала с маси и столове!
Loving Hut е създаден с визията, че всички живи същества могат да
живеят в мир, любов и хармония заедно. Нашите заведения предлагат
пълноценна Любяща храна за тялото, ума, сърцето и душата.
Може да получите доставка с BGmenu.com!
http://www.lovinghut/dostavki

INFORMATION ABOUT LOVING HUT
Loving Hut is one of the largest families of vegan restaurants in the world and
is the winner of VegNews 2010 Favorite Vegan Restaurant award. We have more
than 200 outlets in major cities all over the world. We are also the fastest growing vegan restaurant in the world with international locations spanning across
multiple countries in Asia, Europe, North America, Central America, South America, Australia and New Zealand.
Loving Hut Sofia is the first vegan enterprise from the family in Bulgaria. It is situated in the center of Sofia near the National opera house. The address is Rakovski 113 Street, Sofia 1000.
Loving Hut is created with the vision that all beings can live in peace, love and
harmony with each other. As a restaurant or café, Loving Hut provides consumers
with great tasting, high quality and healthful pure vegan food along with speed,
value and convenience.
You can order delivery to your home or office by the website BGmenu.com!

ТОПЛИ НАПИТКИ

Билков чай – чаша
Йоги чай – чаша
Кафе – Елиа
Кафе – Лаваца
Безкофеиново кафе Лаваца
Кафе с гъба рейши
Добавка веганско мляко
Капучино с мляко от бадеми
Мляко от бадеми с био какао
Мляко от бадеми с канела
Мляко от бадеми с инка

1
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HOT DRINKS

Herbal tea
300 ml 1,00 lv
Yogi tea
300 ml 1,60 lv
Coffee „Еlia“		0,60 lv
Coffee „Lavazza“		1,20 lv
Coffee Lavazza without caffeine		1,20 lv
Coffee with Reishi mushroom		2,80 lv
Addition of vegan milk		0,40 lv
Almond Cappuccino
300 ml 2,80 lv
Almond milk with bio cacao 200 ml 2,80 lv
Almond milk with cinnamon 200 ml 2,40 lv
Almond milk with inca
200 ml 2,40 lv
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СВЕЖИ СУРОВИ НЕКТАРИ
(СМУТИТА) И ШЕЙКОВЕ

Мляко от бадеми
Мляко от бадеми с канела,
джинджифил и фурми
Смути с годжи бери, банани и фурми
2
3

4

5
1

4
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RAW SMOOTHIES AND SHAKES

Almond milk
200 ml
Almond milk with cinnamon,
300 ml
ginger and dates
Smoothie with godji berry, banana
300 ml
and dates
Смути със спирулина, банани и фурми Smoothie with spirulina, banana
300 ml
and dates
Зелено смути със зеленолистни,
Green smoothie with leafy greens
300 ml
банани и фурми
(spinach, parsley), banana and dates
Омега 3 протеинов шейк с
Оmega 3 protein shake with
300 ml
конопено мляко
hemp milk
Протеинов шейк “Фитнес“ с растиProtein shake “Fitness“ with plant300 ml
телен протеин, био какао, конопено
based protein, organic cacao, hemp
семе, ванилия, банан, фурми, бадеми
seed, vanilla, banana, dates, almond milk
Шоколадов шейк (бадеми, банан,
Choco shake (almond, banana,
300 ml
фурми, био сурово какао или
dates, bio raw coconut /
био рожков или инка)
bio carob / inca)
Ягодов шейк с мляко от бадеми
Strawberry shake with almond milk
300 ml
Малинов шейк с мляко от бадеми
Raspberry shake with almond milk
300 ml
Боровинков шейк с мляко от бадеми
Blueberry shake with almond milk
300 ml
Бананов шейк с мляко от бадеми
Banana shake with almond milk
300 ml
Шейк „Избери си сам!“ – комбинация
Shake “Choose by your own!” 300 ml
по избор между банан, ягоди,
combination between banana,
боровинки, малини, магданоз, спанак, strawberry, blueberry, raspberry,
спирулина, канела, ванилия, годжи
parsley, spinach, spirulina,
бери, конопено семе, какао, рожков,
cinnamon, vanilla, godji berry,
джинджифил, мляко от бадеми, чия,
hemp seed, cacao, carob, ginger,
растителен протеин
almond milk, plant based protein

