
 

Wykaz alergenów i składów recepturowych  

w Pizzerii –Restauracji K-2 
 

Margherita  

ser cheddar i...*  

 

skład:  

ciasto - mąka pszenna (ciasto), drożdże, woda, olej, sól, cukier,  

produkt seropodobny: mleko pasteryzowane, tłuszcz roślinny palmowy nieutwardzony, sól, 

kultury mleczarskie,  

Pasłęk do pizzy seropodobny – mleko, olej roślinny palmowy utwardzony, sól, kultury 

mleczarskie, podpuszczka mikrobiologiczna, stabilizator: chlorek wapnia 

ser Cheddar – mleko, sól, kultury bakterii, barwnik: annato 

 

Pescatore 

Tuńczyk  

skład: tuńczyk, woda, sól 

 

Vesuvio 

szynka  

 

skład: szynka konserwowa delikatesowa - mięso wieprzowe z szynki (48%), woda, skrobia, 

sól, stabilizatory E451, substancja zagęszczająca E 407a, E 417, wzmacniacz smaku  E621, 

glukoza, przeciwutleniacz E316, aromaty, sól spożywcza niejodowana, białko zwierzęce 

wieprzowe, regulator kwasowości E 261, E326, cukier gronowy, substancja konserwująca E 

250. Produkt może zawierać pszenicę, mleko, seler, gorczycę, soję 

 

skład: końcówki wędzonek - mięso wieprzowe (88%), woda, sól, stabilizatory: trifosforany, 

karagen, cytrynian sodu, białko sojowe, białko wieprzowo kalogenowe, błonnik pszenny 

bezglutenowy, maltodekstryna, glukoza, cukier, hydrolizat białka słonecznikowego, 

przeciwutleniacze: askorbinian sodu, izoaskorbinian sodu, aromaty, przyprawy, substancja 

konserwująca: azotyn sodu. Możliwa obecność zbóż zawierających gluten, selera, 

gorczycy, mleka (łącznie z laktozą) 
 

Funghi pieczarki 

 

Capricciosa 

szynka, pieczarki  

 

skład: szynka konserwowa delikatesowa - mięso wieprzowe z szynki (48%), woda, skrobia, 

sól, stabilizatory E451, substancja zagęszczająca E 407a, E 417, wzmacniacz smaku  E621, 

glukoza, przeciwutleniacz E316, aromaty, sól spożywcza niejodowana, białko zwierzęce 

wieprzowe, regulator kwasowości E 261, E326, cukier gronowy, substancja konserwująca E 

250. Produkt może zawierać pszenicę, mleko, seler, gorczycę, soję 

 

skład: końcówki wędzonek - mięso wieprzowe (88%), woda, sól, stabilizatory: trifosforany, 

karagen, cytrynian sodu, białko sojowe, białko wieprzowo kalogenowe, błonnik pszenny 

bezglutenowy, maltodekstryna, glukoza, cukier, hydrolizat białka słonecznikowego, 

przeciwutleniacze: askorbinian sodu, izoaskorbinian sodu, aromaty, przyprawy, substancja 

konserwująca: azotyn sodu. Możliwa obecność zbóż zawierających gluten, selera, 

gorczycy, mleka (łącznie z laktozą) 



Capri-Chicken 

szynka, pieczarki, kurczak (filet smażony na oleju z solą)  

 

skład: szynka konserwowa delikatesowa - mięso wieprzowe z szynki (48%), woda, skrobia, 

sól, stabilizatory E451, substancja zagęszczająca E 407a, E 417, wzmacniacz smaku  E621, 

glukoza, przeciwutleniacz E316, aromaty, sól spożywcza niejodowana, białko zwierzęce 

wieprzowe, regulator kwasowości E 261, E326, cukier gronowy, substancja konserwująca E 

250. Produkt może zawierać pszenicę, mleko, seler, gorczycę, soję 

 

skład: końcówki wędzonek - mięso wieprzowe (88%), woda, sól, stabilizatory: trifosforany, 

karagen, cytrynian sodu, białko sojowe, białko wieprzowo kalogenowe, błonnik pszenny 

bezglutenowy, maltodekstryna, glukoza, cukier, hydrolizat białka słonecznikowego, 

przeciwutleniacze: askorbinian sodu, izoaskorbinian sodu, aromaty, przyprawy, substancja 

konserwująca: azotyn sodu. Możliwa obecność zbóż zawierających gluten, selera, 

gorczycy, mleka (łącznie z laktozą) 
 

Campagnola 

salami, cebula 

 

skład: salami - mięso wieprzowe , tłuszcz wieprzowy, sól, pieprz, czosnek, przyprawy (0,3% 

papryka, 0,1% chilli), glukoza, cukier, syrop glukozowy, maltodekstryna, barwniki: E 120, E 

162, przeciwutleniacze: E300, E301, E330, E392, aromat papryki, wzmacniacz smaku: E621, 

ekstrakt papryki, substancja konserwująca: E250, kultury starterowe. Może zawierać:    

gorczycę, seler. 

 

skład: salami dojrzewające premium - mięso wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, sól, pieprz, 

czosnek, glukoza, cukier, barwnik: kwas karminowy, przeciwutleniacze: kwas askorbinowy, 

askorbinian sodu, ekstrakty z rozmarynu, aromat naturalny, maltodekstryna, substancja 

konserwująca: azotyn sodu, kultury starterowe. Może zawierać: gorczycę, seler. 

 

skład: salami fix - mięso wieprzowe (88%), tłuszcz wieprzowy, sól, przyprawy (gorczyca), 

stabilizatory E331, E451, wzmacniacz smaku E 621, cukier, cukier gronowy, 

przeciwutleniacz E 315, E 316, cukier, cukier gronowy, regulator kwasowości  E 575, E 261, 

E 326, barwnik E 120, substancja konserwująca E250. Może zawierać: soję, mleko, pszenicę, 

seler. 

 

Siciliana 

szynka, tuńczyk 

 

skład: szynka konserwowa delikatesowa - mięso wieprzowe z szynki (48%), woda, skrobia, 

sól, stabilizatory E451, substancja zagęszczająca E 407a, E 417, wzmacniacz smaku  E621, 

glukoza, przeciwutleniacz E316, aromaty, sól spożywcza niejodowana, białko zwierzęce 

wieprzowe, regulator kwasowości E 261, E326, cukier gronowy, substancja konserwująca E 

250. Produkt może zawierać pszenicę, mleko, seler, gorczycę, soję 

 

skład: końcówki wędzonek - mięso wieprzowe (88%), woda, sól, stabilizatory: trifosforany, 

karagen, cytrynian sodu, białko sojowe, białko wieprzowo kalogenowe, błonnik pszenny 

bezglutenowy, maltodekstryna, glukoza, cukier, hydrolizat białka słonecznikowego, 

przeciwutleniacze: askorbinian sodu, izoaskorbinian sodu, aromaty, przyprawy, substancja 

konserwująca: azotyn sodu. Możliwa obecność zbóż zawierających gluten, selera, 

gorczycy, mleka (łącznie z laktozą) 
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skład: tuńczyk, woda, sól 

 

Pompei 

wędzonka, cebula 

 

skład: końcówki wędzonek - mięso wieprzowe (88%), woda, sól, stabilizatory: trifosforany, 

karagen, cytrynian sodu, białko sojowe, białko wieprzowo kalogenowe, błonnik pszenny 

bezglutenowy, maltodekstryna, glukoza, cukier, hydrolizat białka słonecznikowego, 

przeciwutleniacze: askorbinian sodu, izoaskorbinian sodu, aromaty, przyprawy, substancja 

konserwująca: azotyn sodu. Możliwa obecność zbóż zawierających gluten, selera, 

gorczycy, mleka (łącznie z laktozą) 

 

Cacciatore 

salami, oliwki  

 

skład: salami - mięso wieprzowe , tłuszcz wieprzowy, sól, pieprz, czosnek, przyprawy (0,3% 

papryka, 0,1% chilli), glukoza, cukier, syrop glukozowy, maltodekstryna, barwniki: E 120, E 

162, przeciwutleniacze: E300, E301, E330, E392, aromat papryki, wzmacniacz smaku: E621, 

ekstrakt papryki, substancja konserwująca: E250, kultury starterowe. Może zawierać:    

gorczycę, seler. 

 

skład: salami dojrzewające premium - mięso wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, sól, pieprz, 

czosnek, glukoza, cukier, barwnik: kwas karminowy, przeciwutleniacze: kwas askorbinowy, 

askorbinian sodu, ekstrakty z rozmarynu, aromat naturalny, maltodekstryna, substancja 

konserwująca: azotyn sodu, kultury starterowe,  

Może zawierać: gorczycę, seler. 

skład: salami fix - mięso wieprzowe (88%), tłuszcz wieprzowy, sól, przyprawy (gorczyca), 

stabilizatory E331, E451, wzmacniacz smaku E 621, cukier, cukier gronowy, 

przeciwutleniacz E 315, E 316, cukier, cukier gronowy, regulator kwasowości  E 575, E 261, 

E 326, barwnik E 120, substancja konserwująca E250. Może zawierać: soję, mleko, pszenicę, 

seler. 

 

skład: oliwki - woda, oliwki zielone bez pestek, sól, regulator kwasowości (kwas mlekowy) 

 

Bussola 

szynka, krewetki  

 

skład: szynka konserwowa delikatesowa - mięso wieprzowe z szynki (48%), woda, skrobia, 

sól, stabilizatory E451, substancja zagęszczająca E 407a, E 417, wzmacniacz smaku  E621, 

glukoza, przeciwutleniacz E316, aromaty, sól spożywcza niejodowana, białko zwierzęce 

wieprzowe, regulator kwasowości E 261, E326, cukier gronowy, substancja konserwująca E 

250. Produkt może zawierać pszenicę, mleko, seler, gorczycę, soję 

 

skład: końcówki wędzonek - mięso wieprzowe (88%), woda, sól, stabilizatory: trifosforany, 

karagen, cytrynian sodu, białko sojowe, białko wieprzowo kalogenowe, błonnik pszenny 

bezglutenowy, maltodekstryna, glukoza, cukier, hydrolizat białka słonecznikowego, 

przeciwutleniacze: askorbinian sodu, izoaskorbinian sodu, aromaty, przyprawy, substancja 

konserwująca: azotyn sodu. Możliwa obecność zbóż zawierających gluten, selera, 

gorczycy, mleka (łącznie z laktozą) 

 

skład: krewetki, woda, stabilizatory (difosforany, trifosforany, polifosforany), sól 



Sorrento 

tuńczyk, małże 

 

skład: tuńczyk, woda, sól 

skład: małże, woda, stabilizatory (trifosforany, polifosforany), sól 

 

Marinara 

krewetki, małże 

 

skład: krewetki, woda, stabilizatory (difosforany, trifosforany, polifosforany), sól 

skład: małże, woda, stabilizatory (trifosforany, polifosforany), sól 

 

Pigalle 

pieczarki, krewetki 

 

skład: krewetki, woda, stabilizatory (difosforany, trifosforany, polifosforany), sól 

 

Venezia 

salami, papryka 

 

skład: salami - mięso wieprzowe , tłuszcz wieprzowy, sól, pieprz, czosnek, przyprawy (0,3% 

papryka, 0,1% chilli), glukoza, cukier, syrop glukozowy, maltodekstryna, barwniki: E 120, E 

162, przeciwutleniacze: E300, E301, E330, E392, aromat papryki, wzmacniacz smaku: E621, 

ekstrakt papryki, substancja konserwująca: E250, kultury starterowe. Może zawierać:    

gorczycę, seler. 

 

skład: salami dojrzewające premium - mięso wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, sól, pieprz, 

czosnek, glukoza, cukier, barwnik: kwas karminowy, przeciwutleniacze: kwas askorbinowy, 

askorbinian sodu, ekstrakty z rozmarynu, aromat naturalny, maltodekstryna, substancja 

konserwująca: azotyn sodu, kultury starterowe,  

Może zawierać: gorczycę, seler. 

skład: salami fix - mięso wieprzowe (88%), tłuszcz wieprzowy, sól, przyprawy (gorczyca), 

stabilizatory E331, E451, wzmacniacz smaku E 621, cukier, cukier gronowy, 

przeciwutleniacz E 315, E 316, cukier, cukier gronowy, regulator kwasowości  E 575, E 261, 

E 326, barwnik E 120, substancja konserwująca E250. Może zawierać: soję, mleko, pszenicę, 

seler. 

 

skład: papryka czerwona konserwowa - woda, papryka czerwona w paskach, cukier, sól, ocet, 

substancja wiążąca - chlorek wapnia 

 

Hawaii 

szynka, ananas 

 

skład: szynka konserwowa delikatesowa - mięso wieprzowe z szynki (48%), woda, skrobia, 

sól, stabilizatory E451, substancja zagęszczająca E 407a, E 417, wzmacniacz smaku  E621, 

glukoza, przeciwutleniacz E316, aromaty, sól spożywcza niejodowana, białko zwierzęce 

wieprzowe, regulator kwasowości E 261, E326, cukier gronowy, substancja konserwująca E 

250. Produkt może zawierać pszenicę, mleko, seler, gorczycę, soję 

skład: ananas w puszce – ananas, woda, cukier, regulator kwasowości - kwas cytrynowy 
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Banana 

szynka, banan, curry 

 

skład: szynka konserwowa delikatesowa - mięso wieprzowe z szynki (48%), woda, skrobia, 

sól, stabilizatory E451, substancja zagęszczająca E 407a, E 417, wzmacniacz smaku  E621, 

glukoza, przeciwutleniacz E316, aromaty, sól spożywcza niejodowana, białko zwierzęce 

wieprzowe, regulator kwasowości E 261, E326, cukier gronowy, substancja konserwująca E 

250. Produkt może zawierać pszenicę, mleko, seler, gorczycę, soję 

 

skład: końcówki wędzonek - mięso wieprzowe (88%), woda, sól, stabilizatory: trifosforany, 

karagen, cytrynian sodu, białko sojowe, białko wieprzowo kalogenowe, błonnik pszenny 

bezglutenowy, maltodekstryna, glukoza, cukier, hydrolizat białka słonecznikowego, 

przeciwutleniacze: askorbinian sodu, izoaskorbinian sodu, aromaty, przyprawy, substancja 

konserwująca: azotyn sodu. Możliwa obecność zbóż zawierających gluten, selera, 

gorczycy, mleka (łącznie z laktozą) 
 

skład curry: sól, kurkuma, cebula, czosnek, papryka słodka, cynamon, cukier, kmin rzymski, 

korzeń lubczyku, kardamon, kozieradka, goździki, owoc kolendry, chili, imbir, pieprz czarny 

 

San Francisco 

ananas, banan, curry 

 

skład curry: sól, kurkuma, cebula, czosnek, papryka słodka, cynamon, cukier, kmin rzymski, 

korzeń lubczyku, kardamon, kozieradka, goździki, owoc kolendry, chili, imbir, pieprz czarny 

 

skład: ananas w puszce – ananas, woda, cukier, regulator kwasowości - kwas cytrynowy 

 

skład curry: sól, kurkuma, cebula, czosnek, papryka słodka, cynamon, cukier, kmin rzymski, 

korzeń lubczyku, kardamon, kozieradka, goździki, owoc kolendry, chili, imbir, pieprz czarny 

