
 

Wykaz alergenów w Pizzerii –Restauracji K-2  
II WARIANT 

 
 
Margherita 
ser cheddar i...*  
Każda pizza zawiera alergeny: gluten (mąka pszenna) i mleko (ser) a także: 

Pescatore 
tuńczyk  
alergen: ryby 
 
Vesuvio 
szynka  
alergen: białko sojowe (wędlina) 
 
Funghi 
pieczarki 
 
Capricciosa 
szynka, pieczarki  
alergen: białko sojowe (wędlina) 
 
Capri-Chicken 
szynka, pieczarki, kurczak (filet)  
alergen: białko sojowe (wędlina) 
 
Campagnola 
salami, cebula 
 
Siciliana 
szynka, tuńczyk 
alergen: białko sojowe (wędlina), ryby 
 
Pompei 
wędzonka, cebula 
alergen: białko sojowe (wędlina) 
 
Cacciatore 
salami, oliwki 
 
Bussola 
szynka, krewetki 
alergen: białko sojowe (wędlina), skorupiaki 
 
Sorrento 
tuńczyk, małże 
alergen: ryby, mięczaki 
 
Marinara 
krewetki, małże 
alergen: skorupiaki, mięczaki 
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Pigalle 
pieczarki, krewetki 
alergen: skorupiaki 
 
Venezia 
salami, papryka 
 
Hawaii 
szynka, ananas 
alergen: białko sojowe (wędlina) 
 
Banana 
szynka, banan, curry 
alergen: białko sojowe (wędlina) 
 
San Francisco 
ananas, banan, curry 
 
Amore 
pieczarki, tuńczyk, cebula 
alergen: ryby 
 
Rimini 
wędzonka, pieczarki, cebula 
alergen: białko sojowe (wędlina) 
 
Tonno 
tuńczyk, cebula, majonez wyborowy  
alergen: ryby, gorczyca i żółtko jaj (majonez) 
 
Princessa 
szynka, krewetki, ananas 
alergen: białko sojowe (wędlina), skorupiaki 
 
Torino 
pieczarki, oliwki, cebula 
 
Primavera 
wędzonka, salami, cebula 
alergen: białko sojowe (wędlina) 
 
Vegetariana 
pieczarki, papryka, szparagi 
 
Romana 
salami, ananas, cebula 
 
Amigo 
tuńczyk, anchois, oliwki 
alergen: ryby 
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Bolognesa 
szynka, salami, papryka, oliwki 
alergen: białko sojowe (wędlina) 
 
La Bella 
szynka, kabanos, papryka, oliwki 
alergen: białko sojowe (wędlina) 
 
Frutti di Mare 
tuńczyk, małże, krewetki, anchois 
alergen: ryby, skorupiaki, mięczaki 
 
Picanteria 
salami, cebula, papryka jalapeno, tabasco 
 
Mafioso 
salami, papryka jalapeno, czosnek, tabasco 
 
Verona 
wędzonka, oliwki, pomidor, czosnek, tabasco 
alergen: białko sojowe (wędlina) 
 
Wiosenna 
tuńczyk, kukurydza, groszek, cebula 
alergen: ryby 
 
Alora 
szynka, kabanos, groszek, pomidor 
alergen: białko sojowe (wędlina) 
 
Słoneczna 
tuńczyk, ananas, kukurydza, czosnek, majonez wyborowy  
alergen: ryby, gorczyca i żółtko jaj (majonez) 
 
Gud Fadern 
szynka, pieczarki, krewetki, cebula, majonez wyborowy  
alergen: białko sojowe (wędlina), skorupiaki, gorczyca i żółtko jaj (majonez) 
 
Tropicana 
salami, pieczarki, cebula, małże, czosnek 
alergen: mięczaki 
 
Farmerska 
wędzonka, pieczarki, cebula, pomidor, czosnek 
alergen: białko sojowe (wędlina) 
 
Caorle 
wędzonka, kabanos, papryka jalapeno, oliwki, pomidor 
alergen: białko sojowe (wędlina) 
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Tavolo 
salami, anchois, kapary, papryka jalapeno, pomidor 
alergen: ryby 
 
Quatro Stagioni 
szynka, pieczarki, małże, krewetki, szparagi, oliwki 
alergen: białko sojowe (wędlina), mięczaki, skorupiaki 
 
California 
szynka, pieczarki, ananas, banan 
alergen: białko sojowe (wędlina) 
 
