Wykaz składników potraw - Toscana, Skaryszew, 26-640, Rynek 8

Poz.

Nazwa

Składnik
Ciasto
Ser
Sos pomidorowy
baza

wersja: 1.2/27.06.2020

Produkt
Ciasto do pizzy
Ser mozzarella Galbani
Pulpa pomidorowa
Koncentrat pomidorowy
Przyprawy
Jogurt naturalny

Sos czosnkowy
1

Margherita
(PODSTAWA)

Majonez sałatkowy Tarsmak
Przyprawy

Sos bazowy
na pizzę

Jogurt naturalny
Sos ostry

Majonez sałatkowy Tarsmak
Sos sambal Charissa
Przyprawy

Sos BBQ

2

Funghi

3

Capricciosa

4

5

6

Salami

Curry

Parma

Sos BBQ Fanex

Bazylia

Bazylia

Pieczarki

Pieczarki

Szynka

Szynka konserwowa

Pieczarki
Kukurydza

Pieczarki
Kukurydza konserowa

Salami

Salami Koneckie

Cebula

Cebula

Kurczak

Kebab z kurczaka

Ogórek konserwowy

Cebulka marynowana, perłowa
Rolnik
Ogórek konserwowy

Curry

Curry

Szynka

Szynka konserwowa

Boczek

Boczek

Kiełbasa

Kiełbasa

Pomidor

Pomidor

Cebulka marynowana

Wykaza składników potraw - Obowiązuje od: 01.02.2020

Pizza
Skład
Mąka pszenna 550, woda, olej roślinny rzepakowy, cukier, sól, drożdże
Mleko, skrobia ziemniaczana, sól, bakterie fermentacji mlekowej, podpuszczka mikrobiologiczna
Pomidory (99,6%), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy
Koncentrat pomidorowy 30% pasteryzowany. Zawartość ekstraktu 30%±2%.
Woda, cukier, natka pietruszki suszona, sól, pieprz
LUB
Mleko pasteryzowane, żywe kultury bakterii jogurtowych
Woda, olej rzepakowy (33%), cukier, skrobia modyfikowana, ocet spirytusowy, sól, żółtko jaja w proszku, gorczyca, stabilizatory (guma guar, guma ksantanowa),
substancje konserwujące (benzoesan sodu, sorbinian potasu), aromat, barwnik (beta karoten), przeciwutleniacz (E 385). Zalecenia dla alergików: Jaja - Zawiera, Mleko Może zawierać, Gorczyca - Zawiera
Czosnek granulowany, cukier, koper suszony, pieprz, sól
LUB
Mleko pasteryzowane, żywe kultury bakterii jogurtowych
Woda, olej rzepakowy (33%), cukier, skrobia modyfikowana, ocet spirytusowy, sól, żółtko jaja w proszku, gorczyca, stabilizatory (guma guar, guma ksantanowa),
substancje konserwujące (benzoesan sodu, sorbinian potasu), aromat, barwnik (beta karoten), przeciwutleniacz (E 385). Zalecenia dla alergików: Jaja - Zawiera, Mleko Może zawierać, Gorczyca - Zawiera
Chilli 86%, sól, regulator kwasowości E260, E330, środek konserwujący E211
Czosnek granulowany, cukier, koper suszony, pieprz, sól
LUB
Woda, cukier, koncentrat pomidorowy, ocet spirytusowy, ocet winny biały, skrobia modyfikowana, przecier śliwkowy (1,6%), przyprawy, barwnik (E150c), sól, regulator
kwasowości (E270), aromat dymu wędzarniczego, substancja konserwująca (E202)
Bazylia suszona. Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam
Margherita (PODSTAWA)
Pieczarka, woda, sól
Margherita (PODSTAWA)
Mięso wieprzowe z szynki (71%), woda, sól, skrobia ziemniaczana, białko sojowe, stabilizatory: trifosforany difosforany, karagen, glukoza, przeciwutleniacz: izoaskorbinian
sodu, cukier, hydrolizat białkowy kukurydziany, aromaty (zawierają soję), hemoglobina wieprzowa, substancja konserwująca: azotyn sodu. Możliwa obecność: zbóż
zawierających gluten, selera, gorczycy, soi, mleka (łącznie z laktozą).
Pieczarka, woda, sól
Kukurydza, woda, cukier, sól
Margherita (PODSTAWA)
Mięso wieprzowe, mięso wołowe, tłuszcz wieprzowy, sól, białko sojowe, dekstroza, przyprawy (zawierają seler i gorczycę), przeciwutleniacz: askorbinian sodu, koncentrat
buraka ćwikłowego, substancja konserwująca: azotyn sodu, Do wytworzenia 100 g produktu zużyto 100 g mięsa wieprzowego i 2 g mięsa wołowego. Zawiera : Seler,
Gorczyca, Soja
Cebula
Margherita (PODSTAWA)
Mięso z kurczka 90%, woda, mąka kukurydziana, soja izolat białka sojowego, maltodekstryna, zioła i przyprawy (zawierają seler i gorczycę), aromaty, dekstroza, skrobia
ziemniaczana, syrop glukozowy w proszku, substancja zagęszczająca E1414, regulatory kwasowości E262, E300, E330, glukoza, ekstrakty drożdżowe. Produkt moze
zawierać: gluten, laktozę z mleka, białko jaja kurzego.
Ceulka (zawiera siarczyny), woda, ocet spirytusowy, cukier, sól, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, barwnik: ryboflawiny
Ogórki, woda, ocet spirytusowy, cukier, sól, koper, mieszanka przypraw zawierająca gorczycę
Sól, kukruma, cebula, czosnek, papryka słodka, cynamon, cukier, kmin rzymski, korzeń luczybku, kardamon, kozieradka, goździki, owoc kolendry, chilli, imbir, pieprz
czarny. Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam.
Margherita (PODSTAWA)
Mięso wieprzowe z szynki (71%), woda, sól, skrobia ziemniaczana, białko sojowe, stabilizatory: trifosforany difosforany, karagen, glukoza, przeciwutleniacz: izoaskorbinian
sodu, cukier, hydrolizat białkowy kukurydziany, aromaty (zawierają soję), hemoglobina wieprzowa, substancja konserwująca: azotyn sodu. Możliwa obecność: zbóż
zawierających gluten, selera, gorczycy, soi, mleka (łącznie z laktozą).
Boczek wieprzowy bez kości, chrzęści i skóry 85%, woda, regulator kwasowości: E325, sól, stabilizator: E451, przeciwutleniacz: E316, substancja konserwująca:
E250.Produkt może zawierać: soję, zboża zawierające gluten, mleko i produkty pochodne (w tym laktozę), gorczycę, seler. Może zawierać: Seler, Zboża zawierające
gluten, Mleko, Gorczyca, Soja
Mięso wieprzowe (80%), woda, sól, mąka pszenna, białko sojowe, stabilizatory: E451, E452, białko wieprzowe, cukier, wzmacniacz smaku: E621, przeciwutleniacz: E316,
przyprawy, ekstrakty przypraw, substancja konserwująca: E250, aromat dymu wędzarniczego, jelito wieprzowe
Pomidor
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7

