
Stwórz własną
kompozycję<

Wybierz ulubioną bazę dania     i jego rozmiar

Wybierz 1 z dodatków gratis

Wybierz 1 z naszych autorskich dressingów

Wbierz tyle składników  
na ile masz ochotę

SAŁATA 7 zł
powiększona 14 zł

Cesarski | Fistaszkowy | Francuski | Gęste Balsamico | Green Goddess |   
Jogurtowy | Musztardowo-miodowy | Oliwa z oliwek | Orientalne Chilli |  

Pomarańczowo-makowy | Pomidorowy | Vinaigrette

bazylia | kolendra | koperek | natka pietruszki | sezam

BOX 4 zł
powiększony 9 zł

• tortilla pszenna  
 z odrobiną sałaty
• tortilla pełnoziarnista  
 z odrobiną sałaty

• kasza gryczana
• kasza jaglana
• kasza pęczak z kurkumą
• ryż brązowy
• makaron razowy

• mix sałat
• szpinak

WRAP 4 zł
powiększony 9 zł

*zapytaj obsługę o aktualnie dostępne sezonowe składniki

burak pieczony | cebula czerwona | ciecierzyca  
z soczewicą | fasolka szparagowa | grzanki | jajko |  

jarmuż | kasza gryczana | kasza jaglana |  
kapusta czerwona | kiełki słonecznika | kukurydza |  

liście szpinaku | makaron razowy | mango | marchew |  
mix fasolek z pomidorami i natką pietruszki | mix pestek | 

mix sałat | mix oliwek z bazylią | mozzarella |  
ogórek | orzechy włoskie | papryka | pęczak z kurkumą | 

pomidory cherry | rukola | ryż brązowy | ser żółty | ser typu 
greckiego | sezonowe warzywa i owoce | suszone pomidory | 

tuńczyk | ziemniaki pieczone

ananas | awokado | bekon | fasolki edamame | hummus | 
kurczak chilli |  kurczak w ziołach | łosoś (+1 zł) |  

ser pleśniowy | sezonowe warzywa i owoce |  
tofu | wołowina chilli (+1 zł)

+1,99 zł

+3,79 zł

SPRAWDŹ  

NASZE NOWE 

SEZONOWE

KOMPOZYCJE!

TWOJA KOMPOZYCJA
wybierz maksymalnie  
3 dowolne składniki:
burak, cytryna, grejpfrut, gruszka, 
jabłko, jarmuż, marchew, mięta,  
ogórek, pomarańcza, pomidor

SOKI DNIA DO SAŁATY,
WRAPA LUB BOXA:

CENA POZA ZESTAWEM:

300ml

300ml

7,99zł

10,99zł

9,99zł

12,99zł

400ml

400ml

ŚWIEŻO WYCISKANE:

NASZE LOKALE
Znajdź najbliższy lokal z dostawą

dodatkowa porcja:            +3 zł               +4 zł

saladstory.com

NASZE MENU DOSTĘPNE 

JEST  TAKŻE W DOSTAWIE  

W WYBRANYCH MIASTACH.  

SZCZEGÓŁY W ŚRODKU.

WARSZAWA
• Atrium Reduta
• Blue City
• Galeria Mokotów  
 tel. 222 904 220 
• Plac Unii
• Sadyba Best Mall  
 tel. 222 904 220 
• Wola Park
• Złote Tarasy
• ul. Krucza 41/43  
 tel. 222 904 220 
• ul. Nowy Świat 18/20
• ul. Polna 46
• ul. Piękna 11
• ul. Prosta 32  
 tel. 222 904 220 
•  Galeria Północna
•  CH Promenada

BIAŁYSTOK
• Alfa Centrum
 tel. 535 449 645 

BYDGOSZCZ
• Focus Mall

GDAŃSK
• Galeria Bałtycka 
• Forum

GDYNIA
• Galeria Riviera

KATOWICE
• Galeria Katowicka
• Silesia City Center  
 tel. 514 093 955 

KRAKÓW
• Galeria Kazimierz

LUBLIN
• Lublin Plaza  
 tel. 81 525 87 37 

POZNAŃ
• Poznań Plaza  
 tel. 884 833 933 
• Avenida Poznań Lokal
 tel. 884 833 933 
• Avenida Poznań Wyspa
• Stary Browar
 tel. 884 833 933 