 

Amore 

pieczarki, tuńczyk, cebula 

 

skład tuńczyk: tuńczyk, woda, sól 

 

Rimini 

wędzonka, pieczarki, cebula 

 

skład: końcówki wędzonek - mięso wieprzowe (88%), woda, sól, stabilizatory: trifosforany, 

karagen, cytrynian sodu, białko sojowe, białko wieprzowo kalogenowe, błonnik pszenny 

bezglutenowy, maltodekstryna, glukoza, cukier, hydrolizat białka słonecznikowego, 

przeciwutleniacze: askorbinian sodu, izoaskorbinian sodu, aromaty, przyprawy, substancja 

konserwująca: azotyn sodu. Możliwa obecność zbóż zawierających gluten, selera, 

gorczycy, mleka (łącznie z laktozą) 
 

Tonno 

tuńczyk, cebula, majonez wyborowy  

 

skład tuńczyk: tuńczyk, woda, sól 

 



skład: majonez wyborowy - olej rzepakowy, woda, ocet spirytusowy, żółtko jaja, cukier, sól, 

gorczyca, substancje zagęszczające (guma ksantanowa), przyprawa, przeciwutleniacz (sól 

wapniowo-disodowa)  

 

Princessa 

szynka, krewetki, ananas 

 

skład: szynka konserwowa delikatesowa - mięso wieprzowe z szynki (48%), woda, skrobia, 

sól, stabilizatory E451, substancja zagęszczająca E 407a, E 417, wzmacniacz smaku  E621, 

glukoza, przeciwutleniacz E316, aromaty, sól spożywcza niejodowana, białko zwierzęce 

wieprzowe, regulator kwasowości E 261, E326, cukier gronowy, substancja konserwująca E 

250. Produkt może zawierać pszenicę, mleko, seler, gorczycę, soję 

 

skład krewetki: woda, stabilizatory (difosforany, trifosforany, polifosforany), sól 

 

skład: ananas w puszce – ananas, woda, cukier, regulator kwasowości - kwas cytrynowy 

 

Torino 

pieczarki, oliwki, cebula 

 

skład: oliwki, woda, oliwki zielone bez pestek, sól, regulator kwasowości (kwas mlekowy) 

 

Primavera 

wędzonka, salami, cebula 

 

skład: końcówki wędzonek - mięso wieprzowe (88%), woda, sól, stabilizatory: trifosforany, 

karagen, cytrynian sodu, białko sojowe, białko wieprzowo kalogenowe, błonnik pszenny 

bezglutenowy, maltodekstryna, glukoza, cukier, hydrolizat białka słonecznikowego, 

przeciwutleniacze: askorbinian sodu, izoaskorbinian sodu, aromaty, przyprawy, substancja 

konserwująca: azotyn sodu. Możliwa obecność zbóż zawierających gluten, selera, 

gorczycy, mleka (łącznie z laktozą) 
 

skład: salami - mięso wieprzowe , tłuszcz wieprzowy, sól, pieprz, czosnek, przyprawy (0,3% 

papryka, 0,1% chilli), glukoza, cukier, syrop glukozowy, maltodekstryna, barwniki: E 120, E 

162, przeciwutleniacze: E300, E301, E330, E392, aromat papryki, wzmacniacz smaku: E621, 

ekstrakt papryki, substancja konserwująca: E250, kultury starterowe. Może zawierać:    

gorczycę, seler. 

 

skład: salami dojrzewające premium - mięso wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, sól, pieprz, 

czosnek, glukoza, cukier, barwnik: kwas karminowy, przeciwutleniacze: kwas askorbinowy, 

askorbinian sodu, ekstrakty z rozmarynu, aromat naturalny, maltodekstryna, substancja 

konserwująca: azotyn sodu, kultury starterowe. Może zawierać: gorczycę, seler. 

 

skład: salami fix - mięso wieprzowe (88%), tłuszcz wieprzowy, sól, przyprawy (gorczyca), 

stabilizatory E331, E451, wzmacniacz smaku E 621, cukier, cukier gronowy, 

przeciwutleniacz E 315, E 316, cukier, cukier gronowy, regulator kwasowości  E 575, E 261, 

E 326, barwnik E 120, substancja konserwująca E250. Może zawierać: soję, mleko, pszenicę, 

seler. 
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Vegetariana 

pieczarki, papryka, szparagi 
 

skład: papryka czerwona konserwowa - woda, papryka czerwona w paskach, cukier, sól, ocet, 

substancja wiążąca - chlorek wapnia 
 

skład: szparagi, woda, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy 

 

Romana 

salami, ananas, cebula 

 

skład: salami - mięso wieprzowe , tłuszcz wieprzowy, sól, pieprz, czosnek, przyprawy (0,3% 

papryka, 0,1% chilli), glukoza, cukier, syrop glukozowy, maltodekstryna, barwniki: E 120, E 

162, przeciwutleniacze: E300, E301, E330, E392, aromat papryki, wzmacniacz smaku: E621, 

ekstrakt papryki, substancja konserwująca: E250, kultury starterowe. Może zawierać:    

gorczycę, seler. 

 

skład: salami dojrzewające premium - mięso wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, sól, pieprz, 

czosnek, glukoza, cukier, barwnik: kwas karminowy, przeciwutleniacze: kwas askorbinowy, 

askorbinian sodu, ekstrakty z rozmarynu, aromat naturalny, maltodekstryna, substancja 

konserwująca: azotyn sodu, kultury starterowe. Może zawierać: gorczycę, seler. 

 

skład: salami fix - mięso wieprzowe (88%), tłuszcz wieprzowy, sól, przyprawy (gorczyca), 

stabilizatory E331, E451, wzmacniacz smaku E 621, cukier, cukier gronowy, 

przeciwutleniacz E 315, E 316, cukier, cukier gronowy, regulator kwasowości  E 575, E 261, 

E 326, barwnik E 120, substancja konserwująca E250. Może zawierać: soję, mleko, pszenicę, 

seler. 

 

skład: ananas w puszce – ananas, woda, cukier, regulator kwasowości - kwas cytrynowy 

 

Amigo 

tuńczyk, anchois, oliwki 

 

skład tuńczyk: tuńczyk, woda, sól 

 

Anchois 

skład: filety sardeli, olej słonecznikowy, sól  

 

skład: oliwki, woda, oliwki zielone bez pestek, sól, regulator kwasowości (kwas mlekowy) 

 

Bolognesa 

szynka, salami, papryka, oliwki 

 

skład: szynka konserwowa delikatesowa - mięso wieprzowe z szynki (48%), woda, skrobia, 

sól, stabilizatory E451, substancja zagęszczająca E 407a, E 417, wzmacniacz smaku  E621, 

glukoza, przeciwutleniacz E316, aromaty, sól spożywcza niejodowana, białko zwierzęce 

wieprzowe, regulator kwasowości E 261, E326, cukier gronowy, substancja konserwująca E 

250. Produkt może zawierać pszenicę, mleko, seler, gorczycę, soję 

 

skład: końcówki wędzonek - mięso wieprzowe (88%), woda, sól, stabilizatory: trifosforany, 

karagen, cytrynian sodu, białko sojowe, białko wieprzowo kalogenowe, błonnik pszenny 

bezglutenowy, maltodekstryna, glukoza, cukier, hydrolizat białka słonecznikowego, 



przeciwutleniacze: askorbinian sodu, izoaskorbinian sodu, aromaty, przyprawy, substancja 

konserwująca: azotyn sodu. Możliwa obecność zbóż zawierających gluten, selera, 

gorczycy, mleka (łącznie z laktozą) 
skład: salami - mięso wieprzowe , tłuszcz wieprzowy, sól, pieprz, czosnek, przyprawy (0,3% 

papryka, 0,1% chilli), glukoza, cukier, syrop glukozowy, maltodekstryna, barwniki: E 120, E 

162, przeciwutleniacze: E300, E301, E330, E392, aromat papryki, wzmacniacz smaku: E621, 

ekstrakt papryki, substancja konserwująca: E250, kultury starterowe. Może zawierać:    

gorczycę, seler. 

 

skład: salami dojrzewające premium - mięso wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, sól, pieprz, 

czosnek, glukoza, cukier, barwnik: kwas karminowy, przeciwutleniacze: kwas askorbinowy, 

askorbinian sodu, ekstrakty z rozmarynu, aromat naturalny, maltodekstryna, substancja 

konserwująca: azotyn sodu, kultury starterowe. Może zawierać: gorczycę, seler. 

 

skład: salami fix - mięso wieprzowe (88%), tłuszcz wieprzowy, sól, przyprawy (gorczyca), 

stabilizatory E331, E451, wzmacniacz smaku E 621, cukier, cukier gronowy, 

przeciwutleniacz E 315, E 316, cukier, cukier gronowy, regulator kwasowości  E 575, E 261, 

E 326, barwnik E 120, substancja konserwująca E250. Może zawierać: soję, mleko, pszenicę, 

seler. 

 

skład: oliwki, woda, oliwki zielone bez pestek, sól, regulator kwasowości (kwas mlekowy) 

 

skład: papryka czerwona konserwowa - woda, papryka czerwona w paskach, cukier, sól, ocet, 

substancja wiążąca - chlorek wapnia 

 

La Bella 

szynka, kabanos, papryka, oliwki 

 

skład: szynka konserwowa delikatesowa - mięso wieprzowe z szynki (48%), woda, skrobia, 

sól, stabilizatory E451, substancja zagęszczająca E 407a, E 417, wzmacniacz smaku  E621, 

glukoza, przeciwutleniacz E316, aromaty, sól spożywcza niejodowana, białko zwierzęce 

wieprzowe, regulator kwasowości E 261, E326, cukier gronowy, substancja konserwująca E 

250. Produkt może zawierać pszenicę, mleko, seler, gorczycę, soję 

 

skład: końcówki wędzonek - mięso wieprzowe (88%), woda, sól, stabilizatory: trifosforany, 

karagen, cytrynian sodu, białko sojowe, białko wieprzowo kalogenowe, błonnik pszenny 

bezglutenowy, maltodekstryna, glukoza, cukier, hydrolizat białka słonecznikowego, 

przeciwutleniacze: askorbinian sodu, izoaskorbinian sodu, aromaty, przyprawy, substancja 

konserwująca: azotyn sodu. Możliwa obecność zbóż zawierających gluten, selera, 

gorczycy, mleka (łącznie z laktozą) 
 

skład: kabanos - mięso wieprzowe, substancje żelujące: alginian sodu, sól, aromaty, 

przyprawy, stabilizator: E460, regulator kwasowości: mleczan wapnia, wzmacniacz smaku: 

glutaminian monosodowy, przeciwutleniacze: kwas askorbinowy, askorbinian sodu, 

substancja konserwująca: azotyn sodu. Możliwa obecność: glutenu, soi, mleka (łącznie z 

laktozą), selera, gorczycy   

 

skład oliwki: woda, oliwki zielone bez pestek, sól, regulator kwasowości (kwas mlekowy) 

 

skład: papryka czerwona konserwowa - woda, papryka czerwona w paskach, cukier, sól, ocet, 

substancja wiążąca - chlorek wapnia 
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Frutti di Mare 

tuńczyk, małże, krewetki, anchois 

 

skład tuńczyk: tuńczyk, woda, sól 

skład krewetki: woda, stabilizatory (difosforany, trifosforany, polifosforany), sól 

skład małże: woda, stabilizatory (trifosforany, polifosforany), sól 

Anchois skład: filety sardeli, olej słonecznikowy, sól  

 

Picanteria 

salami, cebula, papryka jalapeno, tabasco 

 

skład: salami - mięso wieprzowe , tłuszcz wieprzowy, sól, pieprz, czosnek, przyprawy (0,3% 

papryka, 0,1% chilli), glukoza, cukier, syrop glukozowy, maltodekstryna, barwniki: E 120, E 

162, przeciwutleniacze: E300, E301, E330, E392, aromat papryki, wzmacniacz smaku: E621, 

ekstrakt papryki, substancja konserwująca: E250, kultury starterowe. Może zawierać:    

gorczycę, seler. 

 

skład: salami dojrzewające premium - mięso wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, sól, pieprz, 

czosnek, glukoza, cukier, barwnik: kwas karminowy, przeciwutleniacze: kwas askorbinowy, 

askorbinian sodu, ekstrakty z rozmarynu, aromat naturalny, maltodekstryna, substancja 

konserwująca: azotyn sodu, kultury starterowe. Może zawierać: gorczycę, seler. 

 

skład: salami fix - mięso wieprzowe (88%), tłuszcz wieprzowy, sól, przyprawy (gorczyca), 

stabilizatory E331, E451, wzmacniacz smaku E 621, cukier, cukier gronowy, 

przeciwutleniacz E 315, E 316, cukier, cukier gronowy, regulator kwasowości  E 575, E 261, 

E 326, barwnik E 120, substancja konserwująca E250. Może zawierać: soję, mleko, pszenicę, 

seler. 

 

skład: papryka jalapeno - woda, papryka jalapeno, sól, ocet spirytusowy, regulator 

kwasowości: kwas octowy, substancja wiążąca chlorek wapnia. 

 

skład: tabasco - ocet, czerwona ostra papryka (19%), sól 

 

Mafioso 

salami, papryka jalapeno, czosnek, tabasco 

 

skład: salami - mięso wieprzowe , tłuszcz wieprzowy, sól, pieprz, czosnek, przyprawy (0,3% 

papryka, 0,1% chilli), glukoza, cukier, syrop glukozowy, maltodekstryna, barwniki: E 120, E 

162, przeciwutleniacze: E300, E301, E330, E392, aromat papryki, wzmacniacz smaku: E621, 

ekstrakt papryki, substancja konserwująca: E250, kultury starterowe. Może zawierać:    

gorczycę, seler. 

 

skład: salami dojrzewające premium - mięso wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, sól, pieprz, 

czosnek, glukoza, cukier, barwnik: kwas karminowy, przeciwutleniacze: kwas askorbinowy, 

askorbinian sodu, ekstrakty z rozmarynu, aromat naturalny, maltodekstryna, substancja 

konserwująca: azotyn sodu, kultury starterowe. Może zawierać: gorczycę, seler. 

skład: salami fix - mięso wieprzowe (88%), tłuszcz wieprzowy, sól, przyprawy (gorczyca), 

stabilizatory E331, E451, wzmacniacz smaku E 621, cukier, cukier gronowy, 

przeciwutleniacz E 315, E 316, cukier, cukier gronowy, regulator kwasowości  E 575, E 261, 

E 326, barwnik E 120, substancja konserwująca E250. Może zawierać: soję, mleko, pszenicę, 

seler. 

 



skład: papryka jalapeno - woda, papryka jalapeno, sól, ocet spirytusowy, regulator 

kwasowości: kwas octowy, substancja wiążąca chlorek wapnia. 

