
 

Wykaz alergenów w Pizzerii –Restauracji K-2  
III WARIANT 

 
 
PIZZA 

Każda pizza zawiera alergeny: gluten (mąka pszenna) i mleko (ser) a także: 

1. Gluten: boczek, kiełbasa wędzona i mięso wołowe (błonnik pszenny) 

2.  Skorupiaki i produkty pochodne: krewetki 

3. Jaja i produkty pochodne: majonez (żółtko jaj), ser Grana Padano (koenzym z białka 

jaj) 

4. Ryby i produkty pochodne: tuńczyk, anchois 

5. Soja i produkty pochodne – szynka, wędzonka, kiełbasa wędzona i boczek (białko 

sojowe, błonnik sojowy) 

6. Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą): ser, śmietana 

7. Gorczyca i produkty pochodne: majonez wyborowy 

8. Mięczaki i produkty pochodne – małże 

POZOSTAŁE DANIA I DESERY 

1. Gluten: mąka pszenna (mięsa i ryby panierowane, wątróbka drobiowa z cebulką), 

placek pszenny (tortilla), pieczywo, ciabatta, grzanki, naleśniki, makaron (spaghetti, 

penne), zupa węgierska, rosół, pomidorowa, kapusta zasmażana, marchewka                          

z groszkiem, stripsy, boczek (błonnik pszenny), ciastka do lodów i deserów 

2.  Jaja i produkty pochodne: żółtko jaj (surówka, sos do kebaba i tortilli), jaja (mięsa                  

i ryby panierowane), makaron (spaghetti, penne), zapiekanka ciabatta, naleśniki, ser 

President Corregio (Makaron M2), ciastka do lodów i deserów 

3. Ryby i produkty pochodne: mintaj, dorsz,  

4. Orzeszki ziemne (orzeszki arachidowe) i produkty pochodne: orzechy (penne                          

z kurczakiem w pomidorowym sosie pesto),  orzechy (sałatka pomarańczowa)  

5. Soja i produkty pochodne – zapiekanka ciabatta, nutella i polewa czekoladowa, białko 

sojowe (wędlina - Spaghetti al mario), szynka (sałatka K-2), boczek (białko sojowe), 

lody (lecytyna) 

6. Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą): ser (shoarma, spaghetti, sałatki), 

masło  (spaghetti), favita (sałatka grecka, z szynką długodojrzewającą, devolay                      

z serem favita), śmietana (spaghetti z boczkiem i/lub szpinakiem) , sos winegret 

(laktoza), devolay z masłem, kapusta zasmażana, marchewka z groszkiem, zapiekanka 

ciabatta, sos do kebaba i tortilli (białko mleka),  naleśniki, nutella (naleśniki), bita 

śmietana i polewa czekoladowa, lody, sos jogurtowo-czosnkowy 

7. Orzechy: nutella (naleśniki) 

8. Seler i produkty pochodne: rosół, zupa węgierska, pomidorowa, zapiekanka ciabatta, 

stripsy 

9. Gorczyca i produkty pochodne: majonez wyborowy, sos winegret, zapiekanka 

ciabatta, sos do kababa i tortilli  

10. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/l                              

w przeliczeniu na SO2: zapiekanka ciabatta, wino 