2,40 lv
3,80 lv
3,90 lv
4,20 lv
3,90 lv
4,20 lv
4,50 lv
4,50 lv
4,20 lv
4,20 lv
4,20 lv
4,20 lv
4,90 lv

БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ Non-alcoholic drinks
Минерална вода
Безалкохолна бира Clausthaler
Кокосова вода
Домашна ментова лимонада
Директни сокове от плодове
Наберини (чисти и неразредени)
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Mineral water		
Non-alcoholic Clausthaler 		
Coconut water		
Homemade mint lemonade		
Pure Direct Juices NABERINI
(not from concentrate, no added sugar)

СУРОВИ СУПИ

RAW SOUPS

Морковено – джинджифилова
крем супа със сусамов тахан

Carrot-ginger cream soup
with sesame tahini

Съдържание: вода, моркови,
джинджифил, хималайска сол,
лимонов сок, сусамов тахан
3

Зелена супа със зеленолистни,
тиквени семки, слънчогледови
семки, кокос

Green soup with leafy greens,
mixed seeds, coconut

Сурова доматена супа с босилек и
червени чушки и сметана от кашу
Съдържание: вода, домати, босилек,
чушки, сметана от кашу, чесън,
червен пипер, хималайска сол

1

300 ml 3,20 lv

Ingredients: water, carrot,
ginger, Himalayan salt, lemon juice,
sesame tahini

Съдържание: вода, спанак, магданоз,
тиквени семки, слънчогледови семки,
кокос, лимонов сок, хималайска сол
1

0,70 lv
2,90 lv
4,40 lv
2,90 lv

2

300 ml 3,20 lv

Ingredients: water, spinach, parsley,
pumpkin seeds, sunflower seeds,
coconut, Himalayan salt, lemon juice

Raw tomato soup with basil and
red paprika and Almond cream

300 ml 3,70 lv

Ingredients: water, tomato, basil,
peppers, Almond cream, garlic /you may ask
without it/, Himalayan salt, red pepper

3
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САЛАТИ НА МОМЕНТА

FRESH SALADS

Свежи салати, които се правят на
момента и за които ще трябва да
изчакате. Може да добавим или
променим някои от продуктите
по Ваше желание.

Raw salads which are made at the moment
and for which you will need to wait some
time. You may add or change some of the
products if you want to.

Салата Микс

Mix Salad

300 g 6,50 lv

Салата с темпе или вегански салам

Tempeh / Vegan Salam Salad

300 g 7,80lv

Състав: зелена салата, домати,
краставици, чушки, маслини,
микс от ядки

2

Състав: зелена салата, маслини,
домати, кротони от леща / нахут /
елда, тахини от сусамов тахан,
темпе от био соя или вегански
салам от соев и житен протеин

Ingredients: green salad, tomatoes,
cucumbers, peppers, olives, nut mix

Ingredients: green salad, olives,
tomatoes, croutons from red lentil /
chickpeas / buckwheat, tahini sauce,
tempeh from organic soy or vegan
sausage

Салата по избор между: зелена салата, Salad by choice between: green
300 g 8,50 lv
домати, чушки, маслини, пресен босилек, salad, tomatoes, peppers, olives,
магданоз, безглутенови крекери, вегански basil, parsley, gluten-free crackers,
салам от соев и житен протеин, темпе, vegan salami, tempeh, vegan cheese
вегански кашкавал

1

2

3
1

3
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ХЛЯБ И КРЕКЕРИ

BREAD AND CRACKERS

Пълнозърнестта багета с ръжена
закваска

Wholegrain baguette		 0,90 lv

Хляб с квас

Bread with sourdough		 1,50 lv

Суров безглутенов крекер с нахут и
сушени домати

Raw gluten-free cracker with
chickpeas and dried tomatoes

Суров безглутенов крекер с елда и
зеленчуци

Raw gluten-free buckwheat
40 g 2,00 lv
buckwheat crackers with vegetables

Състав: нахут, био сушени домати,
ленено семе и подправки
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Ingredients: chickpeas, organic
dried tomatoes, flax seeds and seasonings