 

skład tabasco: ocet, czerwona ostra papryka, sól 

 

Verona 

wędzonka, oliwki, pomidor, czosnek, tabasco 

 

skład: końcówki wędzonek - mięso wieprzowe (88%), woda, sól, stabilizatory: trifosforany, 

karagen, cytrynian sodu, białko sojowe, białko wieprzowo kalogenowe, błonnik pszenny 

bezglutenowy, maltodekstryna, glukoza, cukier, hydrolizat białka słonecznikowego, 

przeciwutleniacze: askorbinian sodu, izoaskorbinian sodu, aromaty, przyprawy, substancja 

konserwująca: azotyn sodu. Możliwa obecność zbóż zawierających gluten, selera, 

gorczycy, mleka (łącznie z laktozą) 

 

skład oliwki: woda, oliwki zielone bez pestek, sól, regulator kwasowości (kwas mlekowy) 

 

skład: tabasco - ocet, czerwona ostra papryka, sól 

 

Wiosenna 

tuńczyk, kukurydza, groszek, cebula 

 

skład tuńczyk: tuńczyk, woda, sól 

 

skład kukurydza: kukurydza, woda, cukier, sól 

 

skład: groszek konserwowy - groszek, woda, cukier, sól, naturalny aromat 

 

Alora 

szynka, kabanos, groszek, pomidor 

 

skład: szynka konserwowa delikatesowa - mięso wieprzowe z szynki (48%), woda, skrobia, 

sól, stabilizatory E451, substancja zagęszczająca E 407a, E 417, wzmacniacz smaku  E621, 

glukoza, przeciwutleniacz E316, aromaty, sól spożywcza niejodowana, białko zwierzęce 

wieprzowe, regulator kwasowości E 261, E326, cukier gronowy, substancja konserwująca E 

250. Produkt może zawierać pszenicę, mleko, seler, gorczycę, soję 

 

skład: kabanos - mięso wieprzowe, substancje żelujące: alginian sodu, sól, aromaty, 

przyprawy, stabilizator: E460, regulator kwasowości: mleczan wapnia, wzmacniacz smaku: 

glutaminian monosodowy, przeciwutleniacze: kwas askorbinowy, askorbinian sodu, 

substancja konserwująca: azotyn sodu. Możliwa obecność: glutenu, soi, mleka (łącznie z 

laktozą), selera, gorczycy   

 

skład: groszek konserwowy - groszek, woda, cukier, sól, naturalny aromat 

 

Słoneczna 

tuńczyk, ananas, kukurydza, czosnek, majonez wyborowy  

 

skład tuńczyk: tuńczyk, woda, sól 

 

skład: ananas w puszce – ananas, woda, cukier, regulator kwasowości - kwas cytrynowy 

skład kukurydza: kukurydza, woda, cukier, sól 
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skład: majonez - olej rzepakowy, woda, ocet spirytusowy, żółtko jaja, cukier, sól, gorczyca, 

substancje zagęszczające (guma ksantanowa), przyprawa, przeciwutleniacz (sól wapniowo-

disodowa)  

 

Gud Fadern 

szynka, pieczarki, krewetki, cebula, majonez wyborowy  

 

skład: szynka konserwowa delikatesowa - mięso wieprzowe z szynki (48%), woda, skrobia, 

sól, stabilizatory E451, substancja zagęszczająca E 407a, E 417, wzmacniacz smaku  E621, 

glukoza, przeciwutleniacz E316, aromaty, sól spożywcza niejodowana, białko zwierzęce 

wieprzowe, regulator kwasowości E 261, E326, cukier gronowy, substancja konserwująca E 

250. Produkt może zawierać pszenicę, mleko, seler, gorczycę, soję 

 

skład: końcówki wędzonek - mięso wieprzowe (88%), woda, sól, stabilizatory: trifosforany, 

karagen, cytrynian sodu, białko sojowe, białko wieprzowo kalogenowe, błonnik pszenny 

bezglutenowy, maltodekstryna, glukoza, cukier, hydrolizat białka słonecznikowego, 

przeciwutleniacze: askorbinian sodu, izoaskorbinian sodu, aromaty, przyprawy, substancja 

konserwująca: azotyn sodu. Możliwa obecność zbóż zawierających gluten, selera, 

gorczycy, mleka (łącznie z laktozą) 
 

skład krewetki: woda, stabilizatory (difosforany, trifosforany, polifosforany), sól 

 

skład majonez: olej rzepakowy, woda, ocet spirytusowy, żółtko jaja, cukier, sól, gorczyca, 

substancje zagęszczające (guma ksantanowa), przyprawa, przeciwutleniacz (sól wapniowo-

disodowa)  

 

Tropicana 

salami, pieczarki, cebula, małże, czosnek 

 

skład: salami - mięso wieprzowe , tłuszcz wieprzowy, sól, pieprz, czosnek, przyprawy (0,3% 

papryka, 0,1% chilli), glukoza, cukier, syrop glukozowy, maltodekstryna, barwniki: E 120, E 

162, przeciwutleniacze: E300, E301, E330, E392, aromat papryki, wzmacniacz smaku: E621, 

ekstrakt papryki, substancja konserwująca: E250, kultury starterowe. Może zawierać:    

gorczycę, seler. 

 

skład: salami dojrzewające premium - mięso wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, sól, pieprz, 

czosnek, glukoza, cukier, barwnik: kwas karminowy, przeciwutleniacze: kwas askorbinowy, 

askorbinian sodu, ekstrakty z rozmarynu, aromat naturalny, maltodekstryna, substancja 

konserwująca: azotyn sodu, kultury starterowe. Może zawierać: gorczycę, seler. 

 

skład: salami fix - mięso wieprzowe (88%), tłuszcz wieprzowy, sól, przyprawy (gorczyca), 

stabilizatory E331, E451, wzmacniacz smaku E 621, cukier, cukier gronowy, 

przeciwutleniacz E 315, E 316, cukier, cukier gronowy, regulator kwasowości  E 575, E 261, 

E 326, barwnik E 120, substancja konserwująca E250. Może zawierać: soję, mleko, pszenicę, 

seler. 

 

skład małże: woda, stabilizatory (trifosforany, polifosforany), sól 

 

 

 

 



Farmerska 

wędzonka, pieczarki, cebula, pomidor, czosnek 

 

skład: końcówki wędzonek - mięso wieprzowe (88%), woda, sól, stabilizatory: trifosforany, 

karagen, cytrynian sodu, białko sojowe, białko wieprzowo kalogenowe, błonnik pszenny 

bezglutenowy, maltodekstryna, glukoza, cukier, hydrolizat białka słonecznikowego, 

przeciwutleniacze: askorbinian sodu, izoaskorbinian sodu, aromaty, przyprawy, substancja 

konserwująca: azotyn sodu. Możliwa obecność zbóż zawierających gluten, selera, 

gorczycy, mleka (łącznie z laktozą) 
 

Caorle 

wędzonka, kabanos, papryka jalapeno, oliwki, pomidor 

 

skład: końcówki wędzonek - mięso wieprzowe (88%), woda, sól, stabilizatory: trifosforany, 

karagen, cytrynian sodu, białko sojowe, białko wieprzowo kalogenowe, błonnik pszenny 

bezglutenowy, maltodekstryna, glukoza, cukier, hydrolizat białka słonecznikowego, 

przeciwutleniacze: askorbinian sodu, izoaskorbinian sodu, aromaty, przyprawy, substancja 

konserwująca: azotyn sodu. Możliwa obecność zbóż zawierających gluten, selera, 

gorczycy, mleka (łącznie z laktozą) 

 

skład: kabanos - mięso wieprzowe, substancje żelujące: alginian sodu, sól, aromaty, 

przyprawy, stabilizator: E460, regulator kwasowości: mleczan wapnia, wzmacniacz smaku: 

glutaminian monosodowy, przeciwutleniacze: kwas askorbinowy, askorbinian sodu, 

substancja konserwująca: azotyn sodu. Możliwa obecność: glutenu, soi, mleka (łącznie z 

laktozą), selera, gorczycy   

 

skład: papryka jalapeno - woda, papryka jalapeno, sól, ocet spirytusowy, regulator 

kwasowości: kwas octowy, substancja wiążąca chlorek wapnia 

 

skład oliwki: woda, oliwki, sól, regulator kwasowości (kwas mlekowy) 

 

Tavolo 

salami, anchois, kapary, papryka jalapeno, pomidor 

 

skład: salami - mięso wieprzowe , tłuszcz wieprzowy, sól, pieprz, czosnek, przyprawy (0,3% 

papryka, 0,1% chilli), glukoza, cukier, syrop glukozowy, maltodekstryna, barwniki: E 120, E 

162, przeciwutleniacze: E300, E301, E330, E392, aromat papryki, wzmacniacz smaku: E621, 

ekstrakt papryki, substancja konserwująca: E250, kultury starterowe. Może zawierać:    

gorczycę, seler. 

 

skład: salami dojrzewające premium - mięso wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, sól, pieprz, 

czosnek, glukoza, cukier, barwnik: kwas karminowy, przeciwutleniacze: kwas askorbinowy, 

askorbinian sodu, ekstrakty z rozmarynu, aromat naturalny, maltodekstryna, substancja 

konserwująca: azotyn sodu, kultury starterowe. Może zawierać: gorczycę, seler. 

 

skład: salami fix - mięso wieprzowe (88%), tłuszcz wieprzowy, sól, przyprawy (gorczyca), 

stabilizatory E331, E451, wzmacniacz smaku E 621, cukier, cukier gronowy, 

przeciwutleniacz E 315, E 316, cukier, cukier gronowy, regulator kwasowości  E 575, E 261, 

E 326, barwnik E 120, substancja konserwująca E250. Może zawierać: soję, mleko, pszenicę, 

seler. 
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Anchois 

skład: filety sardeli, olej słonecznikowy, sól  

 

skład kapary: kapary, woda, sól, regulator kwasowości: kwas octowy 

 

skład: papryka jalapeno - woda, papryka jalapeno, sól, ocet spirytusowy, regulator 

kwasowości: kwas octowy, substancja wiążąca chlorek wapnia 

 

Quatro Stagioni 

szynka, pieczarki, małże, krewetki, szparagi, oliwki 

 

skład: szynka konserwowa delikatesowa - mięso wieprzowe z szynki (48%), woda, skrobia, 

sól, stabilizatory E451, substancja zagęszczająca E 407a, E 417, wzmacniacz smaku  E621, 

glukoza, przeciwutleniacz E316, aromaty, sól spożywcza niejodowana, białko zwierzęce 

wieprzowe, regulator kwasowości E 261, E326, cukier gronowy, substancja konserwująca E 

250. Produkt może zawierać pszenicę, mleko, seler, gorczycę, soję 

 

skład: końcówki wędzonek - mięso wieprzowe (88%), woda, sól, stabilizatory: trifosforany, 

karagen, cytrynian sodu, białko sojowe, białko wieprzowo kalogenowe, błonnik pszenny 

bezglutenowy, maltodekstryna, glukoza, cukier, hydrolizat białka słonecznikowego, 

przeciwutleniacze: askorbinian sodu, izoaskorbinian sodu, aromaty, przyprawy, substancja 

konserwująca: azotyn sodu. Możliwa obecność zbóż zawierających gluten, selera, 

gorczycy, mleka (łącznie z laktozą) 

 

skład małże: woda, stabilizatory (trifosforany, polifosforany), sól 

skład krewetki: woda, stabilizatory (difosforany, trifosforany, polifosforany), sól 

 

szparagi 

skład: szparagi, woda, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy 

 

skład oliwki: woda, oliwki, sól, regulator kwasowości (kwas mlekowy) 

 

California 

szynka, pieczarki, ananas, banan 

 

skład: szynka konserwowa delikatesowa - mięso wieprzowe z szynki (48%), woda, skrobia, 

sól, stabilizatory E451, substancja zagęszczająca E 407a, E 417, wzmacniacz smaku  E621, 

glukoza, przeciwutleniacz E316, aromaty, sól spożywcza niejodowana, białko zwierzęce 

wieprzowe, regulator kwasowości E 261, E326, cukier gronowy, substancja konserwująca E 

250. Produkt może zawierać pszenicę, mleko, seler, gorczycę, soję 

 

skład: końcówki wędzonek - mięso wieprzowe (88%), woda, sól, stabilizatory: trifosforany, 

karagen, cytrynian sodu, białko sojowe, białko wieprzowo kalogenowe, błonnik pszenny 

bezglutenowy, maltodekstryna, glukoza, cukier, hydrolizat białka słonecznikowego, 

przeciwutleniacze: askorbinian sodu, izoaskorbinian sodu, aromaty, przyprawy, substancja 

konserwująca: azotyn sodu. Możliwa obecność zbóż zawierających gluten, selera, 

gorczycy, mleka (łącznie z laktozą) 

 

skład: ananas w puszce – ananas, woda, cukier, regulator kwasowości - kwas cytrynowy 

 

 

 



Atlanta 

szynka, pieczarki, papryka, anchois, pomidor, cebula 

 

skład: szynka konserwowa delikatesowa - mięso wieprzowe z szynki (48%), woda, skrobia, 

sól, stabilizatory E451, substancja zagęszczająca E 407a, E 417, wzmacniacz smaku  E621, 

glukoza, przeciwutleniacz E316, aromaty, sól spożywcza niejodowana, białko zwierzęce 

wieprzowe, regulator kwasowości E 261, E326, cukier gronowy, substancja konserwująca E 

250. Produkt może zawierać pszenicę, mleko, seler, gorczycę, soję 

 

skład: końcówki wędzonek - mięso wieprzowe (88%), woda, sól, stabilizatory: trifosforany, 

karagen, cytrynian sodu, białko sojowe, białko wieprzowo kalogenowe, błonnik pszenny 

bezglutenowy, maltodekstryna, glukoza, cukier, hydrolizat białka słonecznikowego, 

przeciwutleniacze: askorbinian sodu, izoaskorbinian sodu, aromaty, przyprawy, substancja 

konserwująca: azotyn sodu. Możliwa obecność zbóż zawierających gluten, selera, 

gorczycy, mleka (łącznie z laktozą) 

 

skład: papryka czerwona konserwowa - woda, papryka czerwona w paskach, cukier, sól, ocet, 

substancja wiążąca - chlorek wapnia 

 

Anchois 

skład: filety sardeli, olej słonecznikowy, sól  

 

Beverly Hills 

salami, wędzonka, kabanos, cebula, papryka 

 

skład: salami - mięso wieprzowe , tłuszcz wieprzowy, sól, pieprz, czosnek, przyprawy (0,3% 

papryka, 0,1% chilli), glukoza, cukier, syrop glukozowy, maltodekstryna, barwniki: E 120, E 

162, przeciwutleniacze: E300, E301, E330, E392, aromat papryki, wzmacniacz smaku: E621, 

ekstrakt papryki, substancja konserwująca: E250, kultury starterowe. Może zawierać:    

gorczycę, seler. 

 

skład: salami dojrzewające premium - mięso wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, sól, pieprz, 

czosnek, glukoza, cukier, barwnik: kwas karminowy, przeciwutleniacze: kwas askorbinowy, 

askorbinian sodu, ekstrakty z rozmarynu, aromat naturalny, maltodekstryna, substancja 

konserwująca: azotyn sodu, kultury starterowe. Może zawierać: gorczycę, seler. 

 

skład: salami fix - mięso wieprzowe (88%), tłuszcz wieprzowy, sól, przyprawy (gorczyca), 

stabilizatory E331, E451, wzmacniacz smaku E 621, cukier, cukier gronowy, 

przeciwutleniacz E 315, E 316, cukier, cukier gronowy, regulator kwasowości  E 575, E 261, 

E 326, barwnik E 120, substancja konserwująca E250. 

Może zawierać: soję, mleko, pszenicę, seler. 