Vegetariana

8

Tuna

9

Pollo

10

11

12

13

14

15

Neapolitana

Italiana

Hawai

Quattro fromagi

Pieczarki
Pomidor
Czarne oliwki
Cebula
Kukurydza

Pieczarki
Pomidor
Czarne oliwki
Cebula
Kukurydza konserowa

Tuńczyk
Ananas
Kukurydza

Tuńczyk w sosie własnym
Ananas
Kukurydza konserowa

Kurczak

Kebab z kurczaka

Ogórek konserwowy
Papryka konserwowa

Ogórek konserwowy
Papryka konserwowa w paski

Szynka

Szynka konserwowa

Boczek

Boczek

Salami

Salami Koneckie

Cebula

Cebula

Suszone pomidory

Suszone pomidory

Ser sałatkowy
Rucola

Ser sałatkowy
Rucola

Szynka

Szynka konserwowa

Ananas
Brzoskwinia

Ananas
Brzoskwinia

Ser wędzony
Ser sałatkowy
Ser pleśniowy

Ser wędzony
Ser sałatkowy
Ser pleśniowy niebieski Lazur

Szynka

Szynka konserwowa

Boczek

Boczek

Papryka jalapeno
Cebula

Papryka jalapeno
Cebula

Kurczak

Kebab z kurczaka

Pomidor
Cebula

Pomidor
Cebula

Diaviolo

Pizza kebab
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Margherita (PODSTAWA)
Pieczarka, woda, sól
Pomidor
Olwiki czarne, woda, sól, stabilizator (glukonian żelazowy)
Cebula
Kukurydza, woda, cukier, sól
Margherita (PODSTAWA)
Mięso z tuńczyka 70%, woda, sól
Ananas, klarowany sok ananasowy, cukier
Kukurydza, woda, cukier, sól
Margherita (PODSTAWA)
Mięso z kurczka 90%, woda, mąka kukurydziana, soja izolat białka sojowego, maltodekstryna, zioła i przyprawy (zawierają seler i gorczycę), aromaty, dekstroza, skrobia
ziemniaczana, syrop glukozowy w proszku, substancja zagęszczająca E1414, regulatory kwasowości E262, E300, E330, glukoza, ekstrakty drożdżowe. Produkt moze
zawierać: gluten, laktozę z mleka, białko jaja kurzego.
Ogórki, woda, ocet spirytusowy, cukier, sól, koper, mieszanka przypraw zawierająca gorczycę
Papryka, woda, ocet spirytusowy, cukier, sól, mieszanka przyprawa zawierająca gorczycę
Margherita (PODSTAWA)
Mięso wieprzowe z szynki (71%), woda, sól, skrobia ziemniaczana, białko sojowe, stabilizatory: trifosforany difosforany, karagen, glukoza, przeciwutleniacz: izoaskorbinian
sodu, cukier, hydrolizat białkowy kukurydziany, aromaty (zawierają soję), hemoglobina wieprzowa, substancja konserwująca: azotyn sodu. Możliwa obecność: zbóż
zawierających gluten, selera, gorczycy, soi, mleka (łącznie z laktozą).
Boczek wieprzowy bez kości, chrzęści i skóry 85%, woda, regulator kwasowości: E325, sól, stabilizator: E451, przeciwutleniacz: E316, substancja konserwująca:
E250.Produkt może zawierać: soję, zboża zawierające gluten, mleko i produkty pochodne (w tym laktozę), gorczycę, seler. Może zawierać: Seler, Zboża zawierające
gluten, Mleko, Gorczyca, Soja
Mięso wieprzowe, mięso wołowe, tłuszcz wieprzowy, sól, białko sojowe, dekstroza, przyprawy (zawierają seler i gorczycę), przeciwutleniacz: askorbinian sodu, koncentrat
buraka ćwikłowego, substancja konserwująca: azotyn sodu, Do wytworzenia 100 g produktu zużyto 100 g mięsa wieprzowego i 2 g mięsa wołowego. Zawiera : Seler,
Gorczyca, Soja
Cebula
Margherita (PODSTAWA)
Pomidory suszone nasączone 59% (pomidory suszone, woda, sól, ocet winny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), olej
rzepakowy, przyprawy
Mleko pasteryzowane, regulator kwasowości E575, sól morska, podpuszczka mikrobiologiczna
Rucola
Margherita (PODSTAWA)
Mięso wieprzowe z szynki (71%), woda, sól, skrobia ziemniaczana, białko sojowe, stabilizatory: trifosforany difosforany, karagen, glukoza, przeciwutleniacz: izoaskorbinian
sodu, cukier, hydrolizat białkowy kukurydziany, aromaty (zawierają soję), hemoglobina wieprzowa, substancja konserwująca: azotyn sodu. Możliwa obecność: zbóż
zawierających gluten, selera, gorczycy, soi, mleka (łącznie z laktozą).
Ananas, klarowany sok ananasowy, cukier
Brzoskwinie, woda, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy
Margherita (PODSTAWA)
Mleko, kultury bakterii mlekowych, laktoza (z mleka), chlorek wapnia: E509, azotan potasu: E252, lizozym z jaj: E1105, Annato: E106, sól, czosnek suszony
Mleko pasteryzowane, regulator kwasowości E575, sól morska, podpuszczka mikrobiologiczna
Mleko pełne pasteryzowane, sól, stabilizator chlorek wapnia, bakterie fermentacji mlekowej, szlachetna pleśń Penicillium roqueforti
Margherita (PODSTAWA)
Mięso wieprzowe z szynki (71%), woda, sól, skrobia ziemniaczana, białko sojowe, stabilizatory: trifosforany difosforany, karagen, glukoza, przeciwutleniacz: izoaskorbinian
sodu, cukier, hydrolizat białkowy kukurydziany, aromaty (zawierają soję), hemoglobina wieprzowa, substancja konserwująca: azotyn sodu. Możliwa obecność: zbóż
zawierających gluten, selera, gorczycy, soi, mleka (łącznie z laktozą).
Boczek wieprzowy bez kości, chrzęści i skóry 85%, woda, regulator kwasowości: E325, sól, stabilizator: E451, przeciwutleniacz: E316, substancja konserwująca:
E250.Produkt może zawierać: soję, zboża zawierające gluten, mleko i produkty pochodne (w tym laktozę), gorczycę, seler. Może zawierać: Seler, Zboża zawierające
gluten, Mleko, Gorczyca, Soja
Zielona papryka Jalapeno, woda, ocet spirytusowy, sól, substancja wiążąca: chlorek wapnia
Cebula
Margherita (PODSTAWA)
Mięso z kurczka 90%, woda, mąka kukurydziana, soja izolat białka sojowego, maltodekstryna, zioła i przyprawy (zawierają seler i gorczycę), aromaty, dekstroza, skrobia
ziemniaczana, syrop glukozowy w proszku, substancja zagęszczająca E1414, regulatory kwasowości E262, E300, E330, glukoza, ekstrakty drożdżowe. Produkt moze
zawierać: gluten, laktozę z mleka, białko jaja kurzego.
Pomidor
Cebula
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17

