
I Love Deli to odpowiedź na styl życia, w którym Twój czas jest najcenniejszy.
To wybór świadomego żywienia.

Pozwól nam zadbać o najlepszej jakości produkty, wyselekcjonowane, opracowane, abyś Ty mógł cieszyć się
w zaciszu domowym finalnym etapem gotowania dla siebie, Rodziny, Przyjaciół. Pod Twoje drzwi dostarczymy 

smak i zdrowie #eko #bezkonserwantów #premium #wybieramzdrowie

DELIKATESY Z PRODUKTAMI I LOVE JUICE



PIECZYWO

  chleb bezglutenowy 

  chleb żytni na zakwasie gryczanym

  ciasteczka z siemienia lnianego

  maślany rogalik francuski
  100% prawdziwego masła

25 zł / bochenek

19 zł / bochenek

19 zł / 7 sztuk

7 zł / 1 sztuka



  pasta z makreli

  kultowa pasta z makreli w odsłonie
  ala paprykarz

  doskonały hummus ze świeżymi i suszonymi
  pomidorami (cieciorka gotowana)

  doskonały hummus z burakiem
  (cieciorka gotowana)

  guacamole z chilli, kolendrą i pomidorkami
  z doskonałego awokado (odświeżająca,
  przeciwzapalna pasta)

  konfitura z czerwonej cebuli 

SMAROWIDŁA 300 ml pakowane w szklanym słoiczku

  twarożek z nerkowca ze świeżym czosnkiem
  niedźwiedzim
  absolutny ratytas dla zdrowia i smaku, idealny z ciasteczkiem
   z siemienia lub grillowaną grzanką

  wegańskie masło orzechowe o smaku
  słonego karmelu
  nazywamy je niebem w gębie i jest nim absolutnie! 

  parmezan wegański
  z orzechów nerkowca, dla wszystkich, którzy unikają laktozy,
   a kochają parmezan – doskonały jako dodatek do dań z efektem
   prawdziwego parmezanu
 
  salsa ze świeżej kolendry, pietruszki, z czosnkiem,
  chilli i oliwą z oliwek
  doskonałe świeże i intensywne zioła w salsie są przepysznym
   dodatkiem do wszystkiego od kanapek po ryby

35 zł

25 zł

35 zł

25 zł

SMAROWIDŁA 150 ml pakowane w szklanym słoiczku

28 zł

28 zł

28 zł

28 zł

28 zł

28zł



RYBY I OWOCE MORZA

  surowy szkocki łosoś premium z hodowli
  Wester Ross, marynowany w musztardzie,
  cytrynie, czosnki, chilli, pietruszce 

  surowy szkocki łosoś premium z hodowli
  Wester Ross bez marynat

  gravlax ze szkockiego łososia premium
  Wester Ross
  naturalna forma marynaty w soli, buraku i koprze,
   spożywany na surowo, najzdrowszy i przepyszny

  oczyszczona surowa dorada premium
  w całości, faszerowana świeżymi ziołami,
  z masłem

  stek z polędwicy z tuńczyka premium,
  marynowanego w oliwie, grubo mielonym
  pieprzu i cytrynowym tymianku

  surowe krewetki premium, marynowane
  w czosnku, chilli, z natką pietruszki

  surowe krewetki premium, marynowane
  w cytrusach, imbirze, czosnku, z kolendrą

39 zł / 150 g

36 zł / 150 g

70 zł  / 300 g

45 zł / 300/400 g

52 zł / 150 g

49 zł / 10 sztuk

49 zł / 10 sztuk

Ryby i owoce morza pakowane są próżniowo,
przygotowane do pieczenia lub grillowania.

Dostarczamy do Ciebie w środy lub odbierasz
sam od piątku do niedzieli.



ŚWIEŻE DANIA W STYLU I LOVE JUICE
Gotowe do podgrzania, doskonale smakują zarówno solo
jak i jako dodatek do naszych ryb i owoców morza.

  warzywna lasagne z wegańskim parmezanem

  przeciwzapalne curry na bazie dyni piżmowej,
  z pak choiem, jarmużem, edemame
  i nerkowcami

  tarta gryczana z kozim serem, cukinia, groszek,
  pomidorki, szpinak
  idealnie smakuje z naszym chutyneyem z cebuli,
  znajdziesz go w smarowidłach 

39 zł / 800 g

39 zł / 200 g

35 zł / dla 2 osób

SURÓWKI, SAŁATKI, WARZYWNE DODATKI
Idealne dodatki do naszych ryb i owoców morza, również solo. Doskonałej jakości
warzywa połączone tak, aby rozpieszczać Twój smak i dbać o zdrowie. Ich różnorodne
kompozycje pozwolą Ci skomponować wiele dań w naszych delikatesach.

  surówka z kapusty pakchoi z kolendrą,
  sezamem i chilli pakowana w pudełku bio
  przepyszna i lekka Azja na talerzu, uwielbia się z naszymi
   rybami i krewetkami

  słodko-kwaśna sałatka z lekko gotowanego
  brokuła, z papryką, chilli, cebulą, ogórkiem
  i malinami pakowana w pudełku bio
  zdrowie na talerzu, z wysoką zawartością sulforafanu
   i działaniem przeciwzapalnym – smakuje pysznie z naszymi
   lekko grillowanymi krewetkami
 
  sałatka z batata i buraka z orzechami włoskimi,
  szpinakiem, aromatem ze skórki pomarańczy
  i nutami świeżej mięty pakowana w pudełku bio
  odświeżająca i pożywna sałatka idealna zarówno na zimno
   jak i na ciepło

  zielone szparagi z Podlasia marynowane
  w oliwie z oliwek z nutami masła i skórkach
  limonki, pakowane próżniowo
   już oprawione, idealne do gotowania, grillowania lub
   jedzenia na surowo