 

skład: końcówki wędzonek - mięso wieprzowe (88%), woda, sól, stabilizatory: trifosforany, 

karagen, cytrynian sodu, białko sojowe, białko wieprzowo kalogenowe, błonnik pszenny 

bezglutenowy, maltodekstryna, glukoza, cukier, hydrolizat białka słonecznikowego, 

przeciwutleniacze: askorbinian sodu, izoaskorbinian sodu, aromaty, przyprawy, substancja 

konserwująca: azotyn sodu. Możliwa obecność zbóż zawierających gluten, selera, 

gorczycy, mleka (łącznie z laktozą) 
 

skład: kabanos - mięso wieprzowe, substancje żelujące: alginian sodu, sól, aromaty, 

przyprawy, stabilizator: E460, regulator kwasowości: mleczan wapnia, wzmacniacz smaku: 

glutaminian monosodowy, przeciwutleniacze: kwas askorbinowy, askorbinian sodu, 
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substancja konserwująca: azotyn sodu. Możliwa obecność: glutenu, soi, mleka (łącznie z 

laktozą), selera, gorczycy   

 

skład: papryka czerwona konserwowa - woda, papryka czerwona w paskach, cukier, sól, ocet, 

substancja wiążąca - chlorek wapnia 

 

K-2 

2x ser, wędzonka, salami, cebula, pomidor, czosnek, tabasco 

 

skład ser mozzarella: mleko, skrobia ziemniaczana, bakterie fermentacji mlekowej, 

podpuszczka mikrobiologiczna 

 

skład: końcówki wędzonek - mięso wieprzowe (88%), woda, sól, stabilizatory: trifosforany, 

karagen, cytrynian sodu, białko sojowe, białko wieprzowo kalogenowe, błonnik pszenny 

bezglutenowy, maltodekstryna, glukoza, cukier, hydrolizat białka słonecznikowego, 

przeciwutleniacze: askorbinian sodu, izoaskorbinian sodu, aromaty, przyprawy, substancja 

konserwująca: azotyn sodu. Możliwa obecność zbóż zawierających gluten, selera, 

gorczycy, mleka (łącznie z laktozą) 

 

skład: salami - mięso wieprzowe , tłuszcz wieprzowy, sól, pieprz, czosnek, przyprawy (0,3% 

papryka, 0,1% chilli), glukoza, cukier, syrop glukozowy, maltodekstryna, barwniki: E 120, E 

162, przeciwutleniacze: E300, E301, E330, E392, aromat papryki, wzmacniacz smaku: E621, 

ekstrakt papryki, substancja konserwująca: E250, kultury starterowe. Może zawierać:    

gorczycę, seler. 

 

skład: salami dojrzewające premium - mięso wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, sól, pieprz, 

czosnek, glukoza, cukier, barwnik: kwas karminowy, przeciwutleniacze: kwas askorbinowy, 

askorbinian sodu, ekstrakty z rozmarynu, aromat naturalny, maltodekstryna, substancja 

konserwująca: azotyn sodu, kultury starterowe. Może zawierać: gorczycę, seler. 

 

skład: salami fix - mięso wieprzowe (88%), tłuszcz wieprzowy, sól, przyprawy (gorczyca), 

stabilizatory E331, E451, wzmacniacz smaku E 621, cukier, cukier gronowy, 

przeciwutleniacz E 315, E 316, cukier, cukier gronowy, regulator kwasowości  E 575, E 261, 

E 326, barwnik E 120, substancja konserwująca E250. Może zawierać: soję, mleko, pszenicę, 

seler. 

 

skład: tabasco - ocet, czerwona ostra papryka, sól 

 

Mc Chicken 

kurczak (filet), groszek, kukurydza, pomidor 

 

skład groszek konserwowy: groszek, woda, cukier, sól, naturalny aromat 

skład kukurydza: kukurydza, woda, cukier, sól 

 

 

Wieprzowa 

mięso wieprzowe (karkówka), pomidor, cebula 

 

 

 

 

 



Wiejska 

kiełbasa wędzona, cebula, pomidor, czosnek 

 

skład kiełbasa: mięso wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, skrobia, sól, błonnik sojowy, białko 

sojowe,  regulator kwasowości E 451 i stabilizator E 407, białko kalogenowe wieprzowe, 

błonnik pszenny, cukry, przeciwutleniacz E 301, regulatory kwasowości E 262, E 327, E 326, 

E 261, aromaty, wzmacniacz smaku E 621, przeciwutleniacz E 300, E 316, przyprawy, 

ekstrakt przypraw, stabilizator E451i, białko zwierzęce wieprzowe, substancja konserwująca 

E 250. Produkt może zawierać: gorczyce, seler, mleko 

 

Swojska 

kiełbasa wędzona, pomidor, ogórek, świeży szczypiorek 

 

skład kiełbasa: mięso wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, skrobia, sól, błonnik sojowy, białko 

sojowe,  regulator kwasowości E 451 i stabilizator E 407, białko kalogenowe wieprzowe, 

błonnik pszenny, cukry, przeciwutleniacz E 301, regulatory kwasowości E 262, E 327, E 326, 

E 261, aromaty, wzmacniacz smaku E 621, przeciwutleniacz E 300, E 316, przyprawy, 

ekstrakt przypraw, stabilizator E451i, białko zwierzęce wieprzowe, substancja konserwująca 

E 250. Produkt może zawierać: gorczyce, seler, mleko 

 

Fitness 

pomidor, szparagi 

 

skład: szparagi, woda, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy 

 

Light 

pomidor, ogórek, kukurydza, świeży szczypiorek 

 

skład kukurydza: kukurydza, woda, cukier, sól 

 

Fantazja 

kompozycja własna klienta (max. 6 składników) 

 

Pizza Turek 

ser camembert 

 

skład: ser camembert - mleko pasteryzowane, kultury mleczarskie, podpuszczka 

 

Pizza Turek ze szczypiorkiem 

ser camembert, świeży szczypiorek 

 

skład: ser camembert - mleko pasteryzowane, kultury mleczarskie, podpuszczka 

 

Cztery sery  

ser cheddar, camembert, ser wędzony, gorgonzola 

 

skład: ser cheddar - mleko, sól, stabilizator - chlorek wapnia, kultury bakterii 

 

skład: ser wędzony skład gołka zakopiańska - mleko, sól, stabilizator – chlorek wapnia, 

kultury bakterii 

 

skład: ser gorgonzola - mleko pasteryzowane, sól, podpuszczka zwierzęca 
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skład: ser camembert - mleko pasteryzowane, kultury mleczarskie, podpuszczka 

 

Brokułowa 

brokuły, ser camembert 

 

skład: ser camembert - mleko pasteryzowane, kultury mleczarskie, podpuszczka 

 

Włoska 

cienkie ciasto, szynka wędzona, sałata rukola, ser gorgonzola 

 

skład: końcówki wędzonek - mięso wieprzowe (88%), woda, sól, stabilizatory: trifosforany, 

karagen, cytrynian sodu, białko sojowe, białko wieprzowo kalogenowe, błonnik pszenny 

bezglutenowy, maltodekstryna, glukoza, cukier, hydrolizat białka słonecznikowego, 

przeciwutleniacze: askorbinian sodu, izoaskorbinian sodu, aromaty, przyprawy, substancja 

konserwująca: azotyn sodu. Możliwa obecność zbóż zawierających gluten, selera, 

gorczycy, mleka (łącznie z laktozą) 
 

skład: ser gorgonzola - mleko pasteryzowane, sól, podpuszczka zwierzęca 

 

Pizza Specjalna 

boczek wędzony, kabanos, cebula, pomidor, papryka jalapeno 

 

skład: boczek wędzony – mięso wieprzowe, woda, białko roślinne sojowe, stabilizatory 

E451i, E451, E407, białko zwierzęce wieprzowe, błonnik pszenny, glukoza, maltodekstryna, 

przeciwutleniacz E301, regulator kwasowości E262, E327, E261, E326, sól, cukier, aromaty, 

aromat dymu wędzarniczego, substancja konserwująca E250. Produkt może zawierać  seler, 

gorczycę mleko  

 

skład: kabanos - mięso wieprzowe, substancje żelujące: alginian sodu, sól, aromaty, 

przyprawy, stabilizator: E460, regulator kwasowości: mleczan wapnia, wzmacniacz smaku: 

glutaminian monosodowy, przeciwutleniacze: kwas askorbinowy, askorbinian sodu, 

substancja konserwująca: azotyn sodu. Możliwa obecność: glutenu, soi, mleka (łącznie z 

laktozą), selera, gorczycy   

 

skład: papryka jalapeno - woda, papryka jalapeno, sól, ocet spirytusowy, regulator 

kwasowości: kwas octowy, substancja wiążąca chlorek wapnia 

 

Calzone 

ciasto zwijane, szynka 

 

skład: szynka konserwowa delikatesowa - mięso wieprzowe z szynki (48%), woda, skrobia, 

sól, stabilizatory E451, substancja zagęszczająca E 407a, E 417, wzmacniacz smaku  E621, 

glukoza, przeciwutleniacz E316, aromaty, sól spożywcza niejodowana, białko zwierzęce 

wieprzowe, regulator kwasowości E 261, E326, cukier gronowy, substancja konserwująca E 

250. Produkt może zawierać pszenicę, mleko, seler, gorczycę, soję 

 

skład: końcówki wędzonek - mięso wieprzowe (88%), woda, sól, stabilizatory: trifosforany, 

karagen, cytrynian sodu, białko sojowe, białko wieprzowo kalogenowe, błonnik pszenny 

bezglutenowy, maltodekstryna, glukoza, cukier, hydrolizat białka słonecznikowego, 

przeciwutleniacze: askorbinian sodu, izoaskorbinian sodu, aromaty, przyprawy, substancja 



konserwująca: azotyn sodu. Możliwa obecność zbóż zawierających gluten, selera, 

gorczycy, mleka (łącznie z laktozą) 

 

UFO 

podwójne ciasto, szynka, pieczarki, tuńczyk, salami 

 

skład: szynka konserwowa delikatesowa - mięso wieprzowe z szynki (48%), woda, skrobia, 

sól, stabilizatory E451, substancja zagęszczająca E 407a, E 417, wzmacniacz smaku  E621, 

glukoza, przeciwutleniacz E316, aromaty, sól spożywcza niejodowana, białko zwierzęce 

wieprzowe, regulator kwasowości E 261, E326, cukier gronowy, substancja konserwująca E 

250. Produkt może zawierać pszenicę, mleko, seler, gorczycę, soję 

skład: końcówki wędzonek - mięso wieprzowe (88%), woda, sól, stabilizatory: trifosforany, 

karagen, cytrynian sodu, białko sojowe, białko wieprzowo kalogenowe, błonnik pszenny 

bezglutenowy, maltodekstryna, glukoza, cukier, hydrolizat białka słonecznikowego, 

przeciwutleniacze: askorbinian sodu, izoaskorbinian sodu, aromaty, przyprawy, substancja 

konserwująca: azotyn sodu. Możliwa obecność zbóż zawierających gluten, selera, 

gorczycy, mleka (łącznie z laktozą) 

 

skład tuńczyk: tuńczyk, woda, sól 

 

skład: salami - mięso wieprzowe , tłuszcz wieprzowy, sól, pieprz, czosnek, przyprawy (0,3% 

papryka, 0,1% chilli), glukoza, cukier, syrop glukozowy, maltodekstryna, barwniki: E 120, E 

162, przeciwutleniacze: E300, E301, E330, E392, aromat papryki, wzmacniacz smaku: E621, 

ekstrakt papryki, substancja konserwująca: E250, kultury starterowe. Może zawierać:    

gorczycę, seler. 

 

skład: salami dojrzewające premium - mięso wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, sól, pieprz, 

czosnek, glukoza, cukier, barwnik: kwas karminowy, przeciwutleniacze: kwas askorbinowy, 

askorbinian sodu, ekstrakty z rozmarynu, aromat naturalny, maltodekstryna, substancja 

konserwująca: azotyn sodu, kultury starterowe. Może zawierać: gorczycę, seler. 

 

skład: salami fix - mięso wieprzowe (88%), tłuszcz wieprzowy, sól, przyprawy (gorczyca), 

stabilizatory E331, E451, wzmacniacz smaku E 621, cukier, cukier gronowy, 

przeciwutleniacz E 315, E 316, cukier, cukier gronowy, regulator kwasowości  E 575, E 261, 

E 326, barwnik E 120, substancja konserwująca E250. 

Może zawierać: soję, mleko, pszenicę, seler. 

 

Super UFO 

podwójne ciasto, szynka, pieczarki, tuńczyk, salami, oliwki, krewetki, małże, cebula, 

papryka 

 

skład: szynka konserwowa delikatesowa - mięso wieprzowe z szynki (48%), woda, skrobia, 

sól, stabilizatory E451, substancja zagęszczająca E 407a, E 417, wzmacniacz smaku  E621, 

glukoza, przeciwutleniacz E316, aromaty, sól spożywcza niejodowana, białko zwierzęce 

wieprzowe, regulator kwasowości E 261, E326, cukier gronowy, substancja konserwująca E 

250. Produkt może zawierać pszenicę, mleko, seler, gorczycę, soję 

 

skład: końcówki wędzonek - mięso wieprzowe (88%), woda, sól, stabilizatory: trifosforany, 

karagen, cytrynian sodu, białko sojowe, białko wieprzowo kalogenowe, błonnik pszenny 

bezglutenowy, maltodekstryna, glukoza, cukier, hydrolizat białka słonecznikowego, 

przeciwutleniacze: askorbinian sodu, izoaskorbinian sodu, aromaty, przyprawy, substancja 
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konserwująca: azotyn sodu. Możliwa obecność zbóż zawierających gluten, selera, 

gorczycy, mleka (łącznie z laktozą) 
 

skład: tuńczyk, woda, sól 

 

oliwki zielone (woda, oliwki zielone bez pestek (29%), sól (3,5%), regulator kwasowości 

(kwas mlekowy) 

 

skład krewetki (skorupiaki), woda, stabilizatory (difosforany, trifosforany, polifosforany) 

 

skład małże, woda, stabilizatory (difosforany, trifosforany, polifosforany), sól 

 

skład: papryka czerwona konserwowa - woda, papryka czerwona w paskach, cukier, sól, ocet, 

substancja wiążąca - chlorek wapnia 

 

skład: salami - mięso wieprzowe , tłuszcz wieprzowy, sól, pieprz, czosnek, przyprawy (0,3% 

papryka, 0,1% chilli), glukoza, cukier, syrop glukozowy, maltodekstryna, barwniki: E 120, E 

162, przeciwutleniacze: E300, E301, E330, E392, aromat papryki, wzmacniacz smaku: E621, 

ekstrakt papryki, substancja konserwująca: E250, kultury starterowe. Może zawierać:    

gorczycę, seler. 

 

skład: salami dojrzewające premium - mięso wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, sól, pieprz, 

czosnek, glukoza, cukier, barwnik: kwas karminowy, przeciwutleniacze: kwas askorbinowy, 

askorbinian sodu, ekstrakty z rozmarynu, aromat naturalny, maltodekstryna, substancja 

konserwująca: azotyn sodu, kultury starterowe. Może zawierać: gorczycę, seler. 