18

19

20

Roma

Primavera

Fantazja

Specjal

Doppio

Szynka

Szynka konserwowa

Brokuły
Kukurydza

Brokuły mrożone
Kukurydza konserowa

Kurczak

Kebab z kurczaka

Sałata lodowa
Pomidor

Sałata lodowa
Pomidor

4 składniki wskazane przez klienta 4 składniki wskazane przez klienta

Szynka

Szynka konserwowa

Salami

Salami Koneckie

Pieczarki
Pomidor
Papryka lombardi

Pieczarki
Pomidor
Papryka lombardi

Ciasto

Ciasto do pizzy

4 składniki wskazane przez klienta 4 składniki wskazane przez klienta

21

22

Toscana

Soprano

Salami

Salami Koneckie

Kurczak

Kebab z kurczaka

Pieczarki
Ananas
Kukurydza

Pieczarki
Ananas
Kukurydza konserowa

Boczek

Boczek

Kabanos

Kabanos drobiowy Tarczyński

Papryka lombardi

Cebulka marynowana, perłowa
Rolnik
Papryka lombardi

Kurczak

Kebab z kurczaka

Pieczarki
Cebulka prażona

Pieczarki
Cebulka prażona

Cebulka marynowana

23

Palermo
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Margherita (PODSTAWA)
Mięso wieprzowe z szynki (71%), woda, sól, skrobia ziemniaczana, białko sojowe, stabilizatory: trifosforany difosforany, karagen, glukoza, przeciwutleniacz: izoaskorbinian
sodu, cukier, hydrolizat białkowy kukurydziany, aromaty (zawierają soję), hemoglobina wieprzowa, substancja konserwująca: azotyn sodu. Możliwa obecność: zbóż
zawierających gluten, selera, gorczycy, soi, mleka (łącznie z laktozą).
Brokuły
Kukurydza, woda, cukier, sól
Margherita (PODSTAWA)
Mięso z kurczka 90%, woda, mąka kukurydziana, soja izolat białka sojowego, maltodekstryna, zioła i przyprawy (zawierają seler i gorczycę), aromaty, dekstroza, skrobia
ziemniaczana, syrop glukozowy w proszku, substancja zagęszczająca E1414, regulatory kwasowości E262, E300, E330, glukoza, ekstrakty drożdżowe. Produkt moze
zawierać: gluten, laktozę z mleka, białko jaja kurzego.
Sałata lodowa
Pomidor
Margherita (PODSTAWA)
4 składniki wskazane przez klienta
Margherita (PODSTAWA)
Mięso wieprzowe z szynki (71%), woda, sól, skrobia ziemniaczana, białko sojowe, stabilizatory: trifosforany difosforany, karagen, glukoza, przeciwutleniacz: izoaskorbinian
sodu, cukier, hydrolizat białkowy kukurydziany, aromaty (zawierają soję), hemoglobina wieprzowa, substancja konserwująca: azotyn sodu. Możliwa obecność: zbóż
zawierających gluten, selera, gorczycy, soi, mleka (łącznie z laktozą).
Mięso wieprzowe, mięso wołowe, tłuszcz wieprzowy, sól, białko sojowe, dekstroza, przyprawy (zawierają seler i gorczycę), przeciwutleniacz: askorbinian sodu, koncentrat
buraka ćwikłowego, substancja konserwująca: azotyn sodu, Do wytworzenia 100 g produktu zużyto 100 g mięsa wieprzowego i 2 g mięsa wołowego. Zawiera : Seler,
Gorczyca, Soja
Pieczarka, woda, sól
Pomidor
Peperoni, woda, ocet winegret, sól, E330
Margherita (PODSTAWA)
Mąka pszenna 550, woda, olej roślinny rzepakowy, cukier, sól, drożdże
4 składniki wskazane przez klienta
Margherita (PODSTAWA)
Mięso wieprzowe, mięso wołowe, tłuszcz wieprzowy, sól, białko sojowe, dekstroza, przyprawy (zawierają seler i gorczycę), przeciwutleniacz: askorbinian sodu, koncentrat
buraka ćwikłowego, substancja konserwująca: azotyn sodu, Do wytworzenia 100 g produktu zużyto 100 g mięsa wieprzowego i 2 g mięsa wołowego. Zawiera : Seler,
Gorczyca, Soja
Mięso z kurczka 90%, woda, mąka kukurydziana, soja izolat białka sojowego, maltodekstryna, zioła i przyprawy (zawierają seler i gorczycę), aromaty, dekstroza, skrobia
ziemniaczana, syrop glukozowy w proszku, substancja zagęszczająca E1414, regulatory kwasowości E262, E300, E330, glukoza, ekstrakty drożdżowe. Produkt moze
zawierać: gluten, laktozę z mleka, białko jaja kurzego.
Pieczarka, woda, sól
Ananas, klarowany sok ananasowy, cukier
Kukurydza, woda, cukier, sól
Margherita (PODSTAWA)
Boczek wieprzowy bez kości, chrzęści i skóry 85%, woda, regulator kwasowości: E325, sól, stabilizator: E451, przeciwutleniacz: E316, substancja konserwująca:
E250.Produkt może zawierać: soję, zboża zawierające gluten, mleko i produkty pochodne (w tym laktozę), gorczycę, seler. Może zawierać: Seler, Zboża zawierające
gluten, Mleko, Gorczyca, Soja
Mięso drobiowe (mięso z indyka, mięso z kurczaka), mięso wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, skrobia, sól, przyprawy, ekstrakty przypraw, aromaty, białko wieprzowe, cukier,
przeciwutleniacz: askorbinian sodu, substancja konserwująca: azotyn sodu. Osłonka jadalna - substancja żelująca: aliginian sodu, stabilizatory: celuloza, chlorek wapnia.
Ceulka (zawiera siarczyny), woda, ocet spirytusowy, cukier, sól, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, barwnik: ryboflawiny
Peperoni, woda, ocet winegret, sól, E330
Margherita (PODSTAWA)
Mięso z kurczka 90%, woda, mąka kukurydziana, soja izolat białka sojowego, maltodekstryna, zioła i przyprawy (zawierają seler i gorczycę), aromaty, dekstroza, skrobia
ziemniaczana, syrop glukozowy w proszku, substancja zagęszczająca E1414, regulatory kwasowości E262, E300, E330, glukoza, ekstrakty drożdżowe. Produkt moze
zawierać: gluten, laktozę z mleka, białko jaja kurzego.
Pieczarka, woda, sól
Cebula 76%, olej palmowy, mąka pszenna (zawiera gluten), sól

Strona 3 z 10

Boczek
24

25

Barbecue

Kiełbasa

Kiełbasa Toruńska

Ogórek konserwowy
Papryka konserwowa

Ogórek konserwowy
Papryka konserwowa w paski

Boczek

Boczek

Kiełbasa
Cebulka marynowana
Kukurydza

26

27

28

Caprese

Górska

Carbonara

29

Prosciutto

30

Bella

31

32

Boczek

Wiejska

Etna

Pera

Kiełbasa Toruńska
Cebulka marynowana, perłowa
Rolnik
Kukurydza konserowa

Szynka

Szynka konserwowa

Ser mozzarella biała
Pomidor

Ser mozzarella biała w kulce
Pomidor

Szynka

Szynka konserwowa

Ser wędzony
Żurawina

Ser wędzony
Suszona żurawina

Boczek

Boczek

Pieczarki

Pieczarki

Szynka dojrzewająca
Rucola
Pomidor cherry

Szynka dojrzewająca
Rucola
Pomidor cherry

Szynka

Szynka konserwowa

Czarne oliwki
Rucola
Ser długodojrzewający twardy
mielony

Czarne oliwki
Rucola
Ser długodojrzewający twardy
mielony

Ser

Ser mozzarella Galbani

Salami

Salami Koneckie

Papryczki chilli

Papryczki chilli

Ser

Ser mozzarella Galbani

Szynka

Szynka konserwowa

Ser camembert
Gruszka

Ser camembert
Gruszka konserwowa
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Margherita (PODSTAWA)
Boczek wieprzowy bez kości, chrzęści i skóry 85%, woda, regulator kwasowości: E325, sól, stabilizator: E451, przeciwutleniacz: E316, substancja konserwująca:
E250.Produkt może zawierać: soję, zboża zawierające gluten, mleko i produkty pochodne (w tym laktozę), gorczycę, seler. Może zawierać: Seler, Zboża zawierające
gluten, Mleko, Gorczyca, Soja
Mięso wieprzowe (80%), woda, sól, mąka pszenna, białko sojowe, stabilizatory: E451, E452, białko wieprzowe, cukier, wzmacniacz smaku: E621, przeciwutleniacz: E316,
przyprawy, ekstrakty przypraw, substancja konserwująca: E250, aromat dymu wędzarniczego, jelito wieprzowe
Ogórki, woda, ocet spirytusowy, cukier, sól, koper, mieszanka przypraw zawierająca gorczycę
Papryka, woda, ocet spirytusowy, cukier, sól, mieszanka przyprawa zawierająca gorczycę
Margherita (PODSTAWA)
Boczek wieprzowy bez kości, chrzęści i skóry 85%, woda, regulator kwasowości: E325, sól, stabilizator: E451, przeciwutleniacz: E316, substancja konserwująca:
E250.Produkt może zawierać: soję, zboża zawierające gluten, mleko i produkty pochodne (w tym laktozę), gorczycę, seler. Może zawierać: Seler, Zboża zawierające
gluten, Mleko, Gorczyca, Soja
Mięso wieprzowe (80%), woda, sól, mąka pszenna, białko sojowe, stabilizatory: E451, E452, białko wieprzowe, cukier, wzmacniacz smaku: E621, przeciwutleniacz: E316,
przyprawy, ekstrakty przypraw, substancja konserwująca: E250, aromat dymu wędzarniczego, jelito wieprzowe
Ceulka (zawiera siarczyny), woda, ocet spirytusowy, cukier, sól, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, barwnik: ryboflawiny
Kukurydza, woda, cukier, sól
Margherita (PODSTAWA)
Mięso wieprzowe z szynki (71%), woda, sól, skrobia ziemniaczana, białko sojowe, stabilizatory: trifosforany difosforany, karagen, glukoza, przeciwutleniacz: izoaskorbinian
sodu, cukier, hydrolizat białkowy kukurydziany, aromaty (zawierają soję), hemoglobina wieprzowa, substancja konserwująca: azotyn sodu. Możliwa obecność: zbóż
zawierających gluten, selera, gorczycy, soi, mleka (łącznie z laktozą).
Mleko pasteryzowane, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, podpuszczka, woda
Pomidor
Margherita (PODSTAWA)
Mięso wieprzowe z szynki (71%), woda, sól, skrobia ziemniaczana, białko sojowe, stabilizatory: trifosforany difosforany, karagen, glukoza, przeciwutleniacz: izoaskorbinian
sodu, cukier, hydrolizat białkowy kukurydziany, aromaty (zawierają soję), hemoglobina wieprzowa, substancja konserwująca: azotyn sodu. Możliwa obecność: zbóż
zawierających gluten, selera, gorczycy, soi, mleka (łącznie z laktozą).
Mleko, kultury bakterii mlekowych, laktoza (z mleka), chlorek wapnia: E509, azotan potasu: E252, lizozym z jaj: E1105, Annato: E106, sól, czosnek suszony
Żurawina, cukier, olej słonecznikowy
Margherita (PODSTAWA)
Boczek wieprzowy bez kości, chrzęści i skóry 85%, woda, regulator kwasowości: E325, sól, stabilizator: E451, przeciwutleniacz: E316, substancja konserwująca:
E250.Produkt może zawierać: soję, zboża zawierające gluten, mleko i produkty pochodne (w tym laktozę), gorczycę, seler. Może zawierać: Seler, Zboża zawierające
gluten, Mleko, Gorczyca, Soja
Pieczarka, woda, sól
Margherita (PODSTAWA)
Szynka wieprzowa, sól
Rucola
Pomidor cherry
Margherita (PODSTAWA)
Mięso wieprzowe z szynki (71%), woda, sól, skrobia ziemniaczana, białko sojowe, stabilizatory: trifosforany difosforany, karagen, glukoza, przeciwutleniacz: izoaskorbinian
sodu, cukier, hydrolizat białkowy kukurydziany, aromaty (zawierają soję), hemoglobina wieprzowa, substancja konserwująca: azotyn sodu. Możliwa obecność: zbóż
zawierających gluten, selera, gorczycy, soi, mleka (łącznie z laktozą).
Olwiki czarne, woda, sól, stabilizator (glukonian żelazowy)
Rucola
Mleko pasteryzowane, sól, substancja przeciwzbrylająca (węglan wapnia), kultury bakterii kwasu mlekowego, substancja konserwująca (azotan sodu), warwniki (annato,
karoteny)
Margherita (PODSTAWA)
Mleko, skrobia ziemniaczana, sól, bakterie fermentacji mlekowej, podpuszczka mikrobiologiczna
Mięso wieprzowe, mięso wołowe, tłuszcz wieprzowy, sól, białko sojowe, dekstroza, przyprawy (zawierają seler i gorczycę), przeciwutleniacz: askorbinian sodu, koncentrat
buraka ćwikłowego, substancja konserwująca: azotyn sodu, Do wytworzenia 100 g produktu zużyto 100 g mięsa wieprzowego i 2 g mięsa wołowego. Zawiera : Seler,
Gorczyca, Soja
Papryczka chili 50%, woda, ocet, subst. konserwująca E211
Margherita (PODSTAWA)
Mleko, skrobia ziemniaczana, sól, bakterie fermentacji mlekowej, podpuszczka mikrobiologiczna
Mięso wieprzowe z szynki (71%), woda, sól, skrobia ziemniaczana, białko sojowe, stabilizatory: trifosforany difosforany, karagen, glukoza, przeciwutleniacz: izoaskorbinian
sodu, cukier, hydrolizat białkowy kukurydziany, aromaty (zawierają soję), hemoglobina wieprzowa, substancja konserwująca: azotyn sodu. Możliwa obecność: zbóż
zawierających gluten, selera, gorczycy, soi, mleka (łącznie z laktozą).
Mleko pasteryzowane, sól, stabilizator; chlorek wapnia, podpuszczka mikrobiologiczna, bakterie fermentacji mlekowej, Penicilium candidium
Gruszka, woda, ocet spirytusowy, cukier, mieszanka przyprawa
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Poz.