Atlanta 
szynka, pieczarki, papryka, anchois, pomidor, cebula 
alergen: białko sojowe (wędlina), ryby 
 
Beverly Hills 
salami, wędzonka, kabanos, cebula, papryka 
alergen: białko sojowe (wędlina) 
 
K-2 
2x ser, wędzonka, salami, cebula, pomidor, czosnek, tabasco 
alergen: białko sojowe (wędlina) 
 
Mc Chicken 
kurczak (filet), groszek, kukurydza, pomidor 
 
Wieprzowa 
mięso wieprzowe (karkówka), pomidor, cebula 
 
Wiejska 
kiełbasa wędzona, cebula, pomidor, czosnek 
alergen: białko sojowe oraz błonnik sojowy i błonnik pszeniczny (kiełbasa wędzona) 
 
Swojska 
kiełbasa wędzona, pomidor, ogórek, świeży szczypiorek 
alergen: białko sojowe oraz błonnik sojowy i błonnik pszeniczny (kiełbasa) 
 
Fitness 
pomidor, szparagi 
 
Light 
pomidor, ogórek, kukurydza, świeży szczypiorek 
 
Fantazja 
kompozycja własna klienta (max. 6 składników) 
 
Pizza Turek 
ser camembert 
alergen: mleko (ser) 
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Pizza Turek ze szczypiorkiem 
ser camembert, świeży szczypiorek 
alergen: mleko (ser) 
 
Cztery sery  
ser cheddar, camembert, ser wędzony, gorgonzola 
alergen: mleko (ser) 
 
Brokułowa 
brokuły, ser camembert 
alergen: mleko (ser) 
 
Włoska 
cienkie ciasto, szynka wędzona, sałata rukola, ser gorgonzola 
alergen: mleko (ser), białko sojowe (wędlina) 
 
Pizza Specjalna 
boczek wędzony, kabanos, cebula, pomidor, papryka jalapeno 
alergen: białko sojowe i błonnik pszenny (wędlina) 
 
Calzone 
ciasto zwijane, szynka 
alergen: białko sojowe (wędlina) 
 
UFO 
podwójne ciasto, szynka, pieczarki, tuńczyk, salami 
alergen: białko sojowe (wędlina), ryby 
 
Super UFO 
podwójne ciasto, szynka, pieczarki, tuńczyk, salami, oliwki, krewetki, małże, cebula, 
papryka 
alergen: białko sojowe (wędlina), ryby, skorupiaki, mięczaki 
 
Calzone Fantazja 
max 3 dowolne składniki 
 
Zbójnicka 
ser wędzony, boczek, kabanos, świeży szczypiorek 
alergen: mleko (ser), białko sojowe i błonnik pszenny (wędlina) 
 
Pizza B1 
mięso wołowe z Burgera (Sokołów) 
alergen: błonnik pszenny (mięso wołowe) 
 
Pizza B2 
mięso wołowe z Burgera (Sokołów), pomidor koktajlowy, jalapenio 
alergen: błonnik pszenny (mięso wołowe) 
 
Pizza B3 
boczek, mięso wołowe z Burgera (Sokołów), cebula czerwona, pomidor koktajlowy, 
oregano 
alergen: błonnik pszenny (mięso wołowe), białko sojowe i błonnik pszenny (wędlina) 
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Pizza P1 
ser mozarella Galbani, świeża bazylia 
alergen: mleko (ser) 
 
Pizza P2 
szynka Prosciutto Crudo Galbani 
 
Pizza P3 
Salami Piccante Per Pizza Galbani 
 
Pizza P4 
Rukola, ser kozi Sainte Maure PRESIDENT 
alergen: mleko (ser) 
 
Pizza P5 
Szynka Prosciutto Crudo Galbani, rukola, pomidor koktajlowy, ser Grana Padano 
alergen: mleko (ser), koenzym z białka jaj (ser) 
 
Pizza P6 
Salami Piccante Per Pizza Galbani, kapary, jalapeno 
 
Dodatki do pizzy 
majonez (alergen: gorczyca, żółtko jaj) 
 

SHOARMA 

Shoarma wieprzowa 
opiekane, drobno cięte mięso wieprzowe (karkówka), surówka, frytki lub ryż 
alergen: żółtko jaj i gorczyca (surówka) 
 
Shoarma wieprzowa z warzywami 
opiekane, drobno cięte mięso wieprzowe (karkówka), warzywa, surówka, frytki lub ryż 
alergen: żółtko jaj i gorczyca (surówka) 
Shoarma wieprzowa zapieczona serem 
opiekane, drobno cięte mięso wieprzowe (karkówka), roztopiony ser żółty, surówka, frytki 
lub ryż 
alergen: mleko (ser),  żółtko jaj i gorczyca (surówka) 
 