 

skład: salami fix - mięso wieprzowe (88%), tłuszcz wieprzowy, sól, przyprawy (gorczyca), 

stabilizatory E331, E451, wzmacniacz smaku E 621, cukier, cukier gronowy, 

przeciwutleniacz E 315, E 316, cukier, cukier gronowy, regulator kwasowości  E 575, E 261, 

E 326, barwnik E 120, substancja konserwująca E250. 

Może zawierać: soję, mleko, pszenicę, seler. 

 

Calzone Fantazja 

max 3 dowolne składniki 

 

Zbójnicka 

ser wędzony, boczek, kabanos, świeży szczypiorek 

 

ser wędzony skład gołka zakopiańska: mleko, sól, stabilizator – chlorek wapnia, kultury 

bakterii 

 

skład: boczek wędzony – mięso wieprzowe, woda, białko roślinne sojowe, stabilizatory 

E451i, E451, E407, białko zwierzęce wieprzowe, błonnik pszenny, glukoza, maltodekstryna, 

przeciwutleniacz E301, regulator kwasowości E262, E327, E261, E326, sól, cukier, aromaty, 

aromat dymu wędzarniczego, substancja konserwująca E250. Produkt może zawierać  seler, 

gorczycę mleko  

 

skład: kabanos - mięso wieprzowe, substancje żelujące: alginian sodu, sól, aromaty, 

przyprawy, stabilizator: E460, regulator kwasowości: mleczan wapnia, wzmacniacz smaku: 

glutaminian monosodowy, przeciwutleniacze: kwas askorbinowy, askorbinian sodu, 



substancja konserwująca: azotyn sodu. Możliwa obecność: glutenu, soi, mleka (łącznie z 

laktozą), selera, gorczycy   

 

Pizza B1 

mięso wołowe z Burgera (Sokołów) 

 

skład mięso wołowe (87%), woda, błonnik pszenny, cukier, sól, warzywa suszone, 

przyprawy, ekstrakt drożdżowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromaty, białko 

kolagenowe wołowe, maltodekstryna. 

 

Pizza B2 

mięso wołowe z Burgera (Sokołów), pomidor koktajlowy, jalapeno 

skład mięso wołowe (87%), woda, błonnik pszenny, cukier, sól, warzywa suszone, 

przyprawy, ekstrakt drożdżowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromaty, białko 

kolagenowe wołowe, maltodekstryna. 

 

skład: papryka jalapeno - woda, papryka jalapeno, sól, ocet spirytusowy, regulator 

kwasowości: kwas octowy, substancja wiążąca chlorek wapnia. 

 

Pizza B3 

boczek, mięso wołowe z Burgera (Sokołów), cebula czerwona, pomidor koktajlowy, 

oregano 

 

skład: boczek wędzony – mięso wieprzowe, woda, białko roślinne sojowe, stabilizatory 

E451i, E451, E407, białko zwierzęce wieprzowe, błonnik pszenny, glukoza, maltodekstryna, 

przeciwutleniacz E301, regulator kwasowości E262, E327, E261, E326, sól, cukier, aromaty, 

aromat dymu wędzarniczego, substancja konserwująca E250. Produkt może zawierać  seler, 

gorczycę mleko  

 

skład mięso wołowe (87%), woda, błonnik pszenny, cukier, sól, warzywa suszone, 

przyprawy, ekstrakt drożdżowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromaty, białko 

kolagenowe wołowe, maltodekstryna. 

 

Pizza P1 

ser mozarella Galbani, świeża bazylia 

 

skład: mleko pasteryzowane, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, podpuszczka 

składniki zalewy: woda, sól 

 

Pizza P2 

szynka Prosciutto Crudo Galbani 

 

skład: szynka wieprzowa, sól, substancja konserwująca, azotan potasu  

 

Pizza P3 

Salami Piccante Per Pizza Galbani 

 

skład salami: mięso wieprzowe, sól, aromaty, naturalne aromaty, dekstroza, przeciwutleniacz: 

kwas askorbinowy, konserwanty: azotan potasu, azotyn sodu 

 

Pizza P4 

Rukola, ser kozi Sainte Maure PRESIDENT 
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skład: ser kozi: mleko kozie pasteryzowane, sól, stabilizator (chlorek wapnia) 

kultury mleczarskie, podpuszczka 

 

Pizza P5 

Szynka Prosciutto Crudo Galbani, rukola, pomidor koktajlowy, ser Grana Padano 

 

skład: szynka wieprzowa, sól, substancja konserwująca, azotan potasu  

 

skład: ser - mleko, żywe kultury bakterii, sól, podpuszczka, substancja konserwująca 

(lizozym (z jaj) 

 

Pizza P6 

Salami Piccante Per Pizza Galbani, kapary, jalapeno 

 

skład: salami Piccante Per Pizza Galbani - mięso wieprzowe, sól, aromaty, naturalne aromaty, 

dekstroza, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, konserwanty: azotan potasu, azotyn sodu 

 

skład kapary: kapary, woda, sól, regulator kwasowości: kwas octowy 

 

skład papryka jalapeno: woda, papryka jalapeno, sól, ocet spirytusowy, regulator kwasowości: 

kwas octowy, substancja wiążąca chlorek wapnia. 

 

Sos do pizzy pomidorowy 

koncentrat pomidorowy, majeranek, tymianek, czosnek granulowany, pieprz, sól, cukier,  

 

Sos do pizzy czosnkowy 

Majonez (olej roślinny rzepakowy, woda, musztarda (ocet spirytusowy, mączka z gorczycy, 

sól. ekstrakt przypraw), żółtka jaj, cukier, guma guar E 412, guma ksantanowa E 415), sok z 

cytryny, czosnek, koperek, śmietana), natka pietruszki, koperek, czosnek granulowany, 

czosnek świeży, cukier, sól, cytrynka (woda, sok cytrynowy 10% (odtworzony z soku 

zagęszczonego), cukier, regulator kwasowości - kwas cytrynowy, naturalny aromat 

cytrynowy, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu), 

woda  

 

Dodatki do pizzy 

mięsne, owoce morza, ser cheddar i... 

Dodatki do pizzy 

Wędliny 

 

 

Dodatki do pizzy 

warzywa 

Dodatki do pizzy 

tabasco, ketchup,  

majonez (alergen: gorczyca, żółtko jaj) 
 

 

 



SHOARMA 

 
Shoarma wieprzowa 

opiekane, drobno cięte mięso wieprzowe (karkówka), surówka, frytki lub ryż 
 

skład: surówka wiosenna - kapusta biała, marchew, jabłko, cukier, por, sos delikatny (olej 

rzepakowy, woda, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, sól, przyprawy), 

ocet spirytusowy, żółtko jajka, skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca: guma guar, 

sól, olej rzepakowy, ocet spirytusowy, regulator kasowości: kwas cytrynowy, przyprawy. 

Może zawierać seler 

 

skład: surówka firmowa z czerwonej kapusty z jabłkiem – kapusta czerwona, cebula, majonez 

(olej, rzepakowy, woda, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, sól, 

przyprawy), ocet spirytusowy, żółtko jajka, skrobia modyfikowana, substancja 

zagęszczająca: guma guar, sól), cukier, jabłka, ocet spirytusowy, sól,  przyprawy. Może 

zawierać seler, sezam i orzechy) 

 

skład: surówka meksykańska z kukurydzą - kapusta biała, marchew, majonez (olej, 

rzepakowy, woda, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, sól, przyprawy), 

ocet spirytusowy, żółtko jajka, skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca: guma guar, 

sól, kukurydza, cukier, por, ocet spirytusowy, regulator kasowości: kwas cytrynowy, 

przyprawy. Może zawierać seler 

 

skład: frytki - ziemniaki, olej palmowy, glukoza 

 

Shoarma wieprzowa z warzywami 

opiekane, drobno cięte mięso wieprzowe (karkówka), warzywa, surówka, frytki lub ryż 

 

skład: surówka wiosenna - kapusta biała, marchew, jabłko, cukier, por, sos delikatny (olej 

rzepakowy, woda, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, sól, przyprawy), 

ocet spirytusowy, żółtko jajka, skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca: guma guar, 

sól, olej rzepakowy, ocet spirytusowy, regulator kasowości: kwas cytrynowy, przyprawy. 

Może zawierać seler 

 

skład: surówka firmowa z czerwonej kapusty z jabłkiem – kapusta czerwona, cebula, majonez 

(olej, rzepakowy, woda, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, sól, 

przyprawy), ocet spirytusowy, żółtko jajka, skrobia modyfikowana, substancja 

zagęszczająca: guma guar, sól), cukier, jabłka, ocet spirytusowy, sól,  przyprawy. Może 

zawierać seler, sezam i orzechy 

 

skład: surówka meksykańska z kukurydzą - kapusta biała, marchew, majonez (olej, 

rzepakowy, woda, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, sól, przyprawy), 

ocet spirytusowy, żółtko jajka, skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca: guma guar, 

sól, kukurydza, cukier, por, ocet spirytusowy, regulator kasowości: kwas cytrynowy, 

przyprawy. Może zawierać seler 

 

skład: frytki - ziemniaki, olej palmowy, glukoza 

 

Shoarma wieprzowa zapieczona serem 

opiekane, drobno cięte mięso wieprzowe (karkówka), roztopiony ser żółty, surówka, frytki 

lub ryż 
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skład surówki - kapusta biała, marchew, jabłko, cukier, por, sos delikatny (olej rzepakowy, 

woda, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, sól, przyprawy), ocet 

spirytusowy, żółtko jajka, skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca: guma guar, sól, 

olej rzepakowy, ocet spirytusowy, regulator kasowości: kwas cytrynowy, przyprawy. Może 

zawierać seler 

 

skład: produkt seropodobny - mleko pasteryzowane, tłuszcz roślinny palmowy 

nieutwardzony, sól, kultury mleczarskie, skrobia ziemniaczana, sól, bakterie fermentacji 

mlekowej, podpuszczka mikrobiologiczna) 

 

skład: frytki - ziemniaki, olej palmowy, glukoza 

 

Shoarma z kurczaka 

opiekane, drobno cięte mięso z kurczaka (filet), surówka, frytki lub ryż 

 

skład: surówka wiosenna - kapusta biała, marchew, jabłko, cukier, por, sos delikatny (olej 

rzepakowy, woda, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, sól, przyprawy), 

ocet spirytusowy, żółtko jajka, skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca: guma guar, 

sól, olej rzepakowy, ocet spirytusowy, regulator kasowości: kwas cytrynowy, przyprawy. 

Może zawierać seler 

 

skład: surówka firmowa z czerwonej kapusty z jabłkiem – kapusta czerwona, cebula, majonez 

(olej, rzepakowy, woda, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, sól, 

przyprawy), ocet spirytusowy, żółtko jajka, skrobia modyfikowana, substancja 

zagęszczająca: guma guar, sól), cukier, jabłka, ocet spirytusowy, sól,  przyprawy. Może 

zawierać seler, sezam i orzechy 

 

skład: surówka meksykańska z kukurydzą - kapusta biała, marchew, majonez (olej, 

rzepakowy, woda, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, sól, przyprawy), 

ocet spirytusowy, żółtko jajka, skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca: guma guar, 

sól, kukurydza, cukier, por, ocet spirytusowy, regulator kasowości: kwas cytrynowy, 

przyprawy. Może zawierać seler 

 

skład: produkt seropodobny - mleko pasteryzowane, tłuszcz roślinny palmowy 

nieutwardzony, sól, kultury mleczarskie, skrobia ziemniaczana, sól, bakterie fermentacji 

mlekowej, podpuszczka mikrobiologiczna) 

 

skład: frytki - ziemniaki, olej palmowy, glukoza 

 

skład: przyprawa do kurczaka – słodka papryka, curry, chilli, pieprz czerwony, imbir, sól oraz 

olej 

 

Shoarma z kurczaka z warzywami 

opiekane, drobno cięte mięso z kurczaka (filet) z warzywami, surówka, frytki lub ryż 

 

skład: surówka wiosenna - kapusta biała, marchew, jabłko, cukier, por, sos delikatny (olej 

rzepakowy, woda, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, sól, przyprawy), 

ocet spirytusowy, żółtko jajka, skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca: guma guar, 

sól, olej rzepakowy, ocet spirytusowy, regulator kasowości: kwas cytrynowy, przyprawy. 

Może zawierać seler 

 



skład: surówka firmowa z czerwonej kapusty z jabłkiem – kapusta czerwona, cebula, majonez 

(olej, rzepakowy, woda, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, sól, 

przyprawy), ocet spirytusowy, żółtko jajka, skrobia modyfikowana, substancja 

zagęszczająca: guma guar, sól), cukier, jabłka, ocet spirytusowy, sól,  przyprawy. Może 

zawierać seler, sezam i orzechy 

 

skład: surówka meksykańska z kukurydzą - kapusta biała, marchew, majonez (olej, 

rzepakowy, woda, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, sól, przyprawy), 

ocet spirytusowy, żółtko jajka, skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca: guma guar, 

sól, kukurydza, cukier, por, ocet spirytusowy, regulator kasowości: kwas cytrynowy, 

przyprawy. Może zawierać seler 

 

skład: frytki - ziemniaki, olej palmowy, glukoza 

 

skład: przyprawa do kurczaka – słodka papryka, curry, chilli, pieprz czerwony, imbir, sól oraz 

olej 

 

Shoarma z kurczaka zapieczona z serem 

opiekane, drobno cięte mięso z kurczaka (filet), roztopiony ser żółty, surówka, frytki lub ryż 

 

skład: surówka wiosenna - kapusta biała, marchew, jabłko, cukier, por, sos delikatny (olej 

rzepakowy, woda, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, sól, przyprawy), 

ocet spirytusowy, żółtko jajka, skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca: guma guar, 

sól, olej rzepakowy, ocet spirytusowy, regulator kasowości: kwas cytrynowy, przyprawy. 

