UPPTÄCK LILLA TORGET

LILLA TORGET

Vi vill erbjuda er och ert företag väl sammansatta måltider
som passar perfekt för kickoffen, konferensen eller
bara till den sociala lunchen med kollegorna. Få maten
levererad direkt till er efter era önskemål eller hämta
maten själva hos oss i Avion Shopping. För företag
erbjuder vi smidig betalning med faktura och 30 dagars
betalningsperiod. Enkelt, rätt och fräscht!

090 349 30 90
Avion Shopping Umeå
Marknadsgatan 3
info@lillatorget.se
www.lillatorget.se

Vår filosofi är att erbjuda nyttig och bra mat med ett starkt
fokus på miljö och hållbarhet. När du äter mat från Lilla
Torget får du ny och ren energi i kroppen men du slipper
den tunga känslan som lätt kan komma efter en mättande
måltid. Det gör att du orkar med hela dagen och är redo för
dagens alla åtaganden och äventyr.
Våra bowls, bestick och tillbehör är tillverkade av
miljövänligt och återvunnet material för minskad
klimatpåverkan.

Ladda hem vår app:

Lilla Torget i Umeå AB
Org. Nummer 559268–0473

Fräsch mat och
hälsosamma bowls
för ert företag

våra Bowls
RENMARKSTORGET 119 KR
KALLRÖKT LAX, havreris, sallad, sojabönor,
mango, picklad rödlök, färskost med pepparrot,
svarta sesamfrön
Dressing: Citrusvinägrett

RÅDHUSTORGET

125 KR

HANDSKALADE MSC RÄKOR, svart ris, sallad,
glasnudlar, morötter, rödbetor, sojabönor,
böngroddar, avokado, solrosfrö
Dressing: Sesam & Sojavinägrett

JÄRNVÄGSTORGET

119 KR

ROSTBIFF, havreris, sallad, picklad rödlök,
morötter, rödbetor, vitkål, marinerade kikärter, hummus
Dressing: Chili

HÖTORGET

109 KR

FETAOST, svart ris, sallad, morötter, vitkål,
sojabönor, picklad rödlök, pico de gallo, svarta oliver,
pumpakärnor
Dressing: Lime & Örtvinägrett Vegan

FISKTORGET

125 KR

KALLRÖKT LAX, svart ris, sallad, morötter,
rödkål, sojabönor, mango, avokado, picklad rödlök,
svarta sesamfrön
Dressing: Sesam & Sojavinägrett

SERGELS TORG

109 KR

KYCKLING, havreris, sallad, morötter, vitkål,
broccoli, sojabönor, picklad rödlök,
rödbetshummus, färskost med chili
Dressing: Caesar

NYTORGET

115 KR

CHÈVRE, havreris, sallad, rödbetor, vitkål,
sojabönor, picklad rödlök, picklat äpple,
rödbetshummus, torkade fikon, valnötter
Dressing: Honung & Dijon

STORTORGET

98 KR

FALAFEL, svart ris, sallad, morötter, sojabönor,
böngroddar, majskorn, picklad rödlök,
rödbetshummus, torkade fikon
Dressing: Chili

CHAPMANS TORG 109 KR
KYCKLING, svart ris, sallad, morötter,
marinerade kikärter, majskorn, pico de gallo,
tortillachips, färskost med chili
Dressing: Honung & Dijon

VASATORGET

125 KR

HANDSKALADE MSC RÄKOR, havreris, sallad,
glasnudlar, morötter, rödkål, sojabönor, mango,
picklad rödlök, chiliflakes
Dressing: Citrusvinägrett

SUNDSTORGET

105 KR

AVOKADO, havreris, sallad, rödbetor, broccoli,
böngroddar, mango, picklad rödlök, picklat äpple,
rödbetshummus, solrosfrö
Dressing: Coleslaw Vegan

LILLA TORGET

125 KR

KYCKLING och CHÈVRE, svart ris, sallad,
morötter, rödbetor, broccoli, sojabönor, picklad rödlök,
picklat äpple, torkade fikon, valnötter
Dressing: Honung & Dijon

TILLVAL 15 KR
Hummus
Rödbetshummus
Färskost pepparrot
Färskost chili
Avokado

TILLVAL 30 KR

Handskalade MSC räkor
Rostbiff
Kallrökt lax
Kyckling
Chèvre
Fetaost

EXTRA DRESSING

15 KR

Lime & Örtvinägrett Vegan
Honung & Dijon
Sesam & Sojavinägrett
Chili
Citrusvinägrett
Caesar
Coleslaw Vegan

OCH DET LILLA EXTRA
Dryck 33 cl 20 kr
Kaka till kaffet 25 kr

Kontakta oss vid frågor om innehåll eller
vid särskilda behov eller önskemål.
Vi har god kunskap om specialkost och har möjlighet
att erbjuda många alternativ vid t ex. allergier.

