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WYKAZ SKŁADNIKÓW DELIVERY SPHINX 

DANIE ELEMENTY DANIA SKŁADNIKI 

PRZYSTAWKI 

Jalapeños zielone 
200g 

Jalapeños snacks (75%) 

Składniki: jalapeno snacks mrożone (90%) (serek śmietankowy (55%) (ser, mleko, 
modyfikowana skrobia kukurydziana, śmietana, sól, kultury starterowe), olej słonecznikowy, 
mąka pszenna, mąka kukurydziana, papryka jalapeno (5,5%), dekstroza, substancje 
zagęszczające: guma guar, guma ksantanowa), frytura (olej palmowy, kwas cytrynowy, 
przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, substancja antyspieniająca: dimetylopolisiloksan).                              
Może zawierać: jaja, ryby, soję, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny, mięczaki.            

Sos do wyboru (25%)  Patrz „sosy do wyboru” 

Krążki cebulowe 
200g 

Krążki cebulowe (75%) 

Składniki: krążki cebulowe mrożone (90%) (rozdrobniona cebula (53%), bułka tarta (18%), 
mąka pszenna, olej słonecznikowy, środek żelujący: alginian sodu, dekstroza, sól, cukier, 
skrobia pszenna, przyprawa), frytura (olej palmowy, kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: 
butylohydroksyanizol, substancja antyspieniająca: dimetylopolisiloksan). 
Może zawierać: jaja, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny, 
mięczaki.     

Sos do wyboru (25%)  Patrz „sosy do wyboru” 

Falafel            
230g 

Falafel (78%) 

Składniki: falafel mrożony (90%) (ciecierzyca, woda, cebula, sól, skrobia ziemniaczana, 
substancja spulchniająca: soda oczyszczona, przyprawy (czosnek, pieprz czarny, papryka ostra, 
kardamon, kumin), cukier, natka pietruszki, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, olej 
rzepakowy), frytura (olej palmowy, kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, 
substancja antyspieniająca: dimetylopolisiloksan). 
Może zawierać: gluten, jaja, ryby, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek 
siarki i siarczyny, mięczaki.             

Sos do wyboru (22%) Patrz „sosy do wyboru” 

Karbowane 
łódeczki 

220g 

Karbowane ziemniaczki 
(77%) 

Składniki: karbowane ziemniaczki (90%)(ziemniaki, olej słonecznikowy, powłoczka (5%): 
skrobia modyfikowana, mąka ryżowa, dekstryna grochowa, błonnik z grochu, substancje 
spulchniające (difosforany, węglan sodu), wyciąg z kurkumy, substancja zagęszczająca (guma 
ksantanowa); sól), frytura (olej palmowy, kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: 
butylohydroksyanizol, substancja antyspieniająca: dimetylopolisiloksan). 
Może zawierać: gluten, jaja, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny, 
mięczaki.             

Sos do wyboru (23%) Patrz „sosy do wyboru” 

Skrzydełka 
kurczaka BBQ 

220g 

Skrzydełka kurczaka BBQ 
(77%) 

Składniki: skrzydełka kurczaka o smaku barbecue (95,5%) (skrzydełka z kurczaka (80%), 
marynata (20%) (woda, ocet, skrobia, cukier, maltodekstryna, sól, przyprawy, aromat, 
pomidory w proszku, aromat dymu wędzarniczego, chili w proszku, czosnek w proszku, 
regulator kwasowości: kwasek cytrynowy, ekstrakt z drożdży, karmelizowany cukier, ocet 
słodowy w proszku)),  frytura (olej palmowy, kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: 
butylohydroksyanizol, substancja antyspieniająca: dimetylopolisiloksan), rozmaryn. 
Może zawierać: gluten, jaja, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny, 
mięczaki.            

Sos do wyboru Patrz „sosy do wyboru” 

Stripsy z kurczaka  
220g 

Stripsy z kurczaka (77%) 

Składniki: stripsy z kurczaka (93%) (filet z piersi kurczaka (66%), mąka pszenna, olej 
rzepakowy, sól, izolat białka sojowego, gluten pszenny, stabilizatory: trifosforany sodu i 
potasu, difosforany; cukry (cukier, maltodekstryna, glukoza), skrobia ziemniaczana, olej 
słonecznikowy, drożdże, przeciwutleniacze: kwas askorbinowy, izoaskorbinian sodu; 
przyprawy i ekstrakty przypraw, aromat), frytura (olej palmowy, kwas cytrynowy, 
przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, substancja antyspieniająca: dimetylopolisiloksan). 
Może zawierać: jaja, ryby, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki, 
mięczaki. 