Może zawierać seler 

 

skład: surówka firmowa z czerwonej kapusty z jabłkiem – kapusta czerwona, cebula, majonez 

(olej, rzepakowy, woda, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, sól, 

przyprawy), ocet spirytusowy, żółtko jajka, skrobia modyfikowana, substancja 

zagęszczająca: guma guar, sól), cukier, jabłka, ocet spirytusowy, sól,  przyprawy. Może 

zawierać seler, sezam i orzechy 

 

skład: surówka meksykańska z kukurydzą - kapusta biała, marchew, majonez (olej, 

rzepakowy, woda, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, sól, przyprawy), 

ocet spirytusowy, żółtko jajka, skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca: guma guar, 

sól, kukurydza, cukier, por, ocet spirytusowy, regulator kasowości: kwas cytrynowy, 

przyprawy. Może zawierać seler 

 

skład: produkt seropodobny - mleko pasteryzowane, tłuszcz roślinny palmowy 

nieutwardzony, sól, kultury mleczarskie, skrobia ziemniaczana, sól, bakterie fermentacji 

mlekowej, podpuszczka mikrobiologiczna) 

 

skład: frytki - ziemniaki, olej palmowy, glukoza 

 

skład: przyprawa do kurczaka – słodka papryka, curry, chilli, pieprz czerwony, imbir, sól oraz 

olej  

 

Shoarma extra 

drobno cięte mięso wieprzowe (karkówka), drobno cięte mięso z kurczaka (filet), sałatka 

grecka, frytki lub ryż 
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skład: sałatka grecka – mix sałat, pomidor, ogórek, papryka, cebula, oliwki (woda, oliwki, sól, 

regulator kwasowości (kwas mlekowy)), groszek (skład groszek konserwowy: groszek, woda, 

winegret (sos ogrodowy Knorr (sól, cukier, skrobia modyfikowana, maltodekstryna, 

wzmacniacz smaku (glutaminian monosodowy), natka pietruszki, regulator kwasowości 

(octany sodu), kwas (kwas cytrynowy), gorczyca mielona, cebula suszona, laktoza, 

szczypiorek suszony, tłuszcz palmowy, substancja zagęszczająca (guma ksantanowa), ekstrakt 

drożdżowy, pieprz czarny mielony, kurkuma, czosnek suszony . Może zawierać gluten, jaja i 

seler), woda, oliwa z oliwek, sos jogurtowy (jogurt typu greckiego (mleko, śmietanka, 

żywe kultury bakterii jogurtowych (Streptococcus thermophilus i Lactobacillus delbrueckii 

subsp. bulgaricus) oraz L. acidophilus i Bifidobacterium lactis) miód, majonez (olej roślinny 

rzepakowy, woda, musztarda (ocet spirytusowy, mączka z gorczycy, sól. ekstrakt 

przypraw), żółtka jaj, cukier, guma guar E 412, guma ksantanowa E 415), sok z cytryny, 

czosnek, koperek, śmietana),  

skład: produkt seropodobny - mleko pasteryzowane, tłuszcz roślinny palmowy 

nieutwardzony, sól, kultury mleczarskie, skrobia ziemniaczana, sól, bakterie fermentacji 

mlekowej, podpuszczka mikrobiologiczna) 

 

skład: frytki - ziemniaki, olej palmowy, glukoza 

 

skład: przyprawa do kurczaka – słodka papryka, curry, chilli, pieprz czerwony, imbir, sól oraz 

olej 

 

Sosy do shoarmy 

 

Sos ostry - ketchup (koncentrat pomidorowy (78%; co odpowiada 200 g świeżych pomidorów 

na każde 100 g ketchupu), woda, cukier, ocet spirytusowy, sól, skrobia modyfikowana, 

przyprawy, guma guar (E 412), guma ksantanowa (E 415), kwas cytrynowy (E 330), 

aromat)), kamun, pieprz, papryka słodka, chili, natka pietruszki, sambal (chili, sól, woda, 

regulator kwasowości E260, substancja konserwująca E211), cebula 

   

Sos czosnkowy - majonez (olej roślinny rzepakowy, woda, musztarda (ocet spirytusowy, 

mączka z gorczycy, sól. ekstrakt przypraw), żółtka jaj, cukier, guma guar E 412, guma 

ksantanowa E 415), natka pietruszki, koperek, czosnek granulowany, czosnek świeży, cukier, 

sól, cytrynka (woda, sok cytrynowy 10% (odtworzony z soku zagęszczonego), cukier, 

regulator kwasowości - kwas cytrynowy, naturalny aromat cytrynowy, przeciwutleniacz: 

kwas askorbinowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu), woda  

 

Sos słodko – kwaśny: majonez (olej roślinny rzepakowy, woda, musztarda (ocet 

spirytusowy, mączka z gorczycy, sól. ekstrakt przypraw), żółtka jaj, cukier, guma guar E 

412, guma ksantanowa E 415), sok malinowy (A - cukier i syrop glukozowo-fruktozowy lub 

B - syrop glukozowo-fruktozowy, woda, zagęszczony sok aroniowy, regulator kwasowości: 

kwas cytrynowy, 0,25% zagęszczonego soku malinowego o ekstrakcie ogólnym 65%, 

zagęszczone soki: z czarnej porzeczki i marchwi, witamina C, aromat), cytrynka (woda, sok 

cytrynowy 10% (odtworzony z soku zagęszczonego), cukier, regulator kwasowości - kwas 

cytrynowy, naturalny aromat cytrynowy, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, substancja 

konserwująca: sorbinian potasu)), ketchup (koncentrat pomidorowy (78%; co odpowiada 200 g 

świeżych pomidorów na każde 100 g ketchupu), woda, cukier, ocet spirytusowy, sól, skrobia 

modyfikowana, przyprawy, guma guar (E 412), guma ksantanowa (E 415), kwas cytrynowy 

(E 330), aromat))  

http://czytamyetykiety.pl/tag/guma_guar_e-412/
http://czytamyetykiety.pl/tag/guma_guar_e-412/
http://czytamyetykiety.pl/tag/kwas-cytrynowy-e-330/
http://czytamyetykiety.pl/tag/kwas-cytrynowy-e-330/
http://czytamyetykiety.pl/tag/kwas-cytrynowy-e-330/
http://czytamyetykiety.pl/tag/kwas-cytrynowy-e-330/
http://czytamyetykiety.pl/tag/guma_guar_e-412/
http://czytamyetykiety.pl/tag/guma_guar_e-412/
http://czytamyetykiety.pl/tag/kwas-cytrynowy-e-330/
http://czytamyetykiety.pl/tag/kwas-cytrynowy-e-330/


ZUPY 

 
Węgierska  

Wołowina, wieprzowina, ziemniaki, cebula, papryka, koncentrat pomidorowy, słodka 

papryka, ostra papryka, słodka papryka, suszony tymianek, kminek, sól, pieprz, oliwa, kostki 

bulionowe, przyprawa Warzywko, oliwa, sól, pieprz 

 

skład: bullion sól, warzywa suszone: marchew, pasternak, ziemniak, cebula, natka pietruszki, 

seler, por, kapusta, korzeń pietruszki, pomidor, czosnek, papryka słodka, wzmacniacze 

smaku: glutaminian monosodowy, 5′-rybonukleotydy disodowe, cukier, skrobia, pieprz 

czarny, barwnik: ryboflawina 

 

skład: przyprawa Warzywko - sól, warzywa suszone 15,1% (pasternak, marchew, cebula, 

czosnek, natka pietruszki, pomidory, liście selera, papryka), wzmacniacze smaku 

(glutaminian monosodowy, inozynian disodowy, guanylan disodowy), cukier, hydrolizat 

białka roślinnego, ekstrakt drożdżowy, przyprawy, barwnik (ryboflawina) 

 

Rosół  

woda, włoszczyzna, mięso drobiowe, lisć laurowy, ziele angielskie, kostki bulionowe, 

przyprawa Warzywko, sól, pieprz 

 

skład: bulion drobiowy  - sól, wzmacniacze smaku (glutaminian monosodowy, 5'-

rybonukleotydy disodowe), olej palmowy, skrobia ziemniaczana, aromaty 

(z pszenicą, selerem), całkowicie utwardzony tłuszcz palmowy, cukier, tłuszcz drobiowy, 

przyprawy, liść pietruszki, suszone warzywa 0,5% (cebula, marchew), regulator kwasowości 

(kwas cytrynowy), suszone mięso z kury 0,1%, przeciwutleniacz (lecytyny) 

Może zawierać: soję, mleko. 

 

skład: przyprawa Warzywko - sól, warzywa suszone 15,1% (pasternak, marchew, cebula, 

czosnek, natka pietruszki, pomidory, liście selera, papryka), wzmacniacze smaku 

(glutaminian monosodowy, inozynian disodowy, guanylan disodowy), cukier, hydrolizat 

białka roślinnego, ekstrakt drożdżowy, przyprawy, barwnik (ryboflawina) 

 

skład: makaron - mąka z pszenicy zwyczajnej, semolina - mąka z pszenicy durum, 

pasteryzowana masa jajowa 20% (odpowiada proporcji 5 jaj na 1 kg mąki), woda, kurkuma - 

przyprawa 

 

Pomidorowa 

woda, włoszczyzna, mięso drobiowe, lisć laurowy, ziele angielskie, śmietana, kostki 

bulionowe, przyprawa Warzywko, sól, pieprz 

 

skład: bulion drobiowy  - sól, wzmacniacze smaku (glutaminian monosodowy, 5'-

rybonukleotydy disodowe), olej palmowy, skrobia ziemniaczana, aromaty 

(z pszenicą, selerem), całkowicie utwardzony tłuszcz palmowy, cukier, tłuszcz drobiowy 

2,0%, przyprawy, liść pietruszki, suszone warzywa 0,5% (cebula, marchew), regulator 

kwasowości (kwas cytrynowy), suszone mięso z kury 0,1%, przeciwutleniacz (lecytyny) 

Może zawierać: soję, mleko. 

 

skład: przyprawa Warzywko - sól, warzywa suszone 15,1% (pasternak, marchew, cebula, 

czosnek, natka pietruszki, pomidory, liście selera, papryka), wzmacniacze smaku 

(glutaminian monosodowy, inozynian disodowy, guanylan disodowy), cukier, hydrolizat 

białka roślinnego, ekstrakt drożdżowy, przyprawy, barwnik (ryboflawina) 
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DANIA OBIADOWE 
 

Schab panierowany 

Mięso wieprzowe, jajka, bułka tarta, olej roślinny, sól, pieprz, przyprawa Warzywko 

 

skład: przyprawa Warzywko - sól, warzywa suszone 15,1% (pasternak, marchew, cebula, 

czosnek, natka pietruszki, pomidory, liście selera, papryka), wzmacniacze smaku 

(glutaminian monosodowy, inozynian disodowy, guanylan disodowy), cukier, hydrolizat 

białka roślinnego, ekstrakt drożdżowy, przyprawy, barwnik (ryboflawina) 

 

 

Polędwiczki wieprzowe z podgrzybkami 

Polędwiczki wieprzowe, masło, podgrzybki, koncentrat grzybowy, bulion grzybowy z 

borowikami, mąka pszenna, sól, pieprz,  

skład masło: śmietanka pasteryzowana, barwnik karoteny, zawartość tłuszczu 82%,  

skład koncentrat grzybowy: borowik ,podgrzybek, maślak 

skład: bulion grzybowy z borowikami - sól, olej palmowy, wzmacniacze smaku 

(glutaminian monosodowy, 5'-rybonukleotydy disodowe), całkowicie utwardzony tłuszcz 

palmowy, aromaty (z pszenicą), cukier, skrobia ziemniaczana, suszone warzywa (cebula, 

czosnek), suszony borowik, barwnik (karmel amoniakalny), ekstrakt drożdży, pieprz czarny, 

regulator kwasowości (kwas cytrynowy), fermentowane białko pszenne, przeciwutleniacz 

(lecytyny). Może zawierać: soję, mleko, seler. 

 

Polędwiczki wieprzowe panierowane 

Polędwiczki wieprzowe, olej roślinny, bułka tarta, jaja, sól, pieprz 

Filet z kurczaka panierowany 

Filet z kurczaka, mąka pszenna, bułka tarta, jaja, olej roślinny, przyprawa do kurczaka, 

sól, pieprz 

 

skład: przyprawa do kurczaka Kamis - sól, papryka słodka, gorczyca biała, czosnek, 

kolendra, kurkuma, kozieradka, chili, imbir, cynamon, kmin rzymski, goździki, gałka 

muszkatołowa 

Może zawierać jaja, mleko, seler, soję, zboża zawierające gluten. 

 

lub 

skład przyprawa do kurczaka Apollo Nadis: słodka papryka, curry, chili, pieprz czerwony, 

imbir, sól 

 

Devolay z masłem i natką pietruszki  

Filet z kurczaka, masło, mąka pszenna, bułka tarta, jaja, olej roślinny, przyprawa do 

kurczaka, natka pietruszki, sól, pieprz 

 

skład masło: śmietanka pasteryzowana, barwnik karoteny, zawartość tłuszczu 82% 

 

 

Devolay z serem favita, papryką i ogórkiem 

Filet z kurczaka, bułka tarta, jaja, olej roślinny, ser favita, papryka, ogórek, przyprawa do 

kurczaka, sól, pieprz 



 

skład ser favita - mleko, sól, regulator kwasowości E 575 

 

skład: przyprawa do kurczaka - sól, papryka słodka, gorczyca biała, czosnek, kolendra, 

kurkuma, kozieradka, chili, imbir, cynamon, kmin rzymski, goździki, gałka muszkatołowa 

Może zawierać jaja, mleko, seler, soję, zboża zawierające gluten. 

 

Wątróbka drobiowa z cebulką 

Wątróbka drobiowa, olej roślinny, mąka pszenna, sól, pieprz,  

 

Filet z Dorsza  

Ryba dorsz, bułka tarta, jaja, olej roślinny, sól, pieprz,  

 

Filet z Mintaja 

Ryba dorsz, bułka tarta, jaja, olej roślinny, sól, pieprz,  

 

Dodatki do dań mięsnych i ryb 

Bułka (mąka pszenna, woda, drożdże, olej roślinny) 

 

Kapusta zasmażana: kapusta, woda, mąka pszenna, masło, ziele angielskie, liść laurowy, 

koperek, sól, pieprz, przyprawa Warzywko - sól, warzywa suszone 15,1% (pasternak, 

marchew, cebula, czosnek, natka pietruszki, pomidory, liście selera, papryka), wzmacniacze 

smaku (glutaminian monosodowy, inozynian disodowy, guanylan disodowy), cukier, 

hydrolizat białka roślinnego, ekstrakt drożdżowy, przyprawy, barwnik (ryboflawina) 

 

Marchewka z groszkiem: marchew, groch zielony (produkt może zawierać seler, gorczycę, 

mleko, jaja, mąkę pszenną), masło 
 

Grillowane warzywa 

 

 

ZAPIEKANKA 

 
Zapiekanka ciabatta  

Zapiekanka z kiełbasą (półprodukt mrożony) kiełbasa, pieczarki, ser, papryka konserwowa, 

przyprawy 

 

skład: Zapiekanka z kiełbasą (półprodukt mrożony) - Bułka (mąka pszenna, woda, olej 

rzepakowy, drożdże, pełne mleko w proszku, jaja, sól, cukier, środek do przetwarzania maki 

(kwas askorbinowy), farsz pieczarkowy (pieczarka, cebula smażona, olej roślinny, 

rzepakowy, rafinowany, błonnik roślinny, rosół wołowy, przyprawy (pieprz czarny, papryka 

chilli, zioła prowansalskie), sos grzybowy (skrobia modyfikowana, mąka pszenna, syrop 

glukozowy częściowo utwardzony, tłuszcz roślinny, białko mleka,  sól, przyprawy (zawiera 

SO2), wzmacniacz smaku, glutaminian sodu, podgrzybek suszony, pieczarka suszona, 

aromaty (zawiera mleko łącznie z laktozą), hydrolizat białka sojowego, barwnik karmel 

amoniakalno - siarczynowy (zawiera SO2), substancja konserwująca (kwas cytrynowy),sól, 

substancja konsewująca: benzoesan sodu, glutaminian sodu)), ser cheddar (mleko 

pasteryzowane, sól, bakterie fermentacji mlekowej, podpuszczka, stabilizator: chlorek 

wapnia, barwnik: annato, substancja konserwujaca: lizozym z jaj), ser mozzarella (mleko 

pasteryzowane, sól, kultury bakteryjne), podpuszczka), kiełbasa wieprzowa (mięso 

wieprzowe, sól, przyprawy, ekstrakt przypraw, czosnek, cukier, glukoza, ocet spirytusowy, 
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białko wieprzowe, aromaty (w tym dymu wędzarniczego) jadalna osłonka wieprzowa, 

substancje konserwująca, azotyn sodu, przyprawy (zawiera soję, seler, gorczycę     

 

skład kiełbasa: mięso wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, skrobia, sól, błonnik sojowy, białko 

sojowe,  regulator kwasowości E 451 i stabilizator E 407, białko kalogenowe wieprzowe, 

błonnik pszenny, cukry, przeciwutleniacz E 301, regulatory kwasowości E 262, E 327, E 326, 

E 261, aromaty, wzmacniacz smaku E 621, przeciwutleniacz E 300, E 316, przyprawy, 

ekstrakt przypraw, stabilizator E451i, białko zwierzęce wieprzowe, substancja konserwująca 

E 250. Produkt może zawierać: gorczyce, seler, mleko 

 

skład: produkt seropodobny - mleko pasteryzowane, tłuszcz roślinny palmowy 

nieutwardzony, sól, kultury mleczarskie, skrobia ziemniaczana, sól, bakterie fermentacji 

mlekowej, podpuszczka mikrobiologiczna) 

 

skład papryka konserwowa - papryka, woda, ocet spirytusowy, cukier, sól, olej 

rzepakowy, gorczyca biała, ziele angielskie, pieprz czarny, liść laurowy 

 

KEBAB 

 
Kebab w bułce 

mięso wieprzowe (karkówka, 90g) lub z kurczaka (filet, 120g), w bułce pszennej, kapusta 

pekińska, pomidor, ogórek, sosy 

 

skład: bułka - mąka pszenna, woda, drożdże, mieszanka (suchy zakwas pszenny (mąka 

pszenna, zaczyn), gluten pszenny, środek do przetwarzania mąki, kwas askorbinowy, 

enzymy), mąka żytnia, sól, olej roślinny, , środek spulchniający (tłuszcz roślinny, emulgatory 

(Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych,estryfikowane kwasem mono-

diacetylowinowym, Mono-diglicerydy kwasów tłuszczowych), środek do przetwarzania mąki 

- kwas askorbinowy, enzymy). 