Składnik

Nazwa

Sos łagodny

Sos czosnkowy

Produkt
Jogurt naturalny
Majonez sałatkowy Tarsmak
Przyprawy
Jogurt naturalny

Sosy do kebabów

Sos ostry

Sos ostry

Majonez sałatkowy Tarsmak
Sos sambal Charissa
Przyprawy
Jogurt naturalny

Sos mieszany
sosów
Sos mieszany
czosnkowego oraz
ostrego

Majonez sałatkowy Tarsmak
Sos sambal Charissa
Przyprawy

Kebab z kurczaka

Kebab z kurczaka

Kebab wołowo-indyczy

Kebab wołowo-indyczy

Mięso kebab

Mieszane
mięso

33

Kebab w bułce

34

Kebab w tortilli

35

Kebab w cieście pita

36

Kebab zawijany z
serem

Mieszane mięso w
stosunku 1:1 z
kebab z kurczaka
oraz kebabu wołowoindyczego

Kebab z kurczaka

Kebab wołowo-indyczy

Firmowa bułka
Surówka

Ciasto (jak do pizzy)
Surówka

Tortilla

Tortilla Durum

Surówka

Surówka

Pita
Surówka

Pita
Surówka

Tortilla Durum
Placek

Surówka
Ser
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Pita
Surówka
Ser mozzarella Galbani

Kebab
Skład
Mleko pasteryzowane, żywe kultury bakterii jogurtowych
Woda, olej rzepakowy (33%), cukier, skrobia modyfikowana, ocet spirytusowy, sól, żółtko jaja w proszku, gorczyca, stabilizatory (guma guar, guma ksantanowa),
substancje konserwujące (benzoesan sodu, sorbinian potasu), aromat, barwnik (beta karoten), przeciwutleniacz (E 385). Zalecenia dla alergików: Jaja - Zawiera, Mleko Może zawierać, Gorczyca - Zawiera
Czosnek granulowany, cukier, koper suszony, pieprz, sól
LUB
Mleko pasteryzowane, żywe kultury bakterii jogurtowych
Woda, olej rzepakowy (33%), cukier, skrobia modyfikowana, ocet spirytusowy, sól, żółtko jaja w proszku, gorczyca, stabilizatory (guma guar, guma ksantanowa),
substancje konserwujące (benzoesan sodu, sorbinian potasu), aromat, barwnik (beta karoten), przeciwutleniacz (E 385). Zalecenia dla alergików: Jaja - Zawiera, Mleko Może zawierać, Gorczyca - Zawiera
Chilli 86%, sól, regulator kwasowości E260, E330, środek konserwujący E211
Czosnek granulowany, cukier, koper suszony, pieprz, sól
LUB
Mleko pasteryzowane, żywe kultury bakterii jogurtowych
Woda, olej rzepakowy (33%), cukier, skrobia modyfikowana, ocet spirytusowy, sól, żółtko jaja w proszku, gorczyca, stabilizatory (guma guar, guma ksantanowa),
substancje konserwujące (benzoesan sodu, sorbinian potasu), aromat, barwnik (beta karoten), przeciwutleniacz (E 385). Zalecenia dla alergików: Jaja - Zawiera, Mleko Może zawierać, Gorczyca - Zawiera
Chilli 86%, sól, regulator kwasowości E260, E330, środek konserwujący E211
Czosnek granulowany, cukier, koper suszony, pieprz, sól
Mięso z kurczka 90%, woda, mąka kukurydziana, soja izolat białka sojowego, maltodekstryna, zioła i przyprawy (zawierają seler i gorczycę), aromaty, dekstroza, skrobia
ziemniaczana, syrop glukozowy w proszku, substancja zagęszczająca E1414, regulatory kwasowości E262, E300, E330, glukoza, ekstrakty drożdżowe. Produkt moze
zawierać: gluten, laktozę z mleka, białko jaja kurzego.
LUB
Mięso wołowe (45%), mięso drobiowe (31%): indyk (21%), kurczak (10%), mąka pszenna, mąka ziemniaczana, mąka grochowa, sól, woda, białko sojowe, modyfikowana
skrobia pszeniczna, białko jaja w proszku: dekstroza, laktoza z mleka, ekstrakty przypraw, ekstrakty drożdży, regulator kwasowości: octan sodu, cytrynian sodu,
substancja zagęszczjąca E430, stabilizatory E450, E451. Produkt może zawierać dwutlene siarki i siarczany, seler, gorczycę.
LUB
Mięso z kurczka 90%, woda, mąka kukurydziana, soja izolat białka sojowego, maltodekstryna, zioła i przyprawy (zawierają seler i gorczycę), aromaty, dekstroza, skrobia
ziemniaczana, syrop glukozowy w proszku, substancja zagęszczająca E1414, regulatory kwasowości E262, E300, E330, glukoza, ekstrakty drożdżowe. Produkt moze
zawierać: gluten, laktozę z mleka, białko jaja kurzego.
Mięso wołowe (45%), mięso drobiowe (31%): indyk (21%), kurczak (10%), mąka pszenna, mąka ziemniaczana, mąka grochowa, sól, woda, białko sojowe, modyfikowana
skrobia pszeniczna, białko jaja w proszku: dekstroza, laktoza z mleka, ekstrakty przypraw, ekstrakty drożdży, regulator kwasowości: octan sodu, cytrynian sodu,
substancja zagęszczjąca E430, stabilizatory E450, E451. Produkt może zawierać dwutlene siarki i siarczany, seler, gorczycę.
Mięso kebab
Sosy do kebabów
Mąka pszenna 550, woda, olej roślinny rzepakowy, cukier, sól, drożdże
Mix sałat: kapusta pekińska, sałata lodowa, rucola, pomidor, ogórek, cebula czerwona
Mięso kebab
Sosy do kebabów
Mąka PSZENNA (63%), woda, tłuszcz palmowy, stabilizatory: glicerol, karboksymetyloceluloza, gumar guar, sól, GLUTEN PSZENNY, substancje spulchniające:
difosforany, węglany sodu, glukoza (z PSZENICY), błonnik PSZENNY, regulator kwasowości: kwas jabłkowy, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych,
substancje konserwujące: propionian wapnia, sorbinian potasu, środek do przetwarzania mąki: L – cysteina. Może zawierać MLEKO i SOJĘ.
Mix sałat: kapusta pekińska, sałata lodowa, rucola, pomidor, ogórek, cebula czerwona
Mięso kebab
Sosy do kebabów
Mąka pszenna, woda, mąka sojowa, drożdże, cukier, sól, gluten pszenny
Mix sałat: kapusta pekińska, sałata lodowa, rucola, pomidor, ogórek, cebula czerwona
Mięso kebab
Sosy do kebabów
Mąka PSZENNA (63%), woda, tłuszcz palmowy, stabilizatory: glicerol, karboksymetyloceluloza, gumar guar, sól, GLUTEN PSZENNY, substancje spulchniające:
difosforany, węglany sodu, glukoza (z PSZENICY), błonnik PSZENNY, regulator kwasowości: kwas jabłkowy, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych,
substancje konserwujące: propionian wapnia, sorbinian potasu, środek do przetwarzania mąki: L – cysteina. Może zawierać MLEKO i SOJĘ.
LUB
Mąka pszenna, woda, mąka sojowa, drożdże, cukier, sól, gluten pszenny
Mix sałat: kapusta pekińska, sałata lodowa, rucola, pomidor, ogórek, cebula czerwona
Mleko, skrobia ziemniaczana, sól, bakterie fermentacji mlekowej, podpuszczka mikrobiologiczna
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Tortilla Durum
37