Sos do wyboru Patrz „sosy do wyboru” 

Hummus z bułką 
pita 
220g 

Hummus tradycyjny (73%) 

Składniki: ciecierzyca konserwowa (64%) (ciecierzyca – suche ziarno, woda, sól, 
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), zalewa z cieciorki (14%) (woda, sól), oliwa (8%), pasta 
tahini (7%) (olej sezamowy (53%), ziemne białe, prażone ziarna sezamu (47%)), sok z cytryny, 
czosnek świeży, oliwa z oliwek, natka pietruszki, sól.         

Bułka pita (27%) 
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Butylowany_hydroksyanizol
https://pl.wikipedia.org/wiki/Butylowany_hydroksyanizol
https://pl.wikipedia.org/wiki/Butylowany_hydroksyanizol
https://pl.wikipedia.org/wiki/Butylowany_hydroksyanizol
https://pl.wikipedia.org/wiki/Butylowany_hydroksyanizol
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Hummus z 
warzywami    

310g 

Hummus tradycyjny (52%) 

Składniki: ciecierzyca konserwowa (64%) (ciecierzyca – suche ziarno, woda, sól, 
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), zalewa z cieciorki (14%) (woda, sól), oliwa (8%), pasta 
tahini (7%) (olej sezamowy (53%), ziemne białe, prażone ziarna sezamu (47%)), sok z cytryny, 
czosnek świeży, oliwa z oliwek, natka pietruszki, sól.         

Warzywa (48%) Składniki: marchew (67%), ogórek zielony (33%). 

Nuggetsy z serem 
cheddar 

200g 

Nuggetsy z serem cheddar 
(75%) 

Składniki: nuggetsy z serem cheddar i papryką (90%)(mąka pszenna, ser cheddar (27%) 
(substancje barwiące: karotenoidy), czerwona papryka, ser śmietankowy (zawiera skrobię), 
olej słonecznikowy, woda,skrobia (zawiera pszenicę), sól, regulator kwasowości:cytrynian 
sodu, substancje barwiące: węgiel roślinny, karotenoidy, błonnik pszenny, modyfikowana 
skrobia pszenna, mąka ryżowa, substancje zagęszczające: metyloceluloza, guma arabska, 
guma guar, papryka jalapeño (0,5%) (jalapeño, sól, regulator kwasowości: kwas 
octowy),odtłuszczone mleko w proszku, dekstroza, środek spulchniający: węglan sodu, 
fosforan sodu (E450), gluten pszenny, emulgator: mono-i diglicerydy kwasów tłuszczowych, 
przyprawy, substancje przeciwutleniające: alfa-tokoferol, kwas askorbinowy), frytura (olej 
palmowy, kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, substancja 
antyspieniająca: dimetylopolisiloksan). 
Może zawierać: jaja, ryby, soję, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny, mięczaki. 

Sos do wyboru (25%) Patrz „sosy do wyboru” 

ZUPY 

Pomidorowa 
250ml 

Zupa pomidorowa (83%) 

Składniki: wywar (59%) (woda, korpusy drobiowe, szponder wołowy, marchew, korzeń 
pietruszki, cebula, por, seler, przyprawa w płynie (woda, sól, wzmacniacze smaku: 
glutaminian monosodowy, 5'-rybonukleotydy disodowe, ocet, wyciąg z lubczyku, glukoza, 
ekstrakt drożdży, aromat), pietruszka łodygi, sól, ziele angielskie, pieprz czarny, liść laurowy), 
pulpa pomidorowa (32%) (pomidory (99,6%), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), 
śmietana (maślanka (68%), oleje roślinne (całkowicie utwardzony olej palmowy, olej 
kokosowy, olej palmowy), maślanka w proszku (0,3%), skrobia modyfikowana, emulgatory: 
estry sacharozy i kwasów tłuszczowych, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny 
sojowe, substancje zagęszczające: guma guar, mączka chleba świętojańskiego), zasmażka 
(mąka pszenna, tłuszcz roślinny), cukier, cebula biała, natka pietruszki, masło, sól, pieprz 
czarny. 
Może zawierać: jaja, gorczycę. 

Do wyboru (17%): 

• Makaron nitki 

• Ryż biały 

Makaron nitki 
Składniki: mąka z pszenicy durum, woda, olej rzepakowy, sól. 