Състав: елда, морков, магданоз, целина,
лук, зелени и червени чушки, ленено семе,
хималайска сол
1

Суров безглутенов крекер от червена
леща

Ingredients: buckwheat, carrot, parsley,
celery, onion, green and red peppers,
flax seeds, Himalayan salt

Raw gluten-free from red lentil

Сурова мини пица от крекери

Raw mini pizza from crackers		 3,80 lv

Състав: крекер (елда | нахут и сушени
домати | червена леща) със сос по желание
(ядкова разядка от слънчоглед и кашу |
босилеково песто | тахини), маслини и
зеленчуци

*сосовете съдържат ядки

40 g 2,00 lv

Ingredients: Red lentil, carrot,
Parsnip, sunflower seed, flax seeds,
seasonings

Състав: Червена леща, моркови,
пащърнак, слънчоглед, ленено семе,
подправки
4

40 g 2,00 lv

Ingredients: cracker (buckwheat |
chickpeas and dried tomatoes | red lentil)
with sauce by choice (nut appetizer from
sunflower seed and cashew | basil pesto |
tahini), olives and vegetables

*the sauces contain nuts

РАЗЯДКИ И СОСОВЕ

APPETIZERS AND SAUCES

3

Сурова ядкова разядка с подправки

Raw nut appetizer with seasonings

130 g 2,90 lv

2

Сос тахини

Tahini sauce

130 g 4,50 lv

Босилеково песто

Basil pesto

130 g 4,90 lv

Състав: кашу, слънчогледово семе,
чесън, лимонов сок, хималайска сол,
подправки

Състав: сусамов тахан, лимонов сок,
хималайска сол, подправки

1

Състав: орехи, кашу, слънчоглед,
зехтин, босилек, магданоз, лимонов сок

1

2

Ingredients: cashew, sunflower seeds,
garlic, lemon juice, Himalayan salt,
seasonings
Ingredients: tahini, lemon juice,
Himalayan salt, seasonings

Ingredients: walnuts, cashew, sunflower
seeds, olive oil, basil, parsley, lemon juice
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САНДВИЧИ SANDWICHES
Сандвич от две овесени кюфтета и ядкова разядка

3,70 lv

Състав: овесени кюфтета и ядкова разядка от слънчоглед и кашу

Sandwhich from 2 croquets with nut appetizer between them

Ingredients: oat croquets and nut appetizer from sunflower seed and Almond

Сандвич с веган моцарела, сос по избор и свежи зеленчуци

4,40 lv

Състав: пълнозърнеста пшенична питка с ръжена закваска, веган
моцарела, домати, краставици, салата (или вместо тях избор между
маслини, чушка, кисели краставички), сос по избор*

Sandwiches with vegan mozzarella, sauce by choice and fresh vegetables

Ingredients: wholegrain bread, vegan mozzarella, tomatoes, cucumbers, salad,
sauce by choice

Сандвич с веган кашкавал, сос по избор и свежи зеленчуци

4,40 lv

Състав: пълнозърнеста пшенична питка с ръжена закваска, веган
кашкавал, домати, краставици, салата (или вместо тях избор между
маслини, чушка, кисели краставички), сос по избор*

Sandwiches with vegan yellow cheese, sauce by choice and fresh vegetables

Ingredients: wholegrain bread, vegan yellow cheese, tomatoes, cucumbers, salad,
sauce by choice

Сандвич с веган кюфте, сос по избор и свежи зеленчуци

4,40lv

Състав: пълнозърнеста пшенична питка, овесено кюфте, домати,
краставици, салата (или вместо тях избор между маслини, чушка, кисели
краставички), сос по избор*

Sandwiches with vegan croquette, sauce by choice and fresh vegetables

Ingredients: wholegrain bread, oat croquet, tomatoes, cucumbers, salad, sauce by
choice