 

skład: ketchup - koncentrat pomidorowy (78%; co odpowiada 200 g świeżych pomidorów na 

każde 100 g ketchupu), woda, cukier, ocet spirytusowy, sól, skrobia modyfikowana 

przyprawy, guma guar (E 412), guma ksantanowa (E 415), kwas cytrynowy (E 330), aromat  

 

skład: sos arabski łagodny - woda, olej rzepakowy, musztarda (woda, gorczyca, ocet 

spirytusowy, cukier, sól), cukier, skrobia modyfikowana, ocet spirytusowy, mleko w proszku 

odtłuszczone, sól, przyprawy, substancje zagęszczające (guma guar, guma ksantanowa), 

substancje konserwujące (benzoesan sodu, sorbinian potasu), barwnik (karoteny). 

 

skład: przyprawy do fileta – przyprawa Warzywko (sól, warzywa suszone 15,1% (pasternak, 

marchew, cebula, czosnek, natka pietruszki, pomidory, liście selera, papryka), wzmacniacze 

smaku (glutaminian monosodowy, inozynian disodowy, guanylan disodowy), cukier, 

hydrolizat białka roślinnego, ekstrakt drożdżowy, przyprawy, barwnik (ryboflawina)), 

czosnek granulowany, przyprawa do kurczaka „Kamis” (sól, papryka słodka, gorczyca biała, 

czosnek, kolendra, kurkuma, kozieradka, chili, imbir, cynamon, kmin rzymski, goździki, 

gałka muszkatołowa), przyprawa Złota Kura sól, papryka słodka, gorczyca biała, czosnek, 

kolendra, kurkuma, kozieradka, chili, imbir, cynamon, kmin rzymski, goździki, gałka 

muszkatołowa. Może zawierać jaja, mleko, seler, soję, zboża zawierające gluten), 

przyprawa Apollo do kurczaka (słodka papryka, curry, chili, pieprz czerwony, imbir, sól), 

curry, kurkuma, papryka ostra, natka pietruszki, olej roślinny, kumin 

 

 

http://czytamyetykiety.pl/tag/guma_guar_e-412/
http://czytamyetykiety.pl/tag/guma_guar_e-412/
http://czytamyetykiety.pl/tag/kwas-cytrynowy-e-330/


TORTILLA 
 

Tortilla 

placek pszenny (30cm), mięso wieprzowe (karkówka, 90g) lub z kurczaka (filet, 90g), sałata 

lodowa, kapusta pekińska, pomidor, ogórek, sosy 

 

skład: placek tortilla - mąka pszenna, woda, tłuszcz roślinny, oleje roślinne (palmowy, 

rzepakowy), tłuszcz roślinny (palmowy) częściowo utwardzony, substancja utrzymująca 

wilgoć (gliceryna), mix piekarniczy (sól, glukoza, substancje spulchniające (difosforan 

disodowy, wodorowęglan sodu)), emulgator (mono- i di glicerydy kwasów tłuszczowych), 

stabilizator (guma ksantanowa), regulatory kwasowości (kwas jabłkowy, kwas cytrynowy), 

substancje konserwujące (sorbinian potasu, propionian wapnia). Może zawierać śladowe 

ilości mleka, jaja, soi i ich pochodnych oraz sezam. 

Sos ostry - ketchup (koncentrat pomidorowy (78%; co odpowiada 200 g świeżych pomidorów 

na każde 100 g ketchupu), woda, cukier, ocet spirytusowy, sól, skrobia modyfikowana, 

przyprawy, guma guar (E 412), guma ksantanowa (E 415), kwas cytrynowy (E 330), 

aromat)), kamun, pieprz, papryka słodka, chili, natka pietruszki, sambal (chili, sól, woda, 

regulator kwasowości E260, substancja konserwująca E211), cebula 

   

Sos czosnkowy - majonez (olej roślinny rzepakowy, woda, musztarda (ocet spirytusowy, 

mączka z gorczycy, sól. ekstrakt przypraw), żółtka jaj, cukier, guma guar E 412, guma 

ksantanowa E 415), natka pietruszki, koperek, czosnek granulowany, czosnek świeży, cukier, 

sól, cytrynka (woda, sok cytrynowy 10% (odtworzony z soku zagęszczonego), cukier, 

regulator kwasowości - kwas cytrynowy, naturalny aromat cytrynowy, przeciwutleniacz: 

kwas askorbinowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu), woda  

 

Sos słodko – kwaśny: majonez (olej roślinny rzepakowy, woda, musztarda (ocet 

spirytusowy, mączka z gorczycy, sól. ekstrakt przypraw), żółtka jaj, cukier, guma guar E 

412, guma ksantanowa E 415), sok malinowy (A - cukier i syrop glukozowo-fruktozowy lub 

B - syrop glukozowo-fruktozowy, woda, zagęszczony sok aroniowy, regulator kwasowości: 

kwas cytrynowy, 0,25% zagęszczonego soku malinowego o ekstrakcie ogólnym 65%, 

zagęszczone soki: z czarnej porzeczki i marchwi, witamina C, aromat), cytrynka (woda, sok 

cytrynowy 10% (odtworzony z soku zagęszczonego), cukier, regulator kwasowości - kwas 

cytrynowy, naturalny aromat cytrynowy, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, substancja 

konserwująca: sorbinian potasu)), ketchup (koncentrat pomidorowy (78%; co odpowiada 200 g 

świeżych pomidorów na każde 100 g ketchupu), woda, cukier, ocet spirytusowy, sól, skrobia 

modyfikowana, przyprawy, guma guar (E 412), guma ksantanowa (E 415), kwas cytrynowy 

(E 330), aromat))  

 

NALEŚNIKI 
 

Naleśniki 

(2 szt., 260g) z dżemem truskawkowym lub nutellą, bitą śmietaną i polewą czekoladową 

 

skład: naleśniki – mleko, mąka pszenna,  jaja, woda, sól, olej roślinny 

 

skład: dżem truskawkowy truskawki, cukry pochodzące z owoców, zagęszczony sok 

cytrynowy do korekty smaku kwaśnego, substancja żelująca – pektyny 

skład: nutella  - cukier, olej palmowy, orzechy laskowe, mleko odtłuszczone w proszku, 

kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, emulgator: lecytyny (soja), wanilina 

 

http://czytamyetykiety.pl/tag/guma_guar_e-412/
http://czytamyetykiety.pl/tag/guma_guar_e-412/
http://czytamyetykiety.pl/tag/kwas-cytrynowy-e-330/
http://czytamyetykiety.pl/tag/kwas-cytrynowy-e-330/
http://czytamyetykiety.pl/tag/kwas-cytrynowy-e-330/
http://czytamyetykiety.pl/tag/kwas-cytrynowy-e-330/
http://czytamyetykiety.pl/tag/guma_guar_e-412/
http://czytamyetykiety.pl/tag/guma_guar_e-412/
http://czytamyetykiety.pl/tag/kwas-cytrynowy-e-330/
http://czytamyetykiety.pl/tag/kwas-cytrynowy-e-330/
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skład: bita śmietana - śmietanka 80%, syrop glukozowy, cukier, gaz nośny: podtlenek azotu, 

odtłuszczone mleko w proszku, emulgatory: E 471, E 472a, stabilizatory: fosforany sodu, 

karagen, aromat: wanilina 

 

skład: polewa o smaku czekoladowym – cukier, syrop glukozowy, woda, kakao o obniżonej 

zawartości tłuszczu, tłuszcz roślinny palmowy, emulgator (lecytyny), aromaty, sól, regulator 

kwasowości (kwas cytrynowy) 

 

 

 

STRIPSY 
 

Stripsy 

(3 szt. 60-80g) z frytkami (80g), olej  

 

skład: stripsy – polędwica z kurcząt, mąka pszenna, woda, skrobia pszenna, olej rzepakowy, 

gluten, sól, wzmacniacz smaku (glutaminian monosodowy), substancje spulchniające 

(difsforany, węglowodany sodu), przyprawy, warzywa suszone (czosnek, seler), 

maltodekstryna, stabilizator (cytrynian sodu), barwnik (ekstrakt z papryki), ekstrakt 

drożdżowy, błonnik cytrusowy. Produkt może zawierać: gorczycę, soję, mleko (łącznie z 

laktozą), jaja  

 

skład: frytki - ziemniaki, olej palmowy, glukoza 

 

Skrzydełka w przyprawach 

skrzydełka z kurczaka podzielone na dwa elementy, przyprawione na ostro, olej 

 

skład: przyprawa -  cukier, papryka słodka, pieprz czarny, chili, kmin rzymski, cukier 

brązowy, miód w proszku, natka pietruszki, ekstrakt z papryki; kapsantyna; kapsorubina (E 

160c), olej słonecznikowy, aromaty, sól, czosnek, cebula, skrobia modyfikowana, oregano, 

pomidory, krzemian wapnia (E 552) 

  

SPAGHETTI 

 
Spaghetti bolognese 

spaghetti z sosem mięsnym, koncentrat pomidorowy, posypane serem, sól, pieprz 

 

skład: makaron – semolina z twardej pszenicy durum, woda 

 

skład ser cheddar: mleko, sól, stabilizator - chlorek wapnia, kultury bakterii 

 

skład: przyprawa Warzywko - sól, warzywa suszone 15,1% (pasternak, marchew, cebula, 

czosnek, natka pietruszki, pomidory, liście selera, papryka), wzmacniacze smaku 

(glutaminian monosodowy, inozynian disodowy, guanylan disodowy), cukier, hydrolizat 

białka roślinnego, ekstrakt drożdżowy, przyprawy, barwnik (ryboflawina) 

 

Spaghetti al mario 

spaghetti z sosem pieczarkowym (pieczarki, cebula, śmietana, masło), szynką, olej, cebula, 

posypane serem, sól, pieprz 

 

http://czytamyetykiety.pl/tag/ekstrakt-z-papryki-kapsantyna-kapsorubina-e-160c/
http://czytamyetykiety.pl/tag/ekstrakt-z-papryki-kapsantyna-kapsorubina-e-160c/


skład: makaron – semolina z twardej pszenicy durum, woda 

skład masło: śmietanka pasteryzowana, barwnik karoteny, zawartość tłuszczu 82%,  

skład: szynka - mięso wieprzowe 48%, woda, skrobia ziemniaczana, sól, stabilizatory: 

karagen, difosforany, trifosforany, białko sojowe, błonnik pszenny, białko wieprzowe 

kolagenowe, glukoza, cukier (sacharoza), wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy, 

syrop glukozowy, aromaty (w tym aromat dymu wędzarniczego), przeciwutleniacz: 

izoaskorbinian sodu, hydrolizat białka roślinnego (zawiera soję), ekstrakt drożdży, 

hemoglobina wieprzowa, substancja konserwująca: azotyn sodu. Możliwa obecność: zbóż 

zawierających gluten, selera, gorczycy, soi, mleka(łącznie z laktozą).  

skład: ser cheddar - mleko, sól, stabilizator - chlorek wapnia, kultury bakterii 

 

Spaghetti z kurczakiem 

spaghetti z kurczakiem (filet) w sosie grzybowym (borowiki), śmietana, bulion grzybowy 

kostka, koncentrat grzybowy, sól, pieprz, olej, koper 

 

skład: makaron – semolina z twardej pszenicy durum, woda 

 

skład: koncentrat grzybowy - borowik ,podgrzybek, maślak 

skład: bulion grzybowy z borowikami - sól, olej palmowy, wzmacniacze smaku (glutaminian 

monosodowy, 5'-rybonukleotydy disodowe), całkowicie utwardzony tłuszcz palmowy, 

aromaty (z pszenicą), cukier, skrobia ziemniaczana, suszone warzywa 2,8% (cebula, 

czosnek), suszony borowik 1,7%, barwnik (karmel amoniakalny), ekstrakt drożdży, pieprz 

czarny, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), fermentowane białko pszenne, 

przeciwutleniacz (lecytyny). Może zawierać: soję, mleko, seler. 

