
De novembermaand zelf wordt al donkerder, maar dit menu vol kleur laat je stralen!

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

100% Vitaal Menu November

Voorgerecht 'Pompoen-Wortelsoep'
Een hartverwarmende en kleurrijke starter van dit menu.

Pompoen en wortel, beiden oranje, zijn niet alleen supermooi van kleur, maar geven 
je net dat beetje extra in deze koudere maanden. Bèta-caroteen wordt in ons lichaam 
omgezet in vitamine A, wat erg belangrijk is voor onze weerstand! Vitamine A staat 
ook bekend om de goede uitwerking op ons zicht, iedereen kent wel de wijze raad 
van oma om wortels te eten voor de ogen. Wist je dat door deze vitamine onze ogen 
zich aan kunnen passen aan de schemer? Erg handig in deze donkere maanden.

€ 9,95
Als hoofdgerecht:

€ 15,95

Hoofdgerecht 'Kleurrijk Groentenpalet op Volkorenbodem'
Laat je verrassen, dit is geen pizza maar een volkorenwrap van speltmeel. Daar 
bovenop diverse gegrilde groenten en geitenkaas. Geserveerd met een mix 
van babyspinazie, rucola en walnoten.

Deze lichte volkorenbodem met B-vitamines helpt je om al het gezonde wat erop 
ligt om te zetten in energie. De verschillende gegrilde groenten maken een kleur-
rijk en volwaardig vitaminerijk geheel. Wist je dat hoe meer kleur je op je bord hebt, 
hoe meer diversiteit aan vitamines je binnenkrijgt? Een mooi ezelsbruggetje om te 
onthouden of je wel aan je dagelijkse portie vitamines komt..

€ 18,95

Nagerecht 'Italiaanse Citroencake
In Italië niet onbekend, de lemoncake. Een fris nagerecht met de ultieme zacht-
heid die je van een cake mag verwachten.

Citrusvruchten staan erom bekend een hoog vitamine C gehalte te hebben. Krijg je 
met deze citroen cake dus gewoon vitamines binnen! Genieten en aan je gezond-
heid werken gaan samen in dit nagerecht. Geserveerd met een healthy creamcheese 
frosting en amandelschaafsel, een lichte en luchtige afsluiter van dit menu.

€ 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.