Pomidorowa  
350ml 

Zupa pomidorowa (87,5%) 

Składniki: wywar (59%) (woda, korpusy drobiowe, szponder wołowy, marchew, korzeń 
pietruszki, cebula, por, seler, przyprawa w płynie (woda, sól, wzmacniacze smaku: 
glutaminian monosodowy, 5'-rybonukleotydy disodowe, ocet, wyciąg z lubczyku, glukoza, 
ekstrakt drożdży, aromat), pietruszka łodygi, sól, ziele angielskie, pieprz czarny, liść laurowy), 
pulpa pomidorowa (32%) (pomidory (99,6%), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), 
śmietana (maślanka (68%), oleje roślinne (całkowicie utwardzony olej palmowy, olej 
kokosowy, olej palmowy), maślanka w proszku (0,3%), skrobia modyfikowana, emulgatory: 
estry sacharozy i kwasów tłuszczowych, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny 
sojowe, substancje zagęszczające: guma guar, mączka chleba świętojańskiego), zasmażka 
(mąka pszenna, tłuszcz roślinny), cukier, cebula biała, natka pietruszki, masło, sól, pieprz 
czarny. 
Może zawierać: jaja, gorczycę. 

Do wyboru (12,5%): 

• Makaron nitki 
Ryż biały 

Makaron nitki 
Składniki: mąka z pszenicy durum, woda, olej rzepakowy, sól.. 

Cebulowa 
250ml 

Zupa cebulowa (100%) 

Składniki: wywar (48%) (woda, korpusy drobiowe, szponder wołowy, marchew, korzeń 
pietruszki, cebula, por, seler, przyprawa w płynie (woda, sól, wzmacniacze smaku: 
glutaminian monosodowy, 5'-rybonukleotydy disodowe, ocet, wyciąg z lubczyku, glukoza, 
ekstrakt drożdży, aromat), pietruszka łodygi, sól, ziele angielskie, pieprz czarny, liść laurowy), 
cebula biała (39%), wino białe (zawiera dwutlenek siarki i siarczyny), masło, olej rzepakowy, 
sól, tymianek suszony.                                                                                
Może zawierać: gluten, jaja, soję, gorczycę. 

Cebulowa 
350ml 

Zupa cebulowa (100%) 

Składniki: wywar (48%) (woda, korpusy drobiowe, szponder wołowy, marchew, korzeń 
pietruszki, cebula, por, seler, przyprawa w płynie (woda, sól, wzmacniacze smaku: 
glutaminian monosodowy, 5'-rybonukleotydy disodowe, ocet, wyciąg z lubczyku, glukoza, 
ekstrakt drożdży, aromat), pietruszka łodygi, sól, ziele angielskie, pieprz czarny, liść laurowy), 
cebula biała (39%), wino białe (zawiera dwutlenek siarki i siarczyny), masło, olej rzepakowy, 
sól, tymianek suszony.                                                                                
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Może zawierać: gluten, jaja, soję, gorczycę. 

Rosół  
250ml 

 
Rosół (83%) 

Składniki: wywar (96%) (woda, korpusy drobiowe, szponder wołowy, marchew, korzeń 
pietruszki, cebula, por, seler, przyprawa w płynie (woda, sól, wzmacniacze smaku: 
glutaminian monosodowy, 5'-rybonukleotydy disodowe, ocet, wyciąg z lubczyku, glukoza, 
ekstrakt drożdży, aromat), pietruszka łodygi, sól, ziele angielskie, pieprz czarny, liść laurowy), 
marchew gotowana, natka pietruszki. 
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, gorczycę. 

Makaron nitki (17%) Składniki: mąka z pszenicy durum, woda, olej rzepakowy, sól. 

Rosół  
350ml 

Rosół (87,5%) 

Składniki: wywar (96%) (woda, korpusy drobiowe, szponder wołowy, marchew, korzeń 
pietruszki, cebula, por, seler, przyprawa w płynie (woda, sól, wzmacniacze smaku: 
glutaminian monosodowy, 5'-rybonukleotydy disodowe, ocet, wyciąg z lubczyku, glukoza, 
ekstrakt drożdży, aromat), pietruszka łodygi, sól, ziele angielskie, pieprz czarny, liść laurowy), 
marchew gotowana, natka pietruszki. 
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, gorczycę. 

Makaron nitki (12,5%) Składniki: mąka z pszenicy durum, woda, olej rzepakowy, sól. 