Kebab zawijany z
frytkami

Placek

Frytki
Surówka
Ser

Pita
Frytki mrożone
Frytura
Surówka
Ser mozzarella Galbani

Tortilla Durum
Placek/bułka

Mięso kebab
Sosy do kebabów
Mąka PSZENNA (63%), woda, tłuszcz palmowy, stabilizatory: glicerol, karboksymetyloceluloza, gumar guar, sól, GLUTEN PSZENNY, substancje spulchniające:
difosforany, węglany sodu, glukoza (z PSZENICY), błonnik PSZENNY, regulator kwasowości: kwas jabłkowy, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych,
substancje konserwujące: propionian wapnia, sorbinian potasu, środek do przetwarzania mąki: L – cysteina. Może zawierać MLEKO i SOJĘ.
LUB
Mąka pszenna, woda, mąka sojowa, drożdże, cukier, sól, gluten pszenny
Ziemniaki, olej palmowy
Olej palmowy rafinowany
Mix sałat: kapusta pekińska, sałata lodowa, rucola, pomidor, ogórek, cebula czerwona
Mleko, skrobia ziemniaczana, sól, bakterie fermentacji mlekowej, podpuszczka mikrobiologiczna
Mięso kebab
Sosy do kebabów
Mąka PSZENNA (63%), woda, tłuszcz palmowy, stabilizatory: glicerol, karboksymetyloceluloza, gumar guar, sól, GLUTEN PSZENNY, substancje spulchniające:
difosforany, węglany sodu, glukoza (z PSZENICY), błonnik PSZENNY, regulator kwasowości: kwas jabłkowy, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych,
substancje konserwujące: propionian wapnia, sorbinian potasu, środek do przetwarzania mąki: L – cysteina. Może zawierać MLEKO i SOJĘ.

LUB
Mąka pszenna, woda, mąka sojowa, drożdże, cukier, sól, gluten pszenny
LUB
Bułka firmowa
Mąka pszenna 550, woda, olej roślinny rzepakowy, cukier, sól, drożdże
Mięso z kurczka 90%, woda, mąka kukurydziana, soja izolat białka sojowego, maltodekstryna, zioła i przyprawy (zawierają seler i gorczycę), aromaty, dekstroza, skrobia
Kebab z kurczaka
ziemniaczana, syrop glukozowy w proszku, substancja zagęszczająca E1414, regulatory kwasowości E262, E300, E330, glukoza, ekstrakty drożdżowe. Produkt moze
zawierać: gluten, laktozę z mleka, białko jaja kurzego.
LUB
Mięso wołowe (45%), mięso drobiowe (31%): indyk (21%), kurczak (10%), mąka pszenna, mąka ziemniaczana, mąka grochowa, sól, woda, białko sojowe, modyfikowana
Kebab wołowo-indyczy
skrobia pszeniczna, białko jaja w proszku: dekstroza, laktoza z mleka, ekstrakty przypraw, ekstrakty drożdży, regulator kwasowości: octan sodu, cytrynian sodu,
substancja zagęszczjąca E430, stabilizatory E450, E451. Produkt może zawierać dwutlene siarki i siarczany, seler, gorczycę.
LUB
Mięso wołowe (45%), mięso drobiowe (31%): indyk (21%), kurczak (10%), mąka pszenna, mąka ziemniaczana, mąka grochowa, sól, woda, białko sojowe, modyfikowana
Mięso mieszane: kebab z kurczak
skrobia pszeniczna, białko jaja w proszku: dekstroza, laktoza z mleka, ekstrakty przypraw, ekstrakty drożdży, regulator kwasowości: octan sodu, cytrynian sodu,
oraz kebab wołowo-indyczy
substancja zagęszczjąca E430, stabilizatory E450, E451. Produkt może zawierać dwutlene siarki i siarczany, seler, gorczycę.
Mięso z kurczka 90%, woda, mąka kukurydziana, soja izolat białka sojowego, maltodekstryna, zioła i przyprawy (zawierają seler i gorczycę), aromaty, dekstroza, skrobia
ziemniaczana, syrop glukozowy w proszku, substancja zagęszczająca E1414, regulatory kwasowości E262, E300, E330, glukoza, ekstrakty drożdżowe. Produkt moze
zawierać: gluten, laktozę z mleka, białko jaja kurzego.
Mix sałat: kapusta pekińska, sałata lodowa, rucola, pomidor, ogórek, cebula czerwona
Surówka
Mięso kebab
Sosy do kebabów
Mąka PSZENNA (63%), woda, tłuszcz palmowy, stabilizatory: glicerol, karboksymetyloceluloza, gumar guar, sól, GLUTEN PSZENNY, substancje spulchniające:
difosforany, węglany sodu, glukoza (z PSZENICY), błonnik PSZENNY, regulator kwasowości: kwas jabłkowy, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych,
Tortilla Durum
substancje konserwujące: propionian wapnia, sorbinian potasu, środek do przetwarzania mąki: L – cysteina. Może zawierać MLEKO i SOJĘ.
Pita

38

Kebab z podwójnym
mięsem

Dodatkowa porcja mięsa

Surówka

39

Kebab jalapeno

Placek/bułka
Pita

Surówka
Papryka jalapeno

Bułka firmowa
Surówka
Papryka jalapeno

Tortilla

Tortilla Durum

Polędwiczki z kurczka
40

Twister

Polękdwiczki z kurczaka

Sałata lodowa
Pomidor

Frytura
Sałata lodowa
Pomidor

Ketchup

Ketchup nr 7 Fanex

Majonez

Majonez
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LUB
Mąka pszenna, woda, mąka sojowa, drożdże, cukier, sól, gluten pszenny
LUB
Mąka pszenna 550, woda, olej roślinny rzepakowy, cukier, sól, drożdże
Mix sałat: kapusta pekińska, sałata lodowa, rucola, pomidor, ogórek, cebula czerwona
Zielona papryka Jalapeno, woda, ocet spirytusowy, sól, substancja wiążąca: chlorek wapnia
Mąka PSZENNA (63%), woda, tłuszcz palmowy, stabilizatory: glicerol, karboksymetyloceluloza, gumar guar, sól, GLUTEN PSZENNY, substancje spulchniające:
difosforany, węglany sodu, glukoza (z PSZENICY), błonnik PSZENNY, regulator kwasowości: kwas jabłkowy, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych,
substancje konserwujące: propionian wapnia, sorbinian potasu, środek do przetwarzania mąki: L – cysteina. Może zawierać MLEKO i SOJĘ.
Polędwica z kurcząt 60%, mąka pszenna, woda, skrobia pszenna, olej rzepakowy, gluten pszenny, sól, wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy, substancja
spulchniająca: diosforan i węglany sodu, przyprawy, warzywa suszone: czosnek i seler, maltodekstryna, stabilizator: cytrynian sodu, barwnik: ekstrakt z papryki, ekstrakt
drożdżowy, błonnik cytrusowy, olej słonecznikowy.
Olej palmowy rafinowany
Sałata lodowa
Pomidor
Koncentrat pomidorowy (78%), woda, cukier, ocet spirytusowy, sól, skrobia modyfikowana, mieszanka przypraw, substancje zagęszczające (guma guar, guma
ksantanowa), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromat
Woda, olej roślinny rzepakowy, musztarda: [woda, gorczyca, sól, regulator kwasowości:(kwas octowy), przyprawy, kurkuma], substancje zagęszczające: (skrobie
modyfikowane), cukier, sól, regulator kwasowości: (kwas cytrynowy), stabilizatory: ( guma guar, guma ksantanowa), substancje konserwujące: (benzoesan sodu ,
sorbinianpotasu), żółtko jaj kurzych w proszku, substancje słodzące: ( acesulfam K, sacharyna, aspartam), przeciwutleniacz: (sól wapniowo-disodowa EDTA). Zawiera
cukier i substancje słodzące. Zawiera
Strona 6źródło
z 10 fenyloalaniny.