Сандвич с веган кюфте, кашкавал, сос по избор и свежи
зеленчуци

5, 10 lv

Състав: пшенична питка с ръжена закваска, овесено кюфте, веган
кашкавал, домати, краставици, салата (или вместо тях избор между
маслини, чушка, кисели краставички), сос по избор*

Sandwiches with vegan croquette, vegan cheese, sauce by choice
and fresh vegetables

Ingredients: wholegrain bread, oat croquet, vegan cheese, tomatoes, cucumbers, salad, sauce by choice

Сандвич с веган салам, веган кашкавал, сос по избор и свежи 5, 50 lv
зеленчуци
Състав: пшенична питка с ръжена закваска, веган салам с био
соев и житен протеин без консерванти, веган кашкавал, домати,
краставици, салата (или вместо тях избор между маслини, чушка,
кисели краставички), сос по избор*

Sandwiches with vegan salami, vegan cheese, sauce by choice
and fresh vegetables

Ingredients: wholegrain bread, vegan salami with soya and wheat
protein, vegan cheese, tomatoes, cucumbers, salad, sauce by choice

Сандвич с темпе, веган кашкавал, свежи зеленчуци
и сос по избор

5,90 lv

Състав: пшенична питка с ръжена закваска, темпе от био соя, веган
кашкавал, домати, краставици, салата (или вместо тях избор между
маслини, чушка, кисели краставички), сос по избор*

Sandwiches with tempeh, vegan cheese, sauce by choice and fresh vegetables
Ingredients: wholegrain bread, tempeh, vegan cheese, tomatoes, cucumbers, salad,
sauce by choice

Дюнер с нахутено или овесено кюфте, сос от сусамов тахан 		4,90 lv
и свежи зеленчуци

Състав: арабска пшенична питка, нахутено кюфте, сос тахини със сусамов тахан,
домати, краставици, салата (или вместо тях избор между маслини, чушка, кисели
краставички

Wrap with chick-pea croquettes and tahini sauce

Ingredients: Arabian bread, chickpeas croquet, tahini sauce, tomatoes, cucumbers, salad

Дюнер с веган салам, сос от сусамов тахан и свежи зеленчуци 		5,50 lv

Състав: арабска питка, веган салам със соев и житен протеин без консерванти, сос
тахини, домати, краставици, салата (или вместо тях избор между маслини, чушка,
кисели краставички

Wrap with vegan salami and tahini sauce

Ingredients: Arabian bread, chickpeace croquet, tahini sauce, tomatoes, cucumbers, salad

Дюнер с темпе, сос от сусамов тахан и свежи зеленчуци		5,90 lv
Състав: арабска питка, темпе от соя, сос тахини със сусамов тахан, домати,
краставици, салата (или вместо тях избор между маслини, чушка, кисели
краставички

Wrap with tempeh and tahini sauce

Ingredients: Arabian bread, tempeh, tahini sauce, tomatoes, cucumbers, salad

Принцеси с хляб с квас и „ядково сирене“ 		2,80 lv
Състав: хляб с ръж и квас, ядково сирене от слънчоглед и кашу, домати
и краставици по избор

Sandwiches “Princess” with nut cheese

Ingredients: bread with sourdough, cheese from sunflower seeds and
cashew, tomatoes and cucumbers by choice

Принцеси с босилеково песто (или ядкова разядка) и веган моцарела 		3, 50 lv

Състав: хляб от лимец , ядково сирене от слънчоглед и кашу или босилеково песто
(съдържа ядки), веган моцарела, домати и краставици по избор

Ще трябва да изчакате за направата на тази принцеса
Sandwiches “Princess” with basil pesto (or nut appetizer)

Ingredients: wild einkorn wheat bread, basil pesto or cheese from sunflower
seeds and cashew, tomatoes and cucumbers by choice

*Сосове за сандвичите - ядкова разядка /слънчоглед, кашу/, босилеково песто /
съдържа ядки/ или сос тахини със сусамов тахан
*Sauces for the sandwiches /contain nuts/ - nut appetizer from sunflower seed and
cashew, basil pesto, or tahini sauce

