
House of Gospel- kitchen & café 

Frukost: 

Grekisk Yoghurt-bowl: hela pistagenötter, hampafrö & linfrö, frukter/bär (baserade på säsong) 
sommar: blåbär, hallon, jordgubbar vattenmelon
höst: clementin, melon, röda vindruvor 
vinter: granatäpple, äpple, skivad banan 
vår: päron, bär, banan 

Krämig Gröt baserad på mandelmjölk: 
(Bas: Havregryn, mandelmjölk, vaniljpulver & linfrö) 
Hallon&blåbärs-gröt: koka ihop med blåbär och hallon
”Päron-split”: Koka ihop med rivet päron 
”Morotskaka”- Riven morot, kanel och kardemumma 
Coco: riven kokos, kokosolja 

Avokado Surdegs-toast: 

1. Skivad avokado, finhackade röda/gula cocktailtomater, smulad fetaost, olivolja, salt & peppar. 

Add: kyckling, kalkon eller parma.  

2. Mosad avokado, mynta, koriander, rostade pumpakärnor

 

Nice Cream: 

En skål med krämig bananglass (fryst banan mixat med 
kokosflingor), bär/frukt, toppad med nötsmör och granola: 

Hemgjord Granola: 
Nötter, frön, kokoschips, gojibär, rostade i kokosolja, kanel & 
kardemumma (alt. kakao, vaniljpulver) 

Avokado Toast 2:



Smoothie:

Drink your greens: avokado, spenat, fryst banan, lime och kokosvatten 
Pure Heart: röda bär, mango, apelsin/citron, kokosvatten

Treats: 

3 Sorters Dadelbollar;

1. Choklad: espresso, kakao, valnötter, kakaonibs, havssalt/kokos 
2. Vita: riven morot, citronsaft, riven färsk ingefära, kanel, vaniljpulver, cashew och kokos 
3. Matcha: matchapulver, cashewnötter, lime & kokos 

 

”Popstickles": 

Bananhalvor på glasspinnar doppade i mörk- eller mjölkchoklad 
Topping: kokos/ krossade nötter (pistage, cashew eller jordnötter) 
Frys in. 

LUNCH:

Varm toast (Joe & Juice stil)- fullkorn/surdegs toast (glutenfritt alternativ)  
1. Mozzarella, Parma, soltorkade tomater, pesto 

2. Rödbeta/gulbeta, chèvre, valnötter & honung  
3. Vegansk: hummus, pinjenötter, ruccola, hyvlad morot & zucchini  

4. Tonfisk (i vatten), creme fraise, grön pesto, jalapeno, rödlök, salt peppar, avokado

Laxsallad: Avokado, chevre, babyspenat, ”zucchinipasta” i pesto, pinjenötter, ärtor, tomat  

Vietnam: Strimlad mango (alt papaya), vitkål, fänkål, glasnudlar, koriander, sesamfrön, rostade/

saltade cashew (chilisås, sesamolja, soya). Välj mellan räkor, tofu eller biff. 

Japan: Ahi Tuna, på en bädd av babyspenat, hackad tomat, avokado, fetaost (smulad), syltas 

rödlök (senapsvinägrett- dijon) 



Summer roll: 

Rispapper, strimlad kål (lila & vit), hyvlad morot, groddar, grönsallad, glasnudlar, koriander, 

sesamfrö 

Alt. fyllning: 

Lax, 

Tofu,  

Dippsås: 

Sweet chili, jordnöt, soya & sesamolja

Japan sallad:Vietnam sallad:



Hälsolunch 

Blomkål & broccoli puré (kryddat med peppar & salt), en bit lax med riven ingefära/teriyaki och sås 

(baserad på grekisk yoghurt & grön pesto toppad med chili flakes) en skiva lime på toppen. 

Sötpotatis & palsternacka puré serveras med lamm/kalkonfärs-biffar och en klick fetaostkräm med 

timjan on top!  

Ugnsbakad sötpotatis

Baka i ugn: ringla olivolja, krydda med salt och peppar 

Fyllning 1; timjan, chevreost, lök 

Fyllning 2; hacka avokado, spenat och koriander (salt+peppar) 

Fyllning 3; pulled turkey, pulled lamb, pulled pork 

en klick turkisk yoghurt, mynta, timjan  

Fyllning 2 (se bild till vänster.)

Soppor/grytor: 

Linsgryta/soppa, Bönsoppa, Fisksoppa, Höstgryta (högrev/fläskkött), kycklinggryta, sötpotatis-

soppa, rödbetssoppa osv. 



Mix and Dip: 

DIP

Klassisk hummus: nykokta kikärtor (fortfarande varma)  

Mixa tahini och kallt vatten, tillsätt citronsaft, vitlök och havssalt. Mixa dessa. Tillsätt sedan 

kikärtorna och blanda tills smooth. 

Toppa med: pinjenötter & örter, soltorkade tomater (hackade),  

Rödbets- hummus 

Toppa med: smulad fetaost, pinjenötter 

Turkisk yoghurt- dip: yoghurt, mynta, koriander/ honung, valnötter & timjan eller: grekisk yoghurt 

och grön/röd pesto

Avokadomousse/ Guacamole: avokado, vitlök, lime, koriander, pinjenötter

Toppa med: parmesan & hackade tomater

Mexikansk Salsa- medium/spicy- krossade tomater, chilli, timjan/basilika 

MIX

Grönsaker: Gurka- morot- och selleri stavar

Libabröd- fyllda med getost, koriander & mynta 

Lövtunna nachos värmda i ugn (serveras till Guacamole alt. 

Salsa) 

Klassiska libabröd (ugnsvärmda med olja och rosmarin 



Healthy Pizza (på Libabröd)

(White)- Creme Fraise kryddad med muskotnöt & svartpeppar, lökringar, grön pesto, ruccola (färsk) 

& pinjenötter, chevre, cocktailtomater.  

Add: sashimi lax, Prosciutto eller tryffel salami

(Red)- italiensk tomatsås, mozzarella, pesto, ruccola (färsk) 

Add: Prosciutto eller tryffel salami

Gör egen: 

Välj vit eller röd bas 

Ingredienser:

- kronärtskocka 

- lök

- soltorkade tomater

- pesto 

- mozzarella/chevre 

- prosciutto, tryffel salami, lax (sashimi-style)

- ruccola 

- champinjoner 

- färska tomater

- oliver

- aubergine

- zucchini

- pinjenötter 

- babyspenat 



Drycker: 

Arabiskt Rosvatten 

Ginger Ale 

Bubbelvatten 

YOTU’s Aloe Vera dryck (naturell & peach) 

Systemet- alkoholfritt 

Ginger Joe- alkoholfritt 

Stora vattentankar (se bild till höger)

- Lime, citron & mynta 

- Gurka & citronmeliss  

- Iste/ iskaffe 