Mięso z kurczka 90%, woda, mąka kukurydziana, soja izolat białka sojowego, maltodekstryna, zioła i przyprawy (zawierają seler i gorczycę), aromaty, dekstroza, skrobia
ziemniaczana, syrop glukozowy w proszku, substancja zagęszczająca E1414, regulatory kwasowości E262, E300, E330, glukoza, ekstrakty drożdżowe. Produkt moze
zawierać: gluten, laktozę z mleka, białko jaja kurzego.
LUB
Mięso wołowe (45%), mięso drobiowe (31%): indyk (21%), kurczak (10%), mąka pszenna, mąka ziemniaczana, mąka grochowa, sól, woda, białko sojowe, modyfikowana
Kebab wołowo-indyczy
skrobia pszeniczna, białko jaja w proszku: dekstroza, laktoza z mleka, ekstrakty przypraw, ekstrakty drożdży, regulator kwasowości: octan sodu, cytrynian sodu,
substancja zagęszczjąca E430, stabilizatory E450, E451. Produkt może zawierać dwutlene siarki i siarczany, seler, gorczycę.
Mięso kebab
LUB
Mięso wołowe (45%), mięso drobiowe (31%): indyk (21%), kurczak (10%), mąka pszenna, mąka ziemniaczana, mąka grochowa, sól, woda, białko sojowe, modyfikowana
Mięso mieszane: kebab z kurczak
skrobia pszeniczna, białko jaja w proszku: dekstroza, laktoza z mleka, ekstrakty przypraw, ekstrakty drożdży, regulator kwasowości: octan sodu, cytrynian sodu,
oraz kebab wołowo-indyczy
substancja zagęszczjąca E430, stabilizatory E450, E451. Produkt może zawierać dwutlene siarki i siarczany, seler, gorczycę.
Mięso z kurczka 90%, woda, mąka kukurydziana, soja izolat białka sojowego, maltodekstryna, zioła i przyprawy (zawierają seler i gorczycę), aromaty, dekstroza, skrobia
ziemniaczana, syrop glukozowy w proszku, substancja zagęszczająca E1414, regulatory kwasowości E262, E300, E330, glukoza, ekstrakty drożdżowe. Produkt moze
zawierać: gluten, laktozę z mleka, białko jaja kurzego.
Frytki mrożone
Ziemniaki, olej palmowy
Frytki
Frytura
Olej palmowy rafinowany
Surówka
Surówka
Mix sałat: kapusta pekińska, sałata lodowa, rucola, pomidor, ogórek, cebula czerwona
Jogurt naturalny
Mleko pasteryzowane, żywe kultury bakterii jogurtowych
Woda, olej rzepakowy (33%), cukier, skrobia modyfikowana, ocet spirytusowy, sól, żółtko jaja w proszku, gorczyca, stabilizatory (guma guar, guma ksantanowa),
Sos czosnkowy
Majonez sałatkowy Tarsmak
substancje konserwujące (benzoesan sodu, sorbinian potasu), aromat, barwnik (beta karoten), przeciwutleniacz (E 385). Zalecenia dla alergików: Jaja - Zawiera, Mleko Może zawierać, Gorczyca - Zawiera
Przyprawy
Czosnek granulowany, cukier, koper suszony, pieprz, sól
LUB
Jogurt naturalny
Mleko pasteryzowane, żywe kultury bakterii jogurtowych
Woda, olej rzepakowy (33%), cukier, skrobia modyfikowana, ocet spirytusowy, sól, żółtko jaja w proszku, gorczyca, stabilizatory (guma guar, guma ksantanowa),
Majonez sałatkowy Tarsmak
substancje konserwujące (benzoesan sodu, sorbinian potasu), aromat, barwnik (beta karoten), przeciwutleniacz (E 385). Zalecenia dla alergików: Jaja - Zawiera, Mleko Sosy do
Sos ostry
Może zawierać, Gorczyca - Zawiera
wyboru
Sos sambal Charissa
Chilli 86%, sól, regulator kwasowości E260, E330, środek konserwujący E211
Przyprawy
Czosnek granulowany, cukier, koper suszony, pieprz, sól
LUB
Jogurt naturalny
Mleko pasteryzowane, żywe kultury bakterii jogurtowych
Sos mieszany
Woda, olej rzepakowy (33%), cukier, skrobia modyfikowana, ocet spirytusowy, sól, żółtko jaja w proszku, gorczyca, stabilizatory (guma guar, guma ksantanowa),
sosów
Majonez sałatkowy Tarsmak
substancje konserwujące (benzoesan sodu, sorbinian potasu), aromat, barwnik (beta karoten), przeciwutleniacz (E 385). Zalecenia dla alergików: Jaja - Zawiera, Mleko czosnkowego oraz
Może zawierać, Gorczyca - Zawiera
ostrego
Sos sambal Charissa
Chilli 86%, sól, regulator kwasowości E260, E330, środek konserwujący E211
Przyprawy
Czosnek granulowany, cukier, koper suszony, pieprz, sól
Ser
Mleko, skrobia ziemniaczana, sól, bakterie fermentacji mlekowej, podpuszczka mikrobiologiczna
Ser mozzarella Galbani
Kebab z kurczaka
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Dania
Poz.