Borowikowa 
250ml 

Zupa borowikowa (83%) 

Składniki: wywar (81%) (woda, korpusy drobiowe, szponder wołowy, marchew, korzeń 
pietruszki, cebula, por, seler, przyprawa w płynie (woda, sól, wzmacniacze smaku: 
glutaminian monosodowy, 5'-rybonukleotydy disodowe, ocet, wyciąg z lubczyku, glukoza, 
ekstrakt drożdży, aromat), pietruszka łodygi, sól, ziele angielskie, pieprz czarny, liść laurowy), 
cebula biała, borowiki mrożone (4,6%), borowiki suszone miał (2,3%), śmietana (maślanka 
(68%), oleje roślinne (całkowicie utwardzony olej palmowy, olej kokosowy, olej palmowy), 
maślanka w proszku (0,3%), skrobia modyfikowana, emulgatory: estry sacharozy i kwasów 
tłuszczowych, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny sojowe, substancje 
zagęszczające: guma guar, mączka chleba świętojańskiego), masło, zasmażka (mąka pszenna, 
tłuszcz palmowy), natka pietruszki, sól, pieprz czarny. 
Może zawierać: jaja, gorczycę. 

Makaron nitki (17%) Składniki: mąka z pszenicy durum, woda, olej rzepakowy, sól. 

Borowikowa 
350ml 

Zupa borowikowa (87,5%) 

Składniki: wywar (81%) (woda, korpusy drobiowe, szponder wołowy, marchew, korzeń 
pietruszki, cebula, por, seler, przyprawa w płynie (woda, sól, wzmacniacze smaku: 
glutaminian monosodowy, 5'-rybonukleotydy disodowe, ocet, wyciąg z lubczyku, glukoza, 
ekstrakt drożdży, aromat), pietruszka łodygi, sól, ziele angielskie, pieprz czarny, liść laurowy), 
cebula biała, borowiki mrożone (4,6%), borowiki suszone miał (2,3%), śmietana (maślanka 
(68%), oleje roślinne (całkowicie utwardzony olej palmowy, olej kokosowy, olej palmowy), 
maślanka w proszku (0,3%), skrobia modyfikowana, emulgatory: estry sacharozy i kwasów 
tłuszczowych, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny sojowe, substancje 
zagęszczające: guma guar, mączka chleba świętojańskiego), masło, zasmażka (mąka pszenna, 
tłuszcz palmowy), natka pietruszki, sól, pieprz czarny. 
Może zawierać: jaja, gorczycę. 

Makaron nitki (12,5%) Składniki: mąka z pszenicy durum, woda, olej rzepakowy, sól. 

MEZZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klasyczne mezze 
880g 

Bułka pita (21%) 
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier. 

Falafel (17,5%) 

Składniki: falafel mrożony (90%) (ciecierzyca, woda, cebula, sól, skrobia ziemniaczana, 
substancja spulchniająca: soda oczyszczona, przyprawy (czosnek, pieprz czarny, papryka ostra, 
kardamon, kumin), cukier, natka pietruszki, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, olej 
rzepakowy), frytura (olej palmowy, kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, 
substancja antyspieniająca: dimetylopolisiloksan). 
Może zawierać: gluten, jaja, ryby, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek 
siarki i siarczyny, mięczaki.             

Hummus tradycyjny 
(17,5%) 

Składniki: ciecierzyca konserwowa (64%) (ciecierzyca – suche ziarno, woda, sól, 
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), zalewa z cieciorki (14%) (woda, sól), oliwa (8%), pasta 
tahini (7%) (olej sezamowy (53%), ziemne białe, prażone ziarna sezamu (47%)), sok z cytryny, 
czosnek świeży, oliwa z oliwek, natka pietruszki, sól.         

Sałatka tabbouleh (16,5%) 
Składniki: kasza bulgur (39%) (kasza z pszenicy durum), pomidor, cebula czerwona, sok z 
cytryny, mięta świeża, natka pietruszki, oliwa, sól, pieprz czarny. 
Może zawierać: jaja, soję, mleko, seler, gorczycę.   