RADOM
• Galeria Słoneczna

SZCZECIN
• Galaxy
• Galeria Kaskada

WROCŁAW
• D.H. Renoma
 tel. 792 988 188 
• Galeria Dominikańska
 tel. 792 988 188    
• Pasaż Grunwaldzki 
 tel. 792 988 188 
•  C.H. Wroclavia
•  CH Magnolia 



Stawiamy
nadowolność

Baw się i zaprojektuj  

własną potrawę,  

wymieniając lub dodając  

swoje ulubione  

składniki.

SAŁATKA 
BULWY 

I ZIARNA

SKŁAD DRESSINGI CENA CENA XL

WOŁOWINA 
GRYKA BOX

WRAP 
KURCZAK 
HUMMUS

Mix sałat, ser typu greckiego, 
pieczony burak, orzechy włoskie, 
pieczona dynia, fasolki edamame, 
ogórek, kiełki słonecznika, ryż.

Kasza gryczana, wołowina chilli, 
pikle, pieczony burak, rukola, 
mix sałat, mix pestek. 

Kurczak chilli, hummus, pieczony 
burak, pikle, kolendra, kasza 
gryczana, mix sałat. 

Francuski

Jogurtowy

Pomarańczowo-
makowy

19,99zł

16,99zł

16,49zł

GORĄCY 
ZESTAW

do dowolnej  
potrawy sezonowej

KOKOSOWY 
KREM Z DYNI 4,99zł

26,99zł

21,99zł

20,49zł

9,99 zł poza zestawem 

AWOKADO
KURCZAK

BURRITO

KURCZAK
PĘCZAK 

BOX

SKŁAD

SKŁAD DRESSINGI

SKŁAD

CENA

CENA

CENA

CENA XL

CENA XL

CENA XL

POLECANY
DRESSING

POLECANY
DRESSING

CEZAR

HOT
AWOKADO

ŁOSOSIOWY
KASZA  

BOX

COBB

TAJSKI

MEKSYKAŃSKI
RYŻ BOX

HAWAJSKA

TUŃCZYK
AWOKADO

TOFU GRYKA
BOX

MANGO
KURCZAK

NEAPOLITANA

NICEJSKA

AWOKADO
RYBAK

WOŁOWINA
HUMMUS

WEGE 
MISKA

mix sałat, awokado, kurczak w 
ziołach, bekon, pomidory cherry, 
mix pestek, pieczone ziemniaki wołowina chilli, ser żółty, mix 

fasolek z pomidorami i natką  
pietruszki, czerwona cebula,  
pomidor, kolendra, ryż, mix sałat

pęczak z kurkumą, kurczak  
w ziołach, ser typu greckiego, 
pieczony burak, ciecierzyca  
z soczewicą, kiełki słonecznika,
mix pestek

mix sałat, kurczak w ziołach, jajko, 
bekon, pomidory cherry, grzanki

podwójne awokado, pomidor, 
kukurydza, papryka, ciecierzyca  
z soczewicą, kasza jaglana,  
mix sałat

kasza jaglana, łosoś, awokado, 
fasolka szparagowa, pomidory  
cherry, jarmuż, koperek, mix pestek

CESARSKI  
anchois, majonez, parmezan

FISTASZKOWY  
masło orzechowe, sos sojowy, świeży imbir

FRANCUSKI  
musztarda, oliwa z oliwek, ocet winny

GĘSTE BALSAMICO  
miód, oliwa, ocet balsamiczny

GREEN GODDESS  
pestki słonecznika, świeże zioła, oliwa

JOGURTOWY  
jogurt naturalny, czosnek, świeże zioła

MUSZTARDOWO-MIODOWY  
musztarda, miód, oliwa

OLIWA Z OLIWEK DO WYBORU  
naturalna, chilli, czosnkowa, rozmarynowa

ORIENTALNE CHILLI
ostre papryczki, cytryna, oliwa

POMARAŃCZOWO-MAKOWY
sok z pomarańczy, mak, oliwa

POMIDOROWY
pomidory, kolendra, oliwa

VINAIGRETTE
zioła prowansalskie, miód, oliwa

mix sałat, kurczak w ziołach,  
ser pleśniowy, bekon, kukurydza, 
pomidory cherry, grzanki