Shoarma z kurczaka 
opiekane, drobno cięte mięso z kurczaka (filet), surówka, frytki lub ryż 
alergen: żółtko jaj i gorczyca (surówka) 
 
Shoarma z kurczaka z warzywami 
opiekane, drobno cięte mięso z kurczaka (filet) z warzywami, surówka, frytki lub ryż 
alergen: żółtko jaj i gorczyca (surówka) 
 
Shoarma z kurczaka zapieczona serem 
opiekane, drobno cięte mięso z kurczaka (filet), roztopiony ser żółty, surówka, frytki lub ryż 
alergen: mleko (ser), żółtko jaj i gorczyca (surówka) 
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Shoarma extra 
drobno cięte mięso wieprzowe (karkówka), drobno cięte mięso z kurczaka (filet), sałatka 
grecka, frytki lub ryż 
alergen: mleko (ser favita), gorczyca i laktoza (sos winegret) 
 

ZUPY 
 

Węgierska  
alergen: gluten i seler (bulion) 
 
Rosół  
alergen: gluten i seler (bulion) 
 
Pomidorowa 
alergen: gluten i seler (bulion) 
 

DANIA OBIADOWE 
 
Schab panierowany 
alergen: mąka pszenna (bułka tarta), jaja 
 
Polędwiczki wieprzowe z podgrzybkami 
alergen: mleko (masło), mąka pszenna 
 
Polędwiczki wieprzowe panierowane 
alergen: mąka pszenna (bułka tarta), jaja 
 
Filet z kurczaka panierowany 
alergen: mąka pszenna (bułka tarta), jaja 
 
Devolay z masłem i natką pietruszki  
alergen: mąka pszenna (bułka tarta), jaja, mleko (masło) 
Devolay z serem favita, papryką i ogórkiem 
alergen: mąka pszenna (bułka tarta), jaja, mleko (masło i ser),  
 
Wątróbka drobiowa z cebulką 
alergen: mąka pszenna 
 
Filet z Dorsza 
alergen: mąka pszenna (bułka tarta), jaja 
 
Filet z Mintaja 
alergen: mąka pszenna (bułka tarta), jaja 
 
Dodatki do dań mięsnych i ryb 
Bułka (alergen: mąka pszenna) 
 

Kapusta zasmażana alergen: mąka pszenna, mleko (masło) 
Marchewka z groszkiem alergen: mąka pszenna, mleko (masło) 
 
Grillowane warzywa alergen: mleko (masło) 
 

Zestaw surówek alergen: żółtko jaj i gorczyca  
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ZAPIEKANKA 
 

Zapiekanka ciabatta  
kiełbasa, pieczarki, ser, papryka konserwowa, przyprawy 
alergen: mąka pszenna, jaja, mleko, laktoza, białko sojowe, gorczyca, seler, SO2 

 
KEBAB 
 

Kebab w bułce 
mięso wieprzowe (karkówka, 90g) lub z kurczaka (filet, 120g), w bułce pszennej, kapusta 
pekińska, pomidor, ogórek, sosy 
alergen: mąka pszenna (pieczywo), gorczyca, żółtko jaj, białko mleka (sosy) 
 

TORTILLA 
 

Tortilla 
placek pszenny (30cm), mięso wieprzowe (karkówka, 90g) lub z kurczaka (filet, 90g), sałata 
lodowa, kapusta pekińska, pomidor, ogórek, sosy 
alergen: mąka pszenna (placek), gorczyca, żółtko jaj, białko mleka (sosy) 
 

NALEŚNIKI 
 

Naleśniki 
(2 szt., 260g) z dżemem truskawkowym lub nutellą, bitą śmietaną i polewą czekoladową 
alergen: mąka pszenna, jaja, mleko, orzechy laskowe oraz mleko, serwatka i soja 
(nutella), mleko (bita śmietana), mleko i soja (polewa czekoladowa)  
 

STRIPSY 
 

Stripsy 
(3 szt. 60-80g) z frytkami (80g)  
alergen: mąka pszenna, seler 

  
SPAGHETTI 
 

Spaghetti bolognese 
spaghetti z sosem mięsnym, posypane serem 
alergen: mąka pszenna, jaja (makaron), mleko (ser i masło) 
 