ДОБАВКИ

Additives

домати
краставици
зелена салата
чушки
маслини
кашкавал
сос рязядка
босилеково песто
тахини
темпе
салам

tomatoes
cucumbers
green salad
peppers
olives
vegan cheese
nut appetizer
basil pesto
tahini sauce
tempeh
salami

ГОТВЕНИ ЯСТИЯ COOKED DISHES
Киш със спанак и веган моцарела

Състав: лимец, спанак, ядково сирене от
слънчоглед и кашу, свежи домати, веган моцарела

1 piece 3,90 lv

Quiche with wild einkorn flour, spinach and vegan mozzarella
Ingredients: wild einkorn flour, spinach, tomatoes,
sunflower seed and cashew, olives, mushroom, vegan mozzarella

Киш с брашно от лимец, зеленчуци и ядково сирене

Състав: брашно от лимец, ядково сирене от слънчоглед и
кашу, микс от зеленчуци

1 piece 3,50 lv

Quice with wild einkorn flour and vegetables

Ingredients: wild einkorn flour, nut cheese from sunflower seed and
cashew, mix of vegetables and vegan cheese

Киш “Лорен” с веган салам

1 piece 3,90 lv

Състав: брашно от лимец, ядково сирене от слънчоглед и кашу,
веган салам от соев и житен протеин, кисели краставички, чушка

Quice “Loren” with vegan salami

Ingredients: wild einkorn flour, nut cheese from sunflower seed and
cashew, vegan salami, peppers

Пица с брашно от лимец, веган кашкавал и зеленчуци
Състав: брашно от лимец, доматено пюре, гъби, кисели
краставички, маслини, веган кашкавал

1 piece 3,70 lv

Pizza with wild einkorn wheat, vegan cheese and vegetables

Ingredients: wild einkorn flour, tomato puree, mushroom, pickles,
olives, vegan cheese

Пица с брашно от лимец, веган кашкавал, веган луканка
и зеленчуци

1 piece 3,90 lv

Състав: брашно от лимец, доматено пюре, червена чушка,
веган луканка, маслини, веган кашкавал

Pizza with wild einkorn wheat, vegan cheese, vegan flat sausage
and vegetables
Ingredients: wild einkorn flour, tomato puree, red pepper, vegan
flat sausage, olives, vegan cheese

Овесено кюфте със спанак и коприва

1 piece 1,50 lv

Състав: спанак, коприва, овес, слънчоглед, лук, хималайска сол, подправки

Oat croquet with spinach and nettles

Ingredients: spinach, nettles, oat, sunflower seed, onion, Himalayan salt, seasonings

Овесено кюфте с маслини и слънчоглед

1 piece 1,50 lv

Състав: овес, слънчоглед, лук, маслини, чушки, хималайска сол, подправки

Oat croquet with olives and peppers

Ingredients: oat, sunflower seeds, onion, olives, peppers, Himalayan salt, seasonings

Овесени кюфтенца с гарнитура и сос по избор

300 g 4,50 lv

Състав: овесени кюфтенца, домати, краставици, салата, сос по избор

Oat croquet with vegetables and sauce

Ingredients: oat croquets, tomatoes, cucumbers, salad, sauce by choice

ДЕСЕРТИ

DESSERTS

Сурови енергийни топчета с кокос, сушени плодове и ядки

1 piece

1,30 lv

Сурови енергийни топчета с рожков, сушени плодове и ядки 1 piece

1,30 lv

Състав: сусамов тахан, слънчоглед, фурми, стафиди, кокос

Raw energy balls with coconut

Ingredients: sesame, sunflower seeds, dates, raisin, coconut
Състав: кайсиеви ядки, небелен сусам, слънчоглед, фурми, стафиди, кокос, рожков

Raw energy balls with carob

Ingredients: apricot nuts, unbleached sesame, sunflower seeds, dates, raisin, coconut, carob

Сурови сладки с лимец и годжи бери

Състав: лимец, червени боровинки, небелен сусам, слънчоглед,
годжи бери, кокос и джинджифил, фурми