Nazwa

Składnik

Produkt

Skład
Mięso kebab

Frytki mrożone
Frytura
42

Gyros z frytkami na
talerzu

Frytki / ziemniaczki

Firmowa bułka
Surówka

Ćwiartki ziemniaka ze skórką
Frytura
Bułka firmowa
Surówka

Kotlet panierowany

Kotlet panierowany
Frytki mrożone
Frytura

43

Panierowany kurczak

Frytki / ziemniaczki

Firmowa bułka
Surówka

Ćwiartki ziemniaka ze skórką
Frytura
Bułka firmowa
Surówka

Nuggetsy z kurczaka

Nuggetsy z kurczaka
Frytki mrożone
Frytura

44

Nuggetsy z kurczaka

Frytki / ziemniaczki

Firmowa bułka
Surówka

Ćwiartki ziemniaka ze skórką
Frytura
Bułka firmowa
Surówka

Polędwiczki z kurczaka

Polędwiczki z kurczaka
Frytki mrożone
Frytura

45 Polędwiczki z kurczaka

Frytki / ziemniaczki

Firmowa bułka
Surówka

46

47

Zapiekanka
ziemniaczana z pieca

Ćwiartki ziemniaka ze skórką
Frytura
Bułka firmowa
Surówka

Ziemniaczki

Ćwiartki ziemniaka ze skórką
Frytura

Kurczak

Kebab z kurczaka

Pieczarki

Pieczarka, woda, sól
Jogurt naturalny

Sos czosnkowy

Majonez sałatkowy Tarsmak

Ser
Frytki

Przyprawy
Ser mozzarella Galbani
Frytki mrożone

Kurczak

Kebab z kurczaka

Ser
Surówka

Ser mozzarella Galbani
Surówka

Kapsalon na frytkach
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Ziemniaki, olej palmowy
Olej palmowy rafinowany
LUB
Ziemniaki, olej palmowy, przyprawy
Olej palmowy rafinowany
Mąka pszenna 550, woda, olej roślinny rzepakowy, cukier, sól, drożdże
Mix sałat: kapusta pekińska, sałata lodowa, rucola, pomidor, ogórek, cebula czerwona
Sosy do kebabów
Kotlet z piersi kurczaka 57%, mąka pszenna, woda, olej rzepakowy, błonnik pszenny, sól, cukry: glukoza, sacharoza, maltodekstryna, drożdże, stabilizatory E451, E450,
przyprawy, substancja zagęszczająca: E417, aromaty, przeciwutleniacze: E316, ekstrakty przypraw. Produkt moze zawierać: seler, gorczycę, mleko włącznie z laktozą,
jaja kurze.
Ziemniaki, olej palmowy
Olej palmowy rafinowany
LUB
Ziemniaki, olej palmowy, przyprawy
Olej palmowy rafinowany
Mąka pszenna 550, woda, olej roślinny rzepakowy, cukier, sól, drożdże
Mix sałat: kapusta pekińska, sałata lodowa, rucola, pomidor, ogórek, cebula czerwona
Sosy do kebabów
Mięso: filet z kurczaka 63%, mąka pszenna, woda, skóry kurczece, olej rzepakowy, sól, błonnik, pszenny, serwatka z mleka, skrobia ziemniaczana, skrobia modyfikowana,
dekstroza, przyprawy, regulator kwasowości: węglan sodu, drożdże, stabilizator: cytrynian sodu, aromaty, ekstrakty drożdżowe, ekstrakty przypraw, substancja
zagęszczająca: guma guar, warzywa suszone: marchew, seler, cebula, pasternak, por, pietruszka.
Ziemniaki, olej palmowy
Olej palmowy rafinowany
LUB
Ziemniaki, olej palmowy, przyprawy
Olej palmowy rafinowany
Mąka pszenna 550, woda, olej roślinny rzepakowy, cukier, sól, drożdże
Mix sałat: kapusta pekińska, sałata lodowa, rucola, pomidor, ogórek, cebula czerwona
Sosy do kebabów
Polędwica z kurcząt 60%, mąka pszenna, woda, skrobia pszenna, olej rzepakowy, gluten pszenny, sól, wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy, substancja
spulchniająca: diosforan i węglany sodu, przyprawy, warzywa suszone: czosnek i seler, maltodekstryna, stabilizator: cytrynian sodu, barwnik: ekstrakt z papryki, ekstrakt
drożdżowy, błonnik cytrusowy, olej słonecznikowy.
Ziemniaki, olej palmowy
Olej palmowy rafinowany
LUB
Ziemniaki, olej palmowy, przyprawy
Olej palmowy rafinowany
Mąka pszenna 550, woda, olej roślinny rzepakowy, cukier, sól, drożdże
Mix sałat: kapusta pekińska, sałata lodowa, rucola, pomidor, ogórek, cebula czerwona
Sosy do kebabów
Ziemniaki, olej palmowy, przyprawy
Olej palmowy rafinowany
Mięso z kurczka 90%, woda, mąka kukurydziana, soja izolat białka sojowego, maltodekstryna, zioła i przyprawy (zawierają seler i gorczycę), aromaty, dekstroza, skrobia
ziemniaczana, syrop glukozowy w proszku, substancja zagęszczająca E1414, regulatory kwasowości E262, E300, E330, glukoza, ekstrakty drożdżowe. Produkt moze
zawierać: gluten, laktozę z mleka, białko jaja kurzego.
Mleko pasteryzowane, żywe kultury bakterii jogurtowych
Woda, olej rzepakowy (33%), cukier, skrobia modyfikowana, ocet spirytusowy, sól, żółtko jaja w proszku, gorczyca, stabilizatory (guma guar, guma ksantanowa),
substancje konserwujące (benzoesan sodu, sorbinian potasu), aromat, barwnik (beta karoten), przeciwutleniacz (E 385). Zalecenia dla alergików: Jaja - Zawiera, Mleko Może zawierać, Gorczyca - Zawiera
Czosnek granulowany, cukier, koper suszony, pieprz, sól
Mleko, skrobia ziemniaczana, sól, bakterie fermentacji mlekowej, podpuszczka mikrobiologiczna
Ziemniaki, olej palmowy
Mięso z kurczka 90%, woda, mąka kukurydziana, soja izolat białka sojowego, maltodekstryna, zioła i przyprawy (zawierają seler i gorczycę), aromaty, dekstroza, skrobia
ziemniaczana, syrop glukozowy w proszku, substancja zagęszczająca E1414, regulatory kwasowości E262, E300, E330, glukoza, ekstrakty drożdżowe. Produkt moze
zawierać: gluten, laktozę z mleka, białko jaja kurzego.
Mleko, skrobia ziemniaczana, sól, bakterie fermentacji mlekowej, podpuszczka mikrobiologiczna
Mix sałat: kapusta pekińska, sałata lodowa, rucola, pomidor, ogórek, cebula czerwona
Sosy do kebabów
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49

50

51

Burger Toscany

Sałatka Cesar

Sałatka Grecka

Firmowa bułka

Bułka firmowa

Kotlet panierowany

Kotlet panierowany

Sałata
Ogórek
Pomidor

Sałata lodowa

Ketchup

Ketchup nr 7 Fanex

Majonez

Majonez

Słata lodowa

Sałata lodowa

Kurczak

Polędwiczki z kurczaka

Pieczywo
Pomidor cherry
Kukurydza

Bułka firmowa
Pomidor cherry
Kukurydza
Jogurt naturalny

Sos czosnkowy

Majonez sałatkowy Tarsmak

Słata lodowa
Pieczywo
Ser sałatkowy
Pomidor cherry
Czarne oliwki

Przyprawy
Sałata lodowa
Bułka firmowa
Ser sałatkowy
Pomidor cherry
Czarne oliwki

Sos vinegrette

Sos vinegrette

Tortilla

Tortilla Durum

Tortini pizza
Sos pomidorowy baza

52

Podpłomyk

53

Nuggets szt.

Ser
Dwa dowolnie wybrane składniki
Ciasto
Oliwa smakowa
Bazylia
Nuggets z kurczaka

Pomidor

Pulpa pomidorowa
Koncentrat pomidorowy
Przyprawy
Ser mozzarella Galbani
Dwa dowolnie wybrane składniki
Ciasto
Oliwa smakowa
Bazylia
Nuggets z kurczaka
Frytura

54

Polędwiczka szt.

