Lubisz jeść
rękami?

My tak!

Dlatego stworzyliśmy wrapy,
czyli dużą porcję naszych
ulubionych składników
z całego świata zawiniętych
w pyszną tortillę, podaną na
ciepło z sycącą kaszą, ryżem
lub pieczonymi ziemniakami
i sporą ilością aromatycznego
sosu własnej roboty.

Warszawie:

CH Złote Tarasy, Galeria Mokotów

Wrocławiu:

CH Wroclavia

www.wrapme.pl

Blended goodies

Tutti Frutti
truskawki, pomarańcza,
banan, jabłko

Fresh Melon
melon, jabłko, mięta,
cytryna, szpinak, mleko
sojowe, syrop z agawy

Choco Coco
kakao, mleko kokosowe,
mleko sojowe, banan,
syrop z agawy

Peanut Banana
masło orzechowe, banan,
pomarańcza, mleko sojowe,
syrop z agawy
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Smoothies
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Chicken Bombay
kurczak chilli, mango chutney, ryż, groszek,
tajska surówka z kapusty, czerwona cebula,
mięta, sałata, sos jogurtowy

French Beef Bistro
Hummus Chicken
kurczak chilli, hummus, pęczak z kurkumą,
tajska surówka z kapusty, kiełki słonecznika,
pomidor, sałata

Greek Chicken
ser typu greckiego, kurczak chilli, pieczone
ziemniaki, pomidor, ogórek, czerwona
cebula, oliwki, papryka, sałata, sos aioli,
sos green goddess

Mushroom Bacon
pieczarki z jabłkiem i porem, bekon,
ser żółty, pieczone ziemniaki, pomidor,
papryka, szpinak, sos jogurtowy
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wołowina chilli, ser żółty, pieczone ziemniaki,
surówka brokułowa, kiełki słonecznika,
pomidor, sałata, sos chrzanowy, sos vinaigrette

17 99
22 99
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Super Burrito
15 99
20 99
ZŁ

ZŁ

wołowina chilli, guacamole, ser żółty,
pomidor, mix fasolek, czerwona cebula,
papryka, kolendra, sałata, ryż, sos jogurtowy,
sos pomidorowy chilli

Romesco Mozzarella
15 99
20 99
ZŁ

mozzarella, kotlecik z soczewicy, pieczone
warzywa, pieczone ziemniaki, suszone pomidory,
rukola, bazylia, pomidor, sałata, sos romesco

Zestaw
Kup sok do dowolnego wrapa, a solidną
porcję chrupiącej surówki dostaniesz

gratis!
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Vege Thai
kotlecik z soczewicy, hummus, mango chutney,
pęczak z kurkumą, tajska surówka z kapusty,
sałata, sos pomidorowy chilli

17 99
22 99
ZŁ

ZŁ

Zajrzyj do witryny i odkryj nasze propozycje
na małe co nieco:
naturalne desery, małe porcje sałatek, świeże soki.

