Vores mål og filosofi

spis her eller to go

Greta's er opstået fra et ønske om at tilbyde
travle københavnere en skøn og sund madoplevelse,
som samtidig er respektfuld mod vores kroppe som
mod vores planet. Vi tilbereder al vores mad frisk
hver dag, og spreder glæde og velvære med vores
lækre, kreative og fyldige måltider.

Vores menu er inspireret af multikulturelle
rødder fra vores stifter Greta og hendes mand såvel
som vores multinationale team. Vi er heller ikke bange
for at bruge gamle familieopskrifter fra både
bedsteforældre, tanter og onkler fra bl.a. Indien,
Mexico og Østrig, så hold endelig øje med disse
specialiteter! Mange af vores retter er enten veganske
eller vegetariske, men vi serverer også bæredygtigt
kød, da vi tror på, at livet handler om balance og
nydelse.

ORGANIC FOOD
& COFFEE

Størstedelen af de grøntsager og frugt, der er
brugt til at kreere vores retter, er lokalt og økologisk
dyrket i Danmark. Og vi stopper ikke her; når muligt,
bruger vi "grimme" frugter og grønt samt
overskudsfrugt og -grøntsager, da vi mener at
madspild ikke er til nogen nytte – overhovedet. Vores
kød kommer fra dyr med den højeste
velfærdsstandard, og er eksklusivt dansk og
økologisk.

www.gretas.dk

gretasdk
gretasnoerrebro

Vi har et princip, som guider os i alt hvad vi gør,
og det er at reducere vores miljøaftryk. Vi har
forpligtet os til altid at vælge det mest bæredygtige
alternativ, og det rækker længere end bare måden
hvorpå vi finder vores produkter. Vores mission er at
skabe Danmarks mest bæredygtige og sund
fastfoodrestaurant, og samtidig inspirere andre til at
følge vores budskab. Det er derfor, vi omhyggeligt
udvælger vores råmateriale til at indrette vores
dejlige café med, samt den emballage og indpakning
vi serverer i.

Drikkevarer
Kaﬀe

Vores friskristet økologiske kaffebønner leveres
af Nordhavn Coffee Roasters. Venligst spørg
vores personale for soja eller havremælk uden
beregning.
20 kr. / Espresso
25 kr. / Americano
30 kr. / Cortado
33 kr. / Cappuccino
33 kr. / Flat White
37 kr. / Latte
25 kr. / Filterkaffe

Superfood Lattes & Te
37 kr. / Golden Latte
37 kr. / Chai Latte
37 kr. / Matcha Latte
37 kr. / Varm Chokolade
40 kr. / Ceremoniel Matcha
29 kr. / Te

Venligst spørg efter vores udvalg af økologiske te

Økologisk Vin
65 / 230 kr.
Pitti, Pittnauer, Burgenland - Østrig
Lois Grüner Veltliner, Loimer, Kamptal - Østrig

Desserter
Venligst spørg vores personale for dagens
udvalg af desserter.

For take away venligst kontakt os på
25 14 00 62
For catering eller andre henvendelser,
skriv til info@gretas.dk