Polędwiczka z kurczaka

Frytki
55

55

Frytki

Polędwiczka z kurczaka
Frytura
Frytki mrożone
Frytura

Ketchup

Ketchup nr 7 Fanex

Ziemniaczki

Ćwiartki ziemniaka ze skórką
Frytura

Ketchup

Ketchup nr 7 Fanex

Ziemniaczki
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Mąka pszenna 550, woda, olej roślinny rzepakowy, cukier, sól, drożdże
Kotlet z piersi kurczaka 57%, mąka pszenna, woda, olej rzepakowy, błonnik pszenny, sól, cukry: glukoza, sacharoza, maltodekstryna, drożdże, stabilizatory E451, E450,
przyprawy, substancja zagęszczająca: E417, aromaty, przeciwutleniacze: E316, ekstrakty przypraw. Produkt moze zawierać: seler, gorczycę, mleko włącznie z laktozą,
jaja kurze.
Sałata lodowa
Ogórek
Pomidor
Koncentrat pomidorowy (78%), woda, cukier, ocet spirytusowy, sól, skrobia modyfikowana, mieszanka przypraw, substancje zagęszczające (guma guar, guma
ksantanowa), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromat
Woda, olej roślinny rzepakowy, musztarda: [woda, gorczyca, sól, regulator kwasowości:(kwas octowy), przyprawy, kurkuma], substancje zagęszczające: (skrobie
modyfikowane), cukier, sól, regulator kwasowości: (kwas cytrynowy), stabilizatory: ( guma guar, guma ksantanowa), substancje konserwujące: (benzoesan sodu ,
sorbinianpotasu), żółtko jaj kurzych w proszku, substancje słodzące: ( acesulfam K, sacharyna, aspartam), przeciwutleniacz: (sól wapniowo-disodowa EDTA). Zawiera
cukier i substancje słodzące. Zawiera źródło fenyloalaniny.
Sałata lodowa
Polędwica z kurcząt 60%, mąka pszenna, woda, skrobia pszenna, olej rzepakowy, gluten pszenny, sól, wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy, substancja
spulchniająca: diosforan i węglany sodu, przyprawy, warzywa suszone: czosnek i seler, maltodekstryna, stabilizator: cytrynian sodu, barwnik: ekstrakt z papryki, ekstrakt
drożdżowy, błonnik cytrusowy, olej słonecznikowy.
Mąka pszenna 550, woda, olej roślinny rzepakowy, cukier, sól, drożdże
Pomidor cherry
Kukurydza, woda, cukier, sól
Mleko pasteryzowane, żywe kultury bakterii jogurtowych
Woda, olej rzepakowy (33%), cukier, skrobia modyfikowana, ocet spirytusowy, sól, żółtko jaja w proszku, gorczyca, stabilizatory (guma guar, guma ksantanowa),
substancje konserwujące (benzoesan sodu, sorbinian potasu), aromat, barwnik (beta karoten), przeciwutleniacz (E 385). Zalecenia dla alergików: Jaja - Zawiera, Mleko Może zawierać, Gorczyca - Zawiera
Czosnek granulowany, cukier, koper suszony, pieprz, sól
Sałata lodowa
Mąka pszenna 550, woda, olej roślinny rzepakowy, cukier, sól, drożdże
Mleko pasteryzowane, regulator kwasowości E575, sól morska, podpuszczka mikrobiologiczna
Pomidor cherry
Olwiki czarne, woda, sól, stabilizator (glukonian żelazowy)
Woda, olej rzepakowy, ocet winny jabłkowy (11%), cukier, przyprawy (zawiera gorczycę), sól, papryka, ocet spirytusowy, zioła, sok cytrynowy z koncentratu, substancja
zagęszczająca: guma ksantanowa, naturalny aromat, barwnik: karoteny
Mąka PSZENNA (63%), woda, tłuszcz palmowy, stabilizatory: glicerol, karboksymetyloceluloza, gumar guar, sól, GLUTEN PSZENNY, substancje spulchniające:
difosforany, węglany sodu, glukoza (z PSZENICY), błonnik PSZENNY, regulator kwasowości: kwas jabłkowy, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych,
substancje konserwujące: propionian wapnia, sorbinian potasu, środek do przetwarzania mąki: L – cysteina. Może zawierać MLEKO i SOJĘ.
Pomidory (99,6%), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy
Koncentrat pomidorowy 30% pasteryzowany. Zawartość ekstraktu 30%±2%.
Woda, cukier, natka pietruszki suszona, sól, pieprz
Mleko, skrobia ziemniaczana, sól, bakterie fermentacji mlekowej, podpuszczka mikrobiologiczna
Dwa dowolnie wybrane składniki z dodatków do pizzy
Mąka pszenna 550, woda, olej roślinny rzepakowy, cukier, sól, drożdże
Oliwa z oliwek, przyprawy: czosnek lub płatki chilli lub bazylia
Bazylia
Mięso: filet z kurczaka 63%, mąka pszenna, woda, skóry kurczece, olej rzepakowy, sól, błonnik, pszenny, serwatka z mleka, skrobia ziemniaczana, skrobia modyfikowana,
dekstroza, przyprawy, regulator kwasowości: węglan sodu, drożdże, stabilizator: cytrynian sodu, aromaty, ekstrakty drożdżowe, ekstrakty przypraw, substancja
zagęszczająca: guma guar, warzywa suszone: marchew, seler, cebula, pasternak, por, pietruszka.
Olej palmowy rafinowany
Polędwica z kurcząt 60%, mąka pszenna, woda, skrobia pszenna, olej rzepakowy, gluten pszenny, sól, wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy, substancja
spulchniająca: diosforan i węglany sodu, przyprawy, warzywa suszone: czosnek i seler, maltodekstryna, stabilizator: cytrynian sodu, barwnik: ekstrakt z papryki, ekstrakt
drożdżowy, błonnik cytrusowy, olej słonecznikowy.
Olej palmowy rafinowany
Ziemniaki, olej palmowy
Olej palmowy rafinowany
Koncentrat pomidorowy (78%), woda, cukier, ocet spirytusowy, sól, skrobia modyfikowana, mieszanka przypraw, substancje zagęszczające (guma guar, guma
ksantanowa), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromat
Ziemniaki, olej palmowy, przyprawy
Olej palmowy rafinowany
Koncentrat pomidorowy (78%), woda, cukier, ocet spirytusowy, sól, skrobia modyfikowana, mieszanka przypraw, substancje zagęszczające (guma guar, guma
ksantanowa), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromat
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57

57

57

Frytki Belgijskie

Frytki Belgijskie
Frytura

Majonez

Majonez

Zapiekanka z pieczarkami

Zapiekanka z pieczarkami

Zapiekanka z pieczarkami

Zapiekanka z pieczarkami

Szynka

Szynka konserwowa

Zapiekanka z pieczarkami

Zapiekanka z pieczarkami

Kurczak

Kebab z kurczaka

Frytki belgijskie

Zapiekanka z
pieczarkami

Zapiekanka z szynką

Zapiekanka z
kurczakiem

Jogurt naturalny
nd

Sos czosnkowy

Sos czosnkowy

Majonez sałatkowy Tarsmak
Przyprawy
Pulpa pomidorowa

nd

Sos pomidorowy

Sos pomidorowy

Ketchup
Koncentrat pomidorowy
Przyprawy
Jogurt naturalny

nd

Sos ostry

Sos ostry

Majonez sałatkowy Tarsmak
Sos sambal Charissa
Przyprawy
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Ziemniaki (pochodzenie: Belgia, Francja, Niderlandy, Niemcy), olej palmowy, destroza
Olej palmowy rafinowany
Woda, olej roślinny rzepakowy, musztarda: [woda, gorczyca, sól, regulator kwasowości:(kwas octowy), przyprawy, kurkuma], substancje zagęszczające: (skrobie
modyfikowane), cukier, sól, regulator kwasowości: (kwas cytrynowy), stabilizatory: ( guma guar, guma ksantanowa), substancje konserwujące: (benzoesan sodu ,
sorbinianpotasu), żółtko jaj kurzych w proszku, substancje słodzące: ( acesulfam K, sacharyna, aspartam), przeciwutleniacz: (sól wapniowo-disodowa EDTA). Zawiera
cukier i substancje słodzące. Zawiera źródło fenyloalaniny.
Mąka pszenna, pieczarki 15%, woda, ser 10% (mozzarella, edamski), cebula, olej rzepakowy, drożdże piekarskie, cukier, sól, koncentrat pomidorowy, skrobia
modyfikowana, pieprz. Produkt może zawierać: soję, gorczycę.
Sosy do kebabów
Mąka pszenna, pieczarki 15%, woda, ser 10% (mozzarella, edamski), cebula, olej rzepakowy, drożdże piekarskie, cukier, sól, koncentrat pomidorowy, skrobia
modyfikowana, pieprz. Produkt może zawierać: soję, gorczycę.
Mięso wieprzowe z szynki (71%), woda, sól, skrobia ziemniaczana, białko sojowe, stabilizatory: trifosforany difosforany, karagen, glukoza, przeciwutleniacz: izoaskorbinian
sodu, cukier, hydrolizat białkowy kukurydziany, aromaty (zawierają soję), hemoglobina wieprzowa, substancja konserwująca: azotyn sodu. Możliwa obecność: zbóż
zawierających gluten, selera, gorczycy, soi, mleka (łącznie z laktozą).
Sosy do kebabów
Mąka pszenna, pieczarki 15%, woda, ser 10% (mozzarella, edamski), cebula, olej rzepakowy, drożdże piekarskie, cukier, sól, koncentrat pomidorowy, skrobia
modyfikowana, pieprz. Produkt może zawierać: soję, gorczycę.
Mięso z kurczka 90%, woda, mąka kukurydziana, soja izolat białka sojowego, maltodekstryna, zioła i przyprawy (zawierają seler i gorczycę), aromaty, dekstroza, skrobia
ziemniaczana, syrop glukozowy w proszku, substancja zagęszczająca E1414, regulatory kwasowości E262, E300, E330, glukoza, ekstrakty drożdżowe. Produkt moze
zawierać: gluten, laktozę z mleka, białko jaja kurzego.
Sosy do kebabów
Mleko pasteryzowane, żywe kultury bakterii jogurtowych
Woda, olej rzepakowy (33%), cukier, skrobia modyfikowana, ocet spirytusowy, sól, żółtko jaja w proszku, gorczyca, stabilizatory (guma guar, guma ksantanowa),
substancje konserwujące (benzoesan sodu, sorbinian potasu), aromat, barwnik (beta karoten), przeciwutleniacz (E 385). Zalecenia dla alergików: Jaja - Zawiera, Mleko Może zawierać, Gorczyca - Zawiera
Czosnek granulowany, cukier, koper suszony, pieprz, sól
Pomidory (99,6%), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy
Woda, koncentrat pomidorowy (w przeliczeniu na pomidora 110 g na 100 g ketchupu), cukier, ocet spirytusowy i winny biały, skrobia modyfikowana, sól, przyprawy,
regulator kwasowości (kwas cytrynowy). W zakładzie występują następujące alergeny: jaja, mleko, soja, zboża zawierające gluten, gorczyca
Koncentrat pomidorowy 30% pasteryzowany. Zawartość ekstraktu 30%±2%
woda, cukier, bazylia, pieprz, sól
Mleko pasteryzowane, żywe kultury bakterii jogurtowych
Woda, olej rzepakowy (33%), cukier, skrobia modyfikowana, ocet spirytusowy, sól, żółtko jaja w proszku, gorczyca, stabilizatory (guma guar, guma ksantanowa),
substancje konserwujące (benzoesan sodu, sorbinian potasu), aromat, barwnik (beta karoten), przeciwutleniacz (E 385). Zalecenia dla alergików: Jaja - Zawiera, Mleko Może zawierać, Gorczyca - Zawiera
Chilli 86%, sól, regulator kwasowości E260, E330, środek konserwujący E211
Czosnek granulowany, cukier, koper suszony, pieprz, sól
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