 

Z boczkiem i szpinakiem 

makaron, boczek, szpinak, masło, śmietana, przyprawa Warzywko, mielony czosnek 

 

skład: makaron – semolina z twardej pszenicy durum, woda 

 

skład: boczek wędzony – mięso wieprzowe, woda, białko roślinne sojowe, stabilizatory 

E451i, E451, E407, białko zwierzęce wieprzowe, błonnik pszenny, glukoza, maltodekstryna, 

przeciwutleniacz E301, regulator kwasowości E262, E327, E261, E326, sól, cukier, aromaty, 

aromat dymu wędzarniczego, substancja konserwująca E250. Produkt może zawierać  seler, 

gorczycę mleko  

 

skład masło: śmietanka pasteryzowana, barwnik karoteny, zawartość tłuszczu 82%,  

skład: przyprawa Warzywko - sól, warzywa suszone 15,1% (pasternak, marchew, cebula, 

czosnek, natka pietruszki, pomidory, liście selera, papryka), wzmacniacze smaku 

(glutaminian monosodowy, inozynian disodowy, guanylan disodowy), cukier, hydrolizat 

białka roślinnego, ekstrakt drożdżowy, przyprawy, barwnik (ryboflawina) 

 

Carbonara 

boczek, śmietana, czosnek, cebula, masło, jajka 

 

skład: makaron – semolina z twardej pszenicy durum, woda 
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skład: boczek wędzony – mięso wieprzowe, woda, białko roślinne sojowe, stabilizatory 

E451i, E451, E407, białko zwierzęce wieprzowe, błonnik pszenny, glukoza, maltodekstryna, 

przeciwutleniacz E301, regulator kwasowości E262, E327, E261, E326, sól, cukier, aromaty, 

aromat dymu wędzarniczego, substancja konserwująca E250. Produkt może zawierać  seler, 

gorczycę mleko  

 

skład masło: śmietanka pasteryzowana, barwnik karoteny, zawartość tłuszczu 82%,  

skład: przyprawa Warzywko - sól, warzywa suszone 15,1% (pasternak, marchew, cebula, 

czosnek, natka pietruszki, pomidory, liście selera, papryka), wzmacniacze smaku 

(glutaminian monosodowy, inozynian disodowy, guanylan disodowy), cukier, hydrolizat 

białka roślinnego, ekstrakt drożdżowy, przyprawy, barwnik (ryboflawina) 

 

Penne w sosie szpinakowym 

makaron penne, szpinak, czosnek, śmietana, sól, pieprz, masło 

 

skład: makaron – semolina z twardej pszenicy durum, woda 

 

skład masło: śmietanka pasteryzowana, barwnik karoteny, zawartość tłuszczu 82%,  

Penne z kurczakiem w pomidorowym sosie pesto 

makaron penne, pesto czerwone 

 

skład: makaron – semolina z twardej pszenicy durum, woda 

 

skład: pesto - olej słonecznikowy, koncentrat pomidorowy, bazylia, sól, wzmacniacz smaku 

(glutaminian monosodowy), pomidory, cukier, olej rzepakowy całkowicie utwardzony, 

czosnek, orzeszki pinii, pasta chili (chili, woda, sól, ocet spirytusowy, skrobia 

modyfikowana), cebula, oregano, rozmaryn, ekstrakt z papryki, nasiona kopru, 

przeciwutleniacz (mieszanina tokoferoli) 

 

Makarony włoskie 

 

Makaron M1 

Gnocchi z sosem z sera pleśniowego z boczkiem, cebulą, siekaną pietruszką, ewentualnie ze 

szczypiorkiem, sól, pieprz 

skład: gnocchi - ziemniaki, skrobia ziemniaczana, mąka pszenna, jaja, sól, olej rzepakowy, 

kurkuma. 

 

skład: ser pleśniowy - mleko pasteryzowane, kultury mleczarskie, podpuszczka 

 

skład: boczek wędzony – mięso wieprzowe, woda, białko roślinne sojowe, stabilizatory 

E451i, E451, E407, białko zwierzęce wieprzowe, błonnik pszenny, glukoza, maltodekstryna, 

przeciwutleniacz E301, regulator kwasowości E262, E327, E261, E326, sól, cukier, aromaty, 

aromat dymu wędzarniczego, substancja konserwująca E250. Produkt może zawierać  seler, 

gorczycę mleko  
 

Makaron M2 

Czarne tagliolini z oliwą, czosnkiem, pietruszką, ser twardy długodojrzewający President 

Corregio i kurczak, masło, śmietana 

 

https://czytajsklad.com/wp-content/uploads/2017/06/logo-por-2.png
https://czytajsklad.com/wp-content/uploads/2017/06/logo-por-2.png


skład: makaron – semolina z twardej pszenicy durum, woda, atrament kałamarnicy 

 

skład: ser twardy długodojrzewający President Corregio  - mleko, sól,stabilizator: chlorek 

wapnia, podpuszczka, bakterie fermentacji mlekowej, substancja konserwująca: lizozym                

(z białka jaj) 

 

skład masło: śmietanka pasteryzowana, barwnik karoteny, zawartość tłuszczu 82%,  

SAŁATKI 

   

Wiosenna 

mix sałat, pomidor, ogórek, papryka, czerwona cebula, pieczywo, sos winegret 

 

skład: pieczywo - mąka pszenna, woda, olej rzepakowy, cukier, drożdże, sól, ocet. Może 

zawierać mleko, soję i nasiona sezamu. 

skład: sos winegret – sos ogrodowy Knorr (sól, cukier, skrobia modyfikowana, 

maltodekstryna, wzmacniacz smaku (glutaminian monosodowy), natka pietruszki, regulator 

kwasowości (octany sodu), kwas (kwas cytrynowy), gorczyca mielona, cebula suszona, 

laktoza, szczypiorek suszony, tłuszcz palmowy, substancja zagęszczająca (guma 

ksantanowa), ekstrakt drożdżowy, pieprz czarny mielony, kurkuma, czosnek suszony. Może 

zawierać gluten, jaja i seler), woda, oliwa z oliwek 

 

K-2 

mix sałat, pomidor, ogórek, czerwona cebula, szynka, papryka, oliwki, pieczywo, sos 

winegret 

 

skład: szynka - mięso wieprzowe 48%, woda, skrobia ziemniaczana, sól, stabilizatory: 

karagen, difosforany, trifosforany, białko sojowe, błonnik pszenny, białko wieprzowe 

kolagenowe, glukoza, cukier (sacharoza), wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy, 

syrop glukozowy, aromaty (w tym aromat dymu wędzarniczego), przeciwutleniacz: 

izoaskorbinian sodu, hydrolizat białka roślinnego (zawiera soję), ekstrakt drożdży, 

hemoglobina wieprzowa, substancja konserwująca: azotyn sodu. Możliwa obecność: zbóż 

zawierających gluten, selera, gorczycy, soi, mleka(łącznie z laktozą).  

skład: pieczywo - mąka pszenna, woda, olej rzepakowy, cukier, drożdże, sól, ocet. Może 

zawierać mleko, soję i nasiona sezamu. 

skład: sos winegret – sos ogrodowy Knorr (sól, cukier, skrobia modyfikowana, 

maltodekstryna, wzmacniacz smaku (glutaminian monosodowy), natka pietruszki, regulator 

kwasowości (octany sodu), kwas (kwas cytrynowy), gorczyca mielona, cebula suszona, 

laktoza, szczypiorek suszony, tłuszcz palmowy, substancja zagęszczająca (guma 

ksantanowa), ekstrakt drożdżowy, pieprz czarny mielony, kurkuma, czosnek suszony. Może 

zawierać gluten, jaja i seler), woda, oliwa z oliwek 

 

 

Tuńczyk 

mix sałat, tuńczyk, pomidor, czerwona cebula, groszek, pieczywo, sos winegret 

 

skład: tuńczyk, olej sojowy, woda, sól 

 

skład: pieczywo - mąka pszenna, woda, olej rzepakowy, cukier, drożdże, sól, ocet. Może 

zawierać mleko, soję i nasiona sezamu. 



 
 

35 
 

skład: sos winegret – sos ogrodowy Knorr (sól, cukier, skrobia modyfikowana, 

maltodekstryna, wzmacniacz smaku (glutaminian monosodowy), natka pietruszki, regulator 

kwasowości (octany sodu), kwas (kwas cytrynowy), gorczyca mielona, cebula suszona, 

laktoza, szczypiorek suszony, tłuszcz palmowy, substancja zagęszczająca (guma 

ksantanowa), ekstrakt drożdżowy, pieprz czarny mielony, kurkuma, czosnek suszony. Może 

zawierać gluten, jaja i seler), woda, oliwa z oliwek 

 

Malinowa  

mix sałat, gruszka, boczek, gorgonzola, sos malinowy, pieczywo 

 

skład: boczek wędzony – mięso wieprzowe, woda, białko roślinne sojowe, stabilizatory 

E451i, E451, E407, białko zwierzęce wieprzowe, błonnik pszenny, glukoza, maltodekstryna, 

przeciwutleniacz E301, regulator kwasowości E262, E327, E261, E326, sól, cukier, aromaty, 

aromat dymu wędzarniczego, substancja konserwująca E250. Produkt może zawierać  seler, 

gorczycę mleko  

 

skład: ser gorgonzola - mleko pasteryzowane, sól, podpuszczka zwierzęca 

 

skład: syrop o smaku malinowym – A syrop glukozowo-fruktoowy i/lub B cukier, woda, 

regulator kwasowości: kwas cytrynowy, zagęszczony sok malinowy, substancja 

konserwujaca: benzoesan sodu, barwniki: karmel amoniakalno  - siarczynowy i błękit 

brylantowy FCF, barwniki: azorubina, i czerwień koszenilowa 

 

skład: pieczywo - mąka pszenna, woda, olej rzepakowy, cukier, drożdże, sól, ocet. Może 

zawierać mleko, soję i nasiona sezamu. 

 

Grecka 

mix sałat, pomidor, papryka, oliwki, ogórek, czerwona cebula, ser favita, groszek, pieczywo, 

sos winegret, sos jogurtowo-czosnkowy 

 

skład: sałatka grecka – mix sałat, pomidor, ogórek, papryka, cebula, oliwki (woda, oliwki, sól, 

regulator kwasowości (kwas mlekowy)), groszek (skład groszek konserwowy: groszek, woda, 

cukier, sól, naturalny aromat), ser feta (mleko, sól, regulator kwasowości E 575), sos 

winegret (sos ogrodowy Knorr (sól, cukier, skrobia modyfikowana, maltodekstryna, 

wzmacniacz smaku (glutaminian monosodowy), natka pietruszki, regulator kwasowości 

(octany sodu), kwas (kwas cytrynowy), gorczyca mielona, cebula suszona, laktoza, 

szczypiorek suszony, tłuszcz palmowy, substancja zagęszczająca (guma ksantanowa), ekstrakt 

drożdżowy, pieprz czarny mielony, kurkuma, czosnek suszony . Może zawierać gluten, jaja 

i seler), woda, oliwa z oliwek, sos jogurtowy (jogurt typu greckiego (mleko, śmietanka, 

żywe kultury bakterii jogurtowych (Streptococcus thermophilus i Lactobacillus delbrueckii 

subsp. bulgaricus) oraz L. acidophilus i Bifidobacterium lactis) miód, majonez (olej roślinny 

rzepakowy, woda, musztarda (ocet spirytusowy, mączka z gorczycy, sól. ekstrakt 

przypraw), żółtka jaj, cukier, guma guar E 412, guma ksantanowa E 415), sok z cytryny, 

czosnek, koperek, śmietana), sos czosnkowy – majonez (olej roślinny rzepakowy, woda, 

musztarda (ocet spirytusowy, mączka z gorczycy, sól. ekstrakt przypraw), żółtka jaj, 

cukier, guma guar E 412, guma ksantanowa E 415), sok z cytryny, czosnek,  natka pietruszki, 

koperek, czosnek granulowany, cukier, sól, cytrynka (woda, sok cytrynowy 10% (odtworzony 

z soku zagęszczonego), cukier, regulator kwasowości - kwas cytrynowy, naturalny aromat 



cytrynowy, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu), 

woda 

skład: pieczywo - mąka pszenna, woda, olej rzepakowy, cukier, drożdże, sól, ocet. Może 

zawierać mleko, soję i nasiona sezamu. 

 

Pomarańczowa  

mix sałat, pomarańcza, gorgonzola, orzechy, sos pomarańczowy, pieczywo 

 

skład: ser gorgonzola - mleko pasteryzowane, sól, podpuszczka zwierzęca 

 

skład: syrop pomarańczowy - S-syrop glukozowo - fruktozowy i/lub B - cukier, 

wodaregulator kwasowości- kwas cytrynowy, aromat, stabilizatory : guma arabska i estru 

glicerolu i żywicy roślinnej, zagęszczony sok pomarańczowy (0,1%), substancja 

konserwująca - benzoesan sodu, przeciwutleniacz - kwas askorbinowy, barwniki: karoten i 

beta-apo-8'-karotenal 

 

skład: pieczywo - mąka pszenna, woda, olej rzepakowy, cukier, drożdże, sól, ocet. Może 

zawierać mleko, soję i nasiona sezamu. 

 

Cesarska 

mix sałat, ogórek zielony, pomidor, czerwona cebula, rzodkiewka, kukurydza, kurczak 

grillowany, grzanki, sos prowansalski, pieczywo, oliwa 

 

skład kukurydza: kukurydza, woda, cukier, sól 

 

skład kurczak grillowany – pierś z kurczaka, olej, przyprawa do kurczaka Kamis - sól, 

papryka słodka, gorczyca biała, czosnek, kolendra, kurkuma, kozieradka, chili, imbir, 

cynamon, kmin rzymski, goździki, gałka muszkatołowa. Może zawierać jaja, mleko, seler, 

soję, zboża zawierające gluten 
lub 

 skład przyprawa do kurczaka Apollo Nadis: słodka papryka, curry, chili, pieprz czerwony, 

imbir, sól 

 

skład: grzanki - kostki chleba pszennego (mąka pszenna, olej rzepakowy, sól, drożdże), 

tłuszcz palmowy, przeciwutleniacz (wyciągi z rozmarynu). 

 

skład: sos prowansalski - olej słonecznikowy, majeranek, sól, wzmacniacz smaku 

(glutaminian monosodowy), czosnek, tymianek, bazylia, rozmaryn, cukier, olej rzepakowy 

całkowicie utwardzony. 

 

skład: pieczywo - mąka pszenna, woda, olej rzepakowy, cukier, drożdże, sól, ocet. Może 

zawierać mleko, soję i nasiona sezamu. 

 

Sałatka z szynką dojrzewającą 

mix sałat, szynka dojrzewająca, ser fevita, pomidor, sos winegret, pieczywo 

 

skład: szynka dojrzewająca - mięso wieprzowe, sól, glukoza, imbir, pieprz, przeciwutleniacz: 

E 301, czosnek, ekstrakt przypraw, bakterie kwasu mlekowego, substancja konserwująca:                  

E 250, 
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skład ser favita - mleko, sól, regulator kwasowości E 575 

 

skład: sos winegret – sos ogrodowy Knorr (sól, cukier, skrobia modyfikowana, 

maltodekstryna, wzmacniacz smaku (glutaminian monosodowy), natka pietruszki, regulator 

kwasowości (octany sodu), kwas (kwas cytrynowy), gorczyca mielona, cebula suszona, 

laktoza, szczypiorek suszony, tłuszcz palmowy, substancja zagęszczająca (guma 

ksantanowa), ekstrakt drożdżowy, pieprz czarny mielony, kurkuma, czosnek suszony. Może 

zawierać gluten, jaja i seler), woda, oliwa z oliwek 

 

skład: pieczywo - mąka pszenna, woda, olej rzepakowy, cukier, drożdże, sól, ocet. Może 

zawierać mleko, soję i nasiona sezamu. 

 

LODY I DESERY 

 
Bajkowy 

3 gałki lodów, ananas, brzoskwinia, orzech włoski, bita śmietana, polewa, ciastko 

 

skład: ananas w puszce – ananas, woda, cukier, regulator kwasowości - kwas cytrynowy 

 

skład: brzoskwinie w puszce - brzoskwinie, woda, cukier, regulator kwasowości - kwas 

cytrynowy 

 

skład: bita śmietana - śmietanka 80%, syrop glukozowy, cukier, gaz nośny: podtlenek azotu, 

odtłuszczone mleko w proszku, emulgatory: E 471, E 472a, stabilizatory: fosforany sodu, 

karagen, aromat: wanilina 

 

 

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 