kurczak chilli, mango, kolendra, 
czerwona kapusta, marchewka, 
ogórek, pęczak z kurkumą, mix 
sałat

ryż, wołowina chilli, mix fasolek  
z pomidorami i natką pietruszki,  
ser żółty, pomidory cherry,  
czerwona cebula, kolendra

mix sałat, kurczak chilli, świeży 
ananas, ser żółty, ogórek,  
pomidory cherry, grzanki

tuńczyk, awokado, jajko, ogórek, 
pomidor, marchewka, czerwona 
cebula, ryż, mix sałat

kasza gryczana, tofu, suszone 
pomidory, szpinak, pomidory  
cherry, czerwona kapusta, 
marchewka, mix pestek, bazylia

mix sałat, mango, kurczak chilli,  
kolendra, czerwona kapusta, 
marchewka, papryka,  
pęczak z kurkumą

mix sałat, kurczak w ziołach, mozza-
rella, suszone pomidory, mix oliwek 
z bazylią, rukola, pomidory cherry, 
bazylia, makaron razowy

mix sałat, tuńczyk, jajko, mix 
oliwek z bazylią, koperek, fasolka 
szparagowa, czerwona cebula,  
pomidory cherry, pieczone ziemniaki

mix sałat, łosoś, awokado,  
mix fasolek z pomidorami i natką 
pietruszki, suszone pomidory, 
kiełki słonecznika, ryż

mix sałat, wołowina chilli, hummus,   
marchewka, papryka, czerwona 
kapusta, kiełki słonecznika,  
kasza gryczana

szpinak, tofu, ciecierzyca  
z soczewicą, pieczony burak,  
jarmuż, suszone pomidory,  
papryka, mix pestek,  
kasza jaglana

Jogurtowy

Jogurtowy  
i Pomidorowy

Pomarańczowo-
makowy

Cesarski

Pomidorowy  
i Orientalne 
Chilli

Vinaigrette

Musztardowo-
miodowy

Fistaszkowy  
i Orientalne 
Chilli

Pomidorowy

Musztardowo-
miodowy

Jogurtowy  
i Francuski

Pomarańczowo-
makowy

Fistaszkowy

Green  
Goddess

Vinaigrette

Francuski

Orientalne 
Chilli

Green  
Goddess

19,99zł

18,99zł

16,99zł

17,99zł

17,99zł

17,99zł

19,99zł

17,99zł

17,99zł

17,99zł

18,99zł

15,99zł

17,99zł

19,99zł

17,99zł

20,99zł

20,99zł

17,99zł

26,99zł

23,99zł

21,99zł

24,99zł

22,99zł

22,99zł

26,99zł

22,99zł

22,99zł

24,99zł

23,99zł

20,99zł

24,99zł

26,99zł

24,99zł

27,99zł

27,99zł

24,99zł

Nasze zupy to naturalne kompozycje
pełne witamin, bez żadnych

sztucznych dodatków. Najczęściej
przygotowujemy je

w postaci aksamitnego
kremu.

7,99zł
300ml

9,99zł
400ml

ZAPYTAJ O  ZUPĘ DNIA! 7,99 zł

KAŻDA Z SAŁATEK  

DOSTĘPNA JEST TAKŻE  

JAKO BOX LUB WRAP!

DODATKOWA PORCJA:  

+3 zł   +4 zł

Podajemy tylko 3 główne składniki dla każdego dressingu. Ich szczegółowy skład to nasza słodka 
tajemnica, ale możemy zapewnić, że znajdują się w nich jedynie naturalne składniki wysokiej jakości!  
           W razie pytań nasza Obsługa w restauracji z przyjemnością rozwieje wszelkie wątpliwości 
 

Salaty–