1 piece

1,50 lv

1 piece

1,50 lv

1 piece

2,50 lv

1 piece

3,50 lv

1 piece

3, 70 lv

150 g

4,50 lv

150 g

3,90 lv

1 piece

5,20 lv

1 piece

5,20 lv

Raw cookie with wild einkorn and godji berry бери

Ingredients: wild einkorn wheat, cranberry, unbleached sesame,
sunflower seeds, godji berry, coconut, ginger and dates

Сурови енергийни шоколадки

Състав: лимец, фурми, смлян слънчоглед, сурово био какао,
фурми, бадем

Raw chocolate cookie

Ingredients: wild einkorn wheat, dates, sunflower seed,
raw organic cocoa, almond

Шоколадови мъфини с петмез от фурми
Състав: брашно от лимец, био какао, петмез от фурми, кокос

Chocolate muffins with syrup from dates (no added sugar)

Ingredients: wild einkorn wheat, organic cacao, dates syrup, coconut

Веган петифури
Състав: бадеми, агаве, фурми, кокосово масло, био какао

Vegan mini cakes

Ingredients: almond, agave, dates, coconut oil, organic cocoa

Вишнев/Малинов пай

Състав: брашно от лимец, пшеничен грис, био какао,
петмез от черници, кокосово масло, вишни

Morello pie

Ingredients: wild einkorn wheat, wheat semolina, organic
cocoa, syrup from dates , coconut oil, morello

Суров течен шоколад

Състав: био сурово какао, лешников тахан, сусамов тахан,
кокосово масло, фурми

Raw nutella-style chocolate

Ingredients: organic raw cocoa, hazelnut tahini, sesame tahini,
coconut oil, dates

Суров чия пудинг с мляко от бадеми
Състав: чия, мляко от бадеми, агаве и малини

Raw chia pudding with almond milk

Ingredients: chia, almond milk, agave and raspberry

Сурова шоколадова торта

Състав: бадеми, фурми, кашу, банан, кокосово масло,
био сурово какао

Raw chocolate cake

Ingredients: almond, dates, cashew, banana, coconut oil, organic
raw cocoa

Сурова малинова торта

Състав: малини, бадеми, фурми, агаве, кокосова сметана,
кокосово масло, кашу, натурален шоколад

Raw raspberry cake

Ingredients: raspberry, almond, dates, agave, coconut cream,
coconut oil, cashew, natural chocolate

КАШКАВАЛИ, СИРЕНЕКА VEGAN YELLOW CHEESE,
И САЛАМИ
SIRENEKA AND SALAMI

TEMПE

Веган кашкавали

Vegan yellow cheese

Оригинален

Original

400 g

9,6 lv

За пица

For pizza

400 g

8,5 lv

Моцарела

Mozarella

400 g

8,5 lv

Слайсове - пушен кашкавал

Slices - smoked cheese		

7,4 lv

Чедър

Chedar style		

10,5 lv

Пармезан

Prosociano with Parmesan		 13,60 lv

Слайсове - билки

Slices herbs		

7,4 lv

Слайсове - Маслини

Slices - olives		

7,4 lv

Зехтин

Olive oil

400 g

10,5 lv

За мазане - натур

Creamy - original		

7,4 lv

За мазане - чушки

Creamy - hot peppers		

7,4 lv

Сиренека

Sireneka		 5, 80 lv

Салам Витоша

Vitosha Salami

200 g

3,50 lv

Салам Камчия

Camchia Salami

200 g

3,50 lv

Темпе Вакумирано

Tempeh

200 g

4,90 lv

Сайтан Вакумиран

Seitan

200 g

4,90 lv

Сайтан Чикън

Seitan Chicken

200 g

4,90 lv

Темпе е храна, направена чрез контролирана ферментация
на сварени соеви зърна с ризоспорус молд. Този фермент
на Темпе свързва соевите зърна в компактна бяла маса и
произвежда естествени антибиотични агенти, за които се
счита, че увеличават телесната защита от чревни инфекции
и която оставя соевия изофлавин непроменен.
Темпе е много хранителен и съдържа множество здраво
словни съставки, включително основни аминокиселини и
соеви фитохимикали. Основните фитохимикали, са изо
флавин и сапунините. По-популярните здравословни ефекти
на изофлавина са: заздравяване на костите, намаляване
симптомите при менопауза, намаляване риска от коронарни
болести на сърцето и е антикарценогенен. В Темпе са
запазени всички фибри на соевото зърно; ензимите му,
образували се в процеса на фермантация, подобряват
храносмилането.