20 zł / 200 g

25 zł / 200 g

20 zł / 200 g

29 zł / 8 sztuk



  pieczaraki portobello faszerowane szpinakiem,
  pomidorkami, czosnkiem, grana padano,
  pakowane próżniowo
   wystarczy zapakować je w sreberko, włożyć do pieca lub
   położyć na grilla i rozkoszować się doskonałym smakiem
   wiosny

  pieczarki w sekretnej recepturze Szefa Kuchni
  ze świeżym tymiankiem pakowane próżniowo
  absolutny obłęd smaku, wystarczy im chwila na patelni
   lub grillu

  papryka faszerowana bulgurem, pomidorami,
  kozim serem, miętą, kurkumą, kolendrą
  i szalotką, pakowana próżniowo
  wystarczy zapakować ją w sreberko i włożyć do piekarnika lub
   położyć na grilla, aromatyczne danie solo lub jako dodatek

  zielony mix: bób, szparagi, groszek cukrowy,
  połowa pak choi, pakowane próżniowo
   smakuje dokładnie tak samo jak wygląda, możesz zjeść je od
   razu po wyjęciu z paczki, możesz podać je z patelni, z grilla lub
   pieca – doskonały i zdrowy dodatek do wiosennego
   gotowania

  ziemniaczki francukie z masłem i koprem
  pakowane w pudełku biodegradowalnym
  gotowe do podsmażenia, pieczenia i grillowania

  warzywa po prowansalsku ze świeżymi
  i suszonymi ziołami
   papryka, bakłażan, cukinia 

25 zł / 200 g

20 zł / 200 g

25 zł / 200 g

22 zł / 200 g

15 zł / 200 g

20 zł / 200 g

KISZONKI

  zakwas z buraka by I Love Juice
 

  

20 zł / 300 ml



CIASTA I DESERY

  szarlotka na gryczanej mące z kruszonką,
  pudrem z buraka, suszonymi kwiatami
  #sugarfee 

  tarta czekoladowa Szefa Kuchni z czekoladą
  #glutenfree #sugarfree 

  batonik z ziaren, nasion i produktów
  superfoods z wegańską proteiną

  kulki witalności z produktów superfoods
  z kolagenem

  ciasteczka ‘ błonnikowa moc’ z ziaren, nasion
  i superfoods #glutenfree

  cynamonowy mus  z pieczonych jabłek
  podany z kruszonką i liofilizowanymi lub
  świeżymi malinami 

  pudding przeciwzapalny z siemienia lnianego
  i pomarańczy

  deser z tapioki z japońską, niebieską herbatą
  z naszą granolą

  czekoladowy mus z awokado

NAPARY Z EKOLOGICZNYCH, 
RĘCZNIE ZBIERANYCH ZIÓŁ

  napar z bieszczadzkiej pokrzywy

  napar z mieszanki detoks
   jarzębina, jałowiec, czystek, kwiat mniszka, ziele mniszka,
   pokrzywa, kwiat słonecznika, liść jeżyny, trawa cytrynowa,
   liść maliny, liść brzozy, nagietek

  napar z mieszanki wyciszenie
   liść maliny, melisa

120 zł

120 zł

15 zł / 1 sztuka

20 zł / 3 sztuki

30 zł / 5 sztuk

25 zł / słoik 300 ml

25 zł / słoik 300 ml

25 zł / słoik 300 ml

25 zł / słoik 300 ml

18 zł / butelka 300 ml

18 zł / butelka 300 ml

18 zł / butelka 300 ml



KULTOWE SOKI / 18 zł
W SZKLANYCH BUTELKACH 300 ML

  jabłko + szpinak + fenkuł + cytryna
  uzupełnia żelazo i witaminę C

  grejpfrut + jabłko + ogórek + cytryna+ ostropest
  detoks wątroby 

  jarmuż + pomarańcza + ananas
  bomba witaminowa

  burak + jabłko + grejpfrut + mięta
  silny detoks i wsparcie gospodarki żelazowej

  pomarańcza + marchewka + imbir
  działanie przeciwzapalne, dodaje blasku

  serce białej kapusty + jabłko + cytryna
  silna antyoksydacja działanie przeciwzapalne

  marchew + jabłko + pomarańcza
  witaminki dla dzieci 

JAK ZAMAWIAĆ? 

 
  Złóż zamówienie pisząc na zamowienia@ilovejuice.pl
  lub dzwoniąc pod 501 424 599. Podaj adres dostawy
  lub zaznacz odbiór osobisty.

  Otrzymasz maila z danymi do płatności, kosztem
  zamówienia, ewentualnym kosztem dostawy oraz
  terminem realizacji.

 
  Odbierz swoje I Love Deli! Ciesz się smakiem
  i wsparciem dla swojego zdrowia


