GĖRIMAI

ARBATA

28

H E A LT H Y S H OT

29

7% RVK* porcijoje

1 Citrinų, imbierų ir medaus

142 kcal

2,30 Eur

Liofilizuotų šaltalankių
2 ir medaus
2,90 Eur

9% RVK* porcijoje

181 kcal

rekomenduojama
vaikams

Liofilizuotų aviečių, citrinų,
3 imbierų ir medaus
2,50 Eur

1 „Sencha green roses“
žalioji „Sencha“ su rožių žiedlapiais

1,80 Eur

7% RVK* porcijoje

149 kcal

Liofilizuotų braškių, citrinų,
4 imbierų ir medaus
2,50 Eur

Galima užsisakyti karštą (300 ml) arba šaltą (500 ml) gėrimą

Kuo ypatingi Healthy Shot?

2 „Extreme red“

nėra pridėtinio
cukraus

erškėtuogių ir kinrožių vaisinė

1,80 Eur

Liofilizacija - tai technologinis procesas, kurio metu vaisiai
ir uogos džiovinami dideliame šaltyje (-80°C) vakuuminėje
erdvėje. Liofilizuojant nenaudojamos jokios cheminės medžiagos
ar konservantai. Užšaldytose uogose nesuyra fermentai.
Produktuose vandens beveik nelieka ir yra išsaugoma praktiškai
100% esančių biologiškai vertingų medžiagų. Žaliava išlaiko
formą, o jos tekstūra yra specifinė, traški ir puri. Liofilizuoti
produktai pasižymi didele biologiškai aktyviųjų medžiagų
koncentracija ir gausiu mineralinių medžiagų kiekiu.

3 „English breakfast“
juodoji

1,80 Eur

4 „Calming Yellow“
ramunėlių

1,80 Eur

5 „Forest black“
juodoji su miško uogomis

1,80 Eur

RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens
vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)

liofilizuoti
produktai

pagaminta iš liofilizuotų uogų ir vaisių
nėra pridėtinio cukraus
naudojamas ekologiškas medus ir agavų sirupas
100 % iš natūralių ingredientų

*

8% RVK* porcijoje

151 kcal

GAIVIEJI GĖRIMAI
LEDYNŲ TIRPSMO VANDUO

„Melt Water“ ledo tirpsmo vanduo

30

1
2

Alus (300 ml)

1

„Melt Water“ gazuotas stalo vanduo (330 ml)
„Melt Water“ žaliųjų citrinų ir citrinų skonio
gazuotas stalo vanduo (330 ml)

„Melt Water“
still
Vanduo, išgrynintas daugiapakopiu
šaldymu bei tirpimu. Ši unikali technologija
atkartoja gamtoje vykstančius procesus –
ledynų formavimąsi ir tirpsmą. Šalčiu
išgrynintas vanduo yra nepriekaištingai
tyras, lengvai šarminis, mažos
mineralizacijos bei turintis mažai natrio.

„Melt Water“
sparkling
Gazuotas stalo vanduo. Mažos
mineralizacijos, geriau tonizuoja, atgaivina,
nuostabiai tinka mėgaujantis maistu. Toks
vanduo neapsunkina organizmo, todėl juo
mėgautis galima kasdien.

Putojantis vynas

„Melt Water“ negazuotas stalo vanduo (500 ml)

1

2,50 Eur

„Tauro“ nefiltruota

185kcal

9% RVK* porcijoje

1,90 Eur

Apelsinų
Greipfrutų
Obuolių
Morkų ir įvairių vaisių
Pomidorų

90 kcal
80 kcal
86 kcal
96 kcal
34 kcal

5% RVK* porcijoje
4% RVK* porcijoje
4% RVK* porcijoje
5% RVK* porcijoje
2% RVK* porcijoje

1,50 Eur
„Melt Water“
sparkling lime
Ledo tirpsmo vanduo gazuotas žemoje
temperatūroje su natūralia žaliosios citrinos
kvapiąja medžiaga, subtilaus kartumo ir
temperamentingo skonio vanduo.

1
2
3
4

Fritz-kola limonadai (330 ml)
„Fritz-kola“
„Fritz-kola“ be cukraus
„Fritz-limo melon“ – su melionų sultimis
„Frizt mate“ – šalta mate arbata su kofeinu

138 kcal
3 kcal
138 kcal
73 kcal

7% RVK* porcijoje
<1% RVK* porcijoje
7% RVK* porcijoje
5% RVK* porcijoje

2,50 Eur

5

„Matchbata“ – šalta žalioji „matcha“ arbata

96 kcal

5% RVK* porcijoje

116 kcal

6% RVK* porcijoje

2,60 Eur

6

„Fritz-spritz rhubarb“ – su organinėmis
rabarbarų sultimis

2,70 Eur

*

RVK - referencinis vidutinio suaugusio
asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)

1

Vynas (Australija)
Jacob‘s Creek Semillon Chardonnay (baltas sausas) 188 ml

6,30 Eur

„Tymbark“ sultys (200 ml)

1
2
3
4
5

Jacob’s Creek Sparkling Chardonnay Pinot Noir 200 ml

7,30 Eur

Gira (500 ml)

1

7% RVK* porcijoje

3,20 Eur

1,90 Eur

3

142 kcal

„Heineken“

Fantastiškas skonis
Su natūraliu kofeinu
Su tikru kolos riešutu
Iš natūralių sulčių
Didelis vaisių kiekis
Tinka vegetarams