Kofta libańska (11%) 

Składniki: mięso wołowe (76%), woda, sól, białko sojowe, białko kolagenowe wieprzowe, 
zagęstnik: karagen, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, przyprawy (cynamon, imbir, pieprz 
czarny, ziele angielskie, kolendra, gałka muszkatołowa, goździki).  
Może zawierać: gluten, jaja, mleko, seler, gorczycę. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Butylowany_hydroksyanizol
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Sos tahini (5,5%) 

Składniki: jogurt naturalny (44%) (mleko, mleko w proszku odtłuszczone, białka mleka, żywe 
kultury bakterii), pasta tahini 30% (olej sezamowy (53%), zmielone białe, prażone ziarna 
sezamu (47%)), mleko, sok z cytryny, sezam, czosnek świeży, sól, pieprz czarny. 
Może zawierać: gluten, jaja, orzeszki ziemne, soję, orzechy, seler, gorczycę. 

Sos harissa (5,5%) 

Składniki: pulpa pomidorowa (76%) (pomidory, sól), sambal (15%) (chili (70%), woda, sól, 
regulator kwasowości: kwas octowy, skrobia kukurydziana modyfikowana, substancja 
konserwująca: sorbinian potasu), czosnek świeży, kumin, kolendra świeża, sól. 
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu. 

Sos jogutrowo-miętowy 
(5,5%) 

Składniki: jogurt naturalny (64%) (mleko, mleko w proszku odtłuszczone, białka mleka, żywe 
kultury bakterii), serek philadelphia (mleko pełne, śmietanka, białka mleka, sól, stabilizatory: 
mączka chleba świętojańskiego, karagen), sól, mięta (1%), pieprz czarny, papryczka chilli.  
Może zawierać: gluten, jaja, soję, seler, gorczycę. 

Wegetariańskie 
mezze  
780g 

Bułka pita (22,5%) 
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier. 

Falafel (20,5%) 

Składniki: falafel mrożony (90%) (ciecierzyca, woda, cebula, sól, skrobia ziemniaczana, 
substancja spulchniająca: soda oczyszczona, przyprawy (czosnek, pieprz czarny, papryka ostra, 
kardamon, kumin), cukier, natka pietruszki, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, olej 
rzepakowy), frytura (olej palmowy, kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, 
substancja antyspieniająca: dimetylopolisiloksan). 
Może zawierać: gluten, jaja, ryby, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek 
siarki i siarczyny, mięczaki.             

Hummus tradycyjny 
(20,5%) 

Składniki: ciecierzyca konserwowa (64%) (ciecierzyca – suche ziarno, woda, sól, 
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), zalewa z cieciorki (14%) (woda, sól), oliwa (8%), pasta 
tahini (7%) (olej sezamowy (53%), ziemne białe, prażone ziarna sezamu (47%)), sok z cytryny, 
czosnek świeży, oliwa z oliwek, natka pietruszki, sól.         

Sałatka tabbouleh (18,5%) 
Składniki: kasza bulgur (39%) (kasza z pszenicy durum), pomidor, cebula czerwona, sok z 
cytryny, mięta świeża, natka pietruszki, oliwa, sól, pieprz czarny. 
Może zawierać: jaja, soję, mleko, seler, gorczycę.   

Sos tahini (6%) 

Składniki: jogurt naturalny (44%) (mleko, mleko w proszku odtłuszczone, białka mleka, żywe 
kultury bakterii), pasta tahini 30% (olej sezamowy (53%), zmielone białe, prażone ziarna 
sezamu (47%)), mleko, sok z cytryny, sezam, czosnek świeży, sól, pieprz czarny. 
Może zawierać: gluten, jaja, orzeszki ziemne, soję, orzechy, seler, gorczycę. 

Sos harissa (6%) 

Składniki: pulpa pomidorowa (76%) (pomidory, sól), sambal (15%) (chili (70%), woda, sól, 
regulator kwasowości: kwas octowy, skrobia kukurydziana modyfikowana, substancja 
konserwująca: sorbinian potasu), czosnek świeży, kumin, kolendra świeża, sól. 
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu. 

Sos jogutrowo-miętowy 
(6%) 

Składniki: jogurt naturalny (64%) (mleko, mleko w proszku odtłuszczone, białka mleka, żywe 
kultury bakterii), serek philadelphia (mleko pełne, śmietanka, białka mleka, sól, stabilizatory: 
mączka chleba świętojańskiego, karagen), sól, mięta (1%), pieprz czarny, papryczka chilli.  
Może zawierać: gluten, jaja, soję, seler, gorczycę. 

SAŁATY 

Sałata Cezar  
320g 

Filet z kurczaka (28%) 
Składniki: filet z kurczaka (93%), bejca grillowa (mieszanka przypraw (sól, mąka pszenna, zioła, 
przyprawy, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, barwnik: ekstrakt z papryki), olej 
rzepakowy). 