САЙТАН

Сайтан се приготвя, като от тестото, направено
от пшенично брашно и вода, се отмие нишестето,
оставяйки само протеина, който може да се
приготвя и обработва по различни начини. Той
е алтернатива на базираните на соя заместители
на месо като Тофу. Често се използва вместо
месо в азиатската, вегетарианската, будистката и
макробиотична кухня.
Пшеничният протеин е най-популярен в Китай,
където се счита, че е добит за първи път, както и в
кухните на други източни и югоизточни азиатски
държави. В Азия често се среща в ресторанти,
сервиращи основно на будистки клиенти, които не
консумират месо и които въпреки всичко обичат да
ядат безмесни версии на месни ястия.

Цени за цели торти,
кишове, пай, мляко

Prices for whole cakes,
quiche, pie, vegan milk

Цяла сурова шоколадова торта - голяма
Цяла сурова плодова торта - голяма
Цяла сурова шоколадова торта - малка
Цяла сурова плодова торта - малка
Цял вишнев пай
Киш със спанак/”Лорен”
Киш със зеленчуци
Мляко от бадеми
Цяла пица със зеленчуци
Цяла пица с веганска луканка/салам

Whole raw chocolate cake - big
28 cm
69 lv
Whole raw fruit cake - big
28 cm
69 lv
Whole raw chocolate cake - small 18 cm
45 lv
Whole raw fruit cake - small
18 cm
45 lv
Whole morello pie
28 cm
35 lv
Quiche with spinach/”Loren”
28 cm
21 lv
Quiche with vegetables
28 cm 19 lv
Almond milk
1l 6,90 lv
Pizza with vegatables		13,30 lv
Whole pizza with vegan salami		14,00 lv

Списъци за храни без глутен,
сурови храни, без ядки

Lists with gluten-free foods,
raw foods, without nuts

Храни без глутен в менюто:

Gluten-free foods in our menu:

Сурови храни

Raw foods

Храни без ядки

Foods without nuts

Сурови топчета с кокос
Raw coconut balls
Сурови топчета с рожков
Raw carob balls
Безглутенови крекери от елда и зеленчуци, Gluten-free crackers from buckwheat,
нахут и сушени домати, червена леща
chickpeas or red lentil
Мляко от кашу
Almond milk
Шейковете и смутитата
Shakes and smoothies
Суровите супи
Raw soups
Петифури
Raw mini cakes /petifuri/
Торти
Raw cakes
Разядка
Nut appetizer
Тахини
Tahini sauce
Песто
Basil pesto
Кюфтенца от нахут
Chickpeas croquettes
Кашкавал, сирене
The vegan cheeses
Течен шоколад
Raw chocolate
Чия пудинг
Chia pudding
Сурова мини пица
Raw mini pizzas from crackers

Сурови безглутенови крекери (3 вида)
Мляко от бадеми
Всички смутита и шейкове (над 10 вида)
Всички сурови супи (3 вида)
Суров течен шоколад
Суров чия пудинг
Сурова мини пица
Салата микс

Смутитата, които са без ядки
Веган пиците с брашно от лимец
Мъфините с петмез от черници
Вишнев пай

Raw gluten-free crackers (3 flavours)
Almond milk
All smoothies and shakes (more than 10)
All raw soups (3 kind)
Raw chocolate
Raw chia pudding
Raw mini pizza
Mix salad

Smoothies, which are without nuts
The vegan pizzas with wild einkorn flour
Muffins with syrup from mulberry
Morello pie

