TERMÉK MEGNEVEZÉSE
MINIBURGER
Mézes mustáros csirkeburger
BBQ burger
Házi pesztós édesburgonya/cukkiniburger
Hagymachutney-s céklaburger
Indiai karfiolburger
Kecskesajtburger
TEKERCS
Fetás rukkolás tekercs
Füstölt paprikakrémes padlizsános tekercs
Roppanós humuszos tekercs
Roppanós humuszos tekercs (mentes)
Keleties vöröslencsés tekercs
Keleties vöröslencsés tekercs (mentes)
Zöldfűszeres zöldborsókrémes tekercs
Zöldfűszeres zöldborsókrémes tekercs (mentes)
DESSZERTGOLYÓ
Étcsokis mogyorós desszertgolyó
Kókuszos erdeigyümölcs golyó
Almás energiagolyó
Sárgabarackos levendulás granolagolyó
Diós rumos szilvagolyó
Fügés körtés energiagolyó
Tökmagolajos étcsokis golyó
HÁZI KENCE
Indiai kukoricakrém
Céklás humusz
Keleties vöröslencsekrém
Zöldfűszeres zöldborsókrém
Sós citromos fetakrém
Házi kovászchips
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SALÁTA SAJTTÁL
Zöldbabos színes árpasaláta
Fetás édesburgonyás saláta
Termelői sajttál, dió, gyümölcs
GRANOLA*
Kókuszos mandulás
Kávés törökmogyorós
Sárgabarackos levendulás
Almás pités
Étcsokis aszalt gyümölcsös citrusos
Diós étcsokis barackos
*alap esetben minden granoláinkat méz hozzáadásával készítjük, külön kérésre cukormentes
granoláinkat a fentiekkel megegyező összetevőkkel, csak méz helyett eritrit hozzáadásával
készítjük.

SZENDVICSEK
Céklás humuszos szendvics
Grillcsirkesonkás szendvics
Mozzarella sajtos szendvics
EGYEDI MEGRENDELÉSEK ESETÉN
Külön egyeztetés alapján

A termékek összetevőinek pontos listájáról érdeklődj nálunk e-mailben, vagy telefonon!
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*Fokozottan gluténérzékenyek, figyelem!
Ételeink glutént (is) feldolgozó üzemünkben készülnek.
Azok az ételek, ahol nem jelöljük a glutént,, mint allergént, annak összetevői nem tartalmaznak glutént,
viszont a feldolgozás során kerülhet az ételbe kis arányban, ezt takarja a "gluténszegény" jelző.

ELTARTHATÓSÁG

GYÁRTÁS HELYE

A kiszállítás napjától számított 1 napig, 0-5C fokos

Four Bites Catering Kft

hűtőben tárolva.

1114 Budapest, Kosztolányi Dezső tér 10.

rendeles@fourbites.hu

+3670 477 0890

www.fourbites.hu

PRODUCTS
MINIBURGER
Honey-mustard chicken burger
BBQ burger
Sweet potato/zucchini burger with pesto
Beetroot burger with onion chutney
Oriental cauliflower burger
Goat cheese burger
ROLL
Feta-rocket salad roll
Grilled pepper cream eggplant roll
Crispy hummus roll
Crispy hummus roll (vegan)
Oriental lentil roll
Oriental lentil roll (vegan)
Herby green pea roll
Herby green pea roll (vegan)
DESSERT
Dark chocolate-peanut ball
Coconut-berry ball
Apple energyball
Apricot-lavender granolaball
Dark choco balls with pumpkin seed oil
Walnut-rum plum balls
Figs and pear energyball
DIPS
Curry-corn dip
Beetroot hummus
Oriental lentil dip
Herby green pea dip
Salty lemon-feta dip
Home-made sourdough crackers
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SALAD, CHEESE
Colourful barley salad w grean beans
Feta sweet potato salad
Farmers’ cheese plate w fruit and nuts
GRANOLA*
Coconut-almond granola
Coffee-hazelnut granola
Apricot-lavender granola
Apple pie granola
Dark chocolate-citrus-dried fruits granola
Walnut-dark chocolate-apricot granola
*our granolas are made with honey, however on special requests we can prepare suger-free
granola, with the samee ingredients but without honey, using eritritol.

SANDWICHES
Beetroot hummus sandwich
Grilled chicken ham sandwich
Mozzeerella cheese sandwich
UNIQUE OFFERS
Based on individual choices.

For the detailed list of product ingredients, please contact us via e-mail or phone!
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vegan

low in gluten

gluten
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peanut
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meat-free
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lactose
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soy
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lactose-free

sugar-free

egg
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nuts
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*For those who has high gluten intolerance!
Our products are made in a kitchen that is also processing gluten. Those products that we do not signed
gluten in its allergen list do not contain gluten in its ingredients, however it could be added during
production (this means low in gluten label)
BEST BEFORE

PLACE OF MANUFACTURE

For 1 day long from the delivery date, stored in a

Four Bites Catering Kft

refrigerator on 0-5 celsius.
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