Spaghetti al mario 
spaghetti z sosem pieczarkowym, szynką, cebula, posypane serem 
alergen: mąka pszenna, jaja (makaron), mleko (ser, masło),  białko sojowe (wędlina) 
 
Spaghetti z kurczakiem 
spaghetti z kurczakiem (filet) w sosie grzybowym 
alergen: mąka pszenna, jaja (makaron), mleko (ser i masło),   
 
Z boczkiem i szpinakiem 
alergen: mąka pszenna, jaja (makaron), mleko (ser, śmietana i masło),   
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Carbonara 
boczek, śmietana, czosnek, cebula 
alergen: mąka pszenna, jaja (makaron), mleko (ser, śmietana i masło),   
 
Penne w sosie szpinakowym 
szpinak, czosnek, śmietana, penne 
alergen: mąka pszenna, jaja (makaron), mleko (ser i masło),   
 
Penne z kurczakiem w pomidorowym sosie pesto 
alergen: mąka pszenna, jaja (makaron), orzeszki pinii (pesto),   
 

MAKARONY WŁOSKIE 
 

Makaron M1 
Gnocchi z sosem z sera pleśniowego z boczkiem, cebulą, siekaną pietruszką, ewentualnie ze 
szczypiorkiem 
alergen: mąka pszenna, jaja (makaron), mleko (ser i masło),   
 
Makaron M2 
Czarne tagliolini z oliwą, czosnkiem, pietruszką, ser twardy długodojrzewający President 
Corregio i kurczak 
alergen: mąka pszenna, jaja (makaron), mleko (ser, masło, śmietana), lizozym z jaj (ser)  
 

SAŁATKI 
  
Wiosenna 
mix sałat, pomidor, ogórek, papryka, czerwona cebula, pieczywo, sos winegret 
alergen: mąka pszenna (pieczywo), gorczyca i laktoza (sos winegret) 
 
K-2 
mix sałat, pomidor, ogórek, czerwona cebula, szynka, papryka, oliwki, pieczywo, sos 
winegret 
alergen: białko sojowe (wędlina), mąka pszenna (pieczywo), gorczyca i laktoza (sos 
winegret) 
 
Tuńczyk 
mix sałat, tuńczyk, pomidor, czerwona cebula, groszek, pieczywo, sos winegret 
alergen: ryba, mąka pszenna (pieczywo), gorczyca i laktoza (sos winegret) 
 
Malinowa  
mix sałat, gruszka, boczek, gorgonzola, sos malinowy, pieczywo 
alergen: białko sojowe i błonnik pszenny (wędlina), mąka pszenna (pieczywo) 
 
Grecka 
mix sałat, pomidor, papryka, oliwki, ogórek, czerwona cebula, ser favita, groszek, pieczywo, 
sos winegret, sos jogurtowo-czosnkowy 
alergen: mleko (ser favita, jogurt), mąka pszenna (pieczywo), gorczyca i laktoza (sos 
winegret) 
 
Pomarańczowa  
mix sałat, pomarańcza, gorgonzola, orzechy, sos pomarańczowy, pieczywo 
alergen: mleko (ser), orzechy, mąka pszenna (pieczywo),  



10 
 

Cesarska 
mix sałat, ogórek zielony, pomidor, czerwona cebula, rzodkiewka, kukurydza, kurczak 
grillowany, grzanki, sos prowansalski, pieczywo 
alergen: mąka pszenna (grzanki, pieczywo) 
 
Sałatka z szynką dojrzewającą 
mix sałat, szynka dojrzewająca, ser fevita, pomidor, sos winegret, pieczywo 
alergen: mleko (ser favita), mąka pszenna (pieczywo), gorczyca i laktoza (sos winegret) 
 

LODY I DESERY 
 

Bajkowy 
3 gałki lodów, ananas, brzoskwinia, orzech włoski, bita śmietana, polewa, ciastko 
alergen: mleko (serwatka i mleko w proszku), soja (lecytyna), orzechy, mąka pszenna, 
żółtko jaj 
 
Advocat 
3 gałki lodów, banan, brzoskwinia, rodzynki, bita śmietana, advocat, ciastko 
alergen: mleko (serwatka i mleko w proszku), soja (lecytyna), orzechy, mąka pszenna, 
żółtko jaj 
 
Lody 
1 gałka 
alergen: mleko (serwatka i mleko w proszku), soja (lecytyna) ewentualnie orzechy w 

lodach o smaku orzechowym 

WINO 

alergen: SO2 


