
Een menu om 100% Vitaal van start te gaan na deze mooie zomer(vakantie).

Wanneer u het gehele 100% Vitaal Menu bestelt, betaalt u voor het 
complete menu slechts €29,50.

100% Vitaal Menu September

Voorgerecht 'Kickstarter Salad'
Een kikkererwtensalade vol kleur, met de Mediterraanse smaak van artisjok, 
kappertjes, olijven en een frisse vinaigrette.

Deze salade bestaat uit diverse kleuren zoals het groene van sperziebonen, het rode van paprika, 
het rode van ui, het groene van artisjokken en het gele van mais. Hoe meer kleur op je bord, hoe 
meer vitamines. Elke kleur groente of fruit bevat namelijk weer andere vitamines. Kikkererwten 
zitten vol eiwitten, ijzer en B-vitamines en zijn dankzij deze samenstelling een perfecte vleesver-
vanger. Artisjok wordt vaak gebruikt in bijgerechten, maar deze keer maakt het de salade af met 
zijn leverontgiftende en vetverbrandende eigenschappen.

€ 9,95
Als hoofdgerecht:

€ 15,95

Hoofdgerecht 'Classic Spaghetti & 'Meat'balls'
Een 100% Vitaal variatie op een klassieker: vega 'gehakt' balletjes van quinoa 
in een verse tomatensaus met gegrilde aubergine, geserveerd op een bedje 
van volkoren speltpasta.

Quinoa wordt vaak gebruikt ter vervanging voor rijst of couscous, maar wist je dat je er ook 
hele andere dingen van kan maken? Deze balletjes in tomatensaus zijn gemaakt van quinoa en 
noten. In dit pastagerecht is het een volwaardige en vooral verrassende vervanger voor vlees. 
Quinoa zit boordevol eiwitten, veel meer dan andere graansoorten, en B-vitamines. Een mooie 
meevaller is dat je met dit hele gerecht je huid van binnenuit voedt. Het zit namelijk vol vitamine 
E en antioxidanten.

€ 18,95

Nagerecht 'Fig & yoghurt'
In ahornsiroop gemarineerde en gegrilde verse vijgen op een frisse yoghurt 
mousse met walnoten.

Wist je dat verse vijgen veel vezels bevatten? En dat ze erg goed zijn om aan je dagelijkse 
behoefte aan mineralen te komen? Verse vijgen houden je bloedsuiker stabiel en zorgen door 
de aanwezigheid van calcium voor een goede bot aanmaak. De yoghurt geeft jouw lichaam ook 
weer een mooie boost aan eiwitten en calcium, dus goed voor spieren en botten. Van dit dessert 
krijg je lekker veel energie in tegenstelling tot de meeste desserts die je bloedsuikerspiegel al 
snel weer doen dalen.

€ 7,95
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L' Elefante Bianco &  
100% Vitaal:  
Een unieke samenwerking in het Gooi
L'Elefante Bianco stelt elke maand in samen-
werking met Cynthia Joseph, oprichter van 
100% Vitaal en vitaliteitscoach, een speciaal 
100% Vitaal menu samen. Dit complete menu 
draagt bij aan een gezonde leefstijl en kan 
jou door de specifieke samenstelling een 
gezonde start richting 100% vitaliteit geven! 

Op de achterzijde van deze flyer lees je alles over het 100% Vitaal menu 
van deze maand.

De unieke aanpak van 100% Vitaal maakt vitaliteit voor iedereen haal-
baar. Ben jij ook benieuwd wat er allemaal voor jou mogelijk is? Neem 
dan eens contact op. Cynthia vertelt je graag hoe ook jij 100% Vitaal 
kunt worden. Kijk op Facebook of www.100procentvitaal.nl en mail 
(info@100procentvitaal.nl) of bel (06- 525 64 777) als je vragen hebt.