Sałatka Cezar (50%) 

Składniki: mieszanka sałat w zmiennych proporcjach (38%) (sałata rzymska, endywia 4risbee, 
cykoria radicchio), pomidory koktajlowe, dressing cezar (27%) (woda, olej rzepakowy, cukier, 
ocet spirytusowy, ocet winny biały, żółtko jaja w proszku, skrobia modyfikowana, przyprawy, 
sól, musztarda (woda, ocet spirytusowy, gorczyca, cukier, sól, przyprawy), substancje 
zagęszczające: guma guar, guma ksantanowa, koncentrat cytryny, aromat (zawiera mleko), 
substancja konserwująca: sorbinian potasu, aromat), ser parmezan (mleko krowie, sól, 
podpuszczka). 

Grzanki (3%) 

Składniki: bagietka pszenna (mąka pszenna, woda, drożdże, sól, gluten pszenny, cukier, mąka 
ze słodu pszennego, środek do przetwarzania mąki: kwas akorbinowy), oliwa z oliwek, zioła 
prowansalskie (bazylia, majeranek, rozmaryn, cząber, szałwia, oregano, tymianek, mięta). 
Może zawierać: jaja, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu. 

Bułka pita (19%) 
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier. 

Bajeczna misa 
warzyw 

wegetariańska 
460g 

 

Składniki: pieczarki (27%), mieszanka sałat w zmiennych proporcjach (18%), cukinia (15%), 
papryka czerwona (15%), pomidory koktajlowe (11%), sos vinegrette (9%) 
(woda, olej rzepakowy, sos ogrodowy (cukier sól, wzmacniacz smaku: glutaminian 
monosodowy, kwas: kwas cytrynowy, regulator kwasowości: octany sodu, skrobia 
modyfikowana, maltodekstryna, zioła (pietruszka, szczypiorek), cebula, przyprawy (kurkuma, 
czarny pieprz), mąka gorczycy, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, ekstrakt 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Butylowany_hydroksyanizol
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drożdżowy, czosnek w proszku, szpinak, olej rzepakowy, aromat (zawiera gorczycę)), cebula 
czerwona (2%), olej rzepakowy, mieszanka przypraw (sól, mąka pszenna, zioła, przyprawy, 
wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, barwnik: ekstrakt z papryki), olej rzepakowy. 
Może zawierać: jaja, soję, mleko, seler. 

Bajeczna misa 
warzyw z 

kurczakiem 
550g 

Grillowany filet z kurczaka 
(16%) 

Składniki: filet z kurczaka (92%), olej rzepakowy. 

Sałatka (84%) 

Składniki: pieczarki (27%), mieszanka sałat w zmiennych proporcjach (18%), cukinia (15%), 
papryka czerwona (15%), pomidory koktajlowe (11%), sos vinegrette (9%) 
(woda, olej rzepakowy, sos ogrodowy (cukier sól, wzmacniacz smaku: glutaminian 
monosodowy, kwas: kwas cytrynowy, regulator kwasowości: octany sodu, skrobia 
modyfikowana, maltodekstryna, zioła (pietruszka, szczypiorek), cebula, przyprawy (kurkuma, 
czarny pieprz), mąka gorczycy, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, ekstrakt 
drożdżowy, czosnek w proszku, szpinak, olej rzepakowy, aromat (zawiera gorczycę)), cebula 
czerwona (2%), olej rzepakowy, mieszanka przypraw (sól, mąka pszenna, zioła, przyprawy, 
wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, barwnik: ekstrakt z papryki), olej rzepakowy. 
Może zawierać: jaja, soję, mleko, seler. 

Sałatka 
wegetariańska z 

sosem 
musztardowo-

miodowym 
300g 

 

Składniki: mieszanka sałat w zmiennych proporcjach (32%),  pomidory koktajlowe (32%), 
ogórek zielony (26%), sos musztardowo-miodowy (9%) (musztarda miodowa (73%) (woda, 
gorczyca biała (14,5%), ocet spirytusowy, miód sztuczny (8%) (syrop glukozowo-fruktozowy, 
cukier, woda, aromat, barwnik: karmel amoniakalno-siarczynowy), cukier, sól, przyprawy, 
aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), miód (27%)), pietruszka świeża, mięta. 

Sałatka grecka 
300g 

 

Składniki: mieszanka sałat w zmiennych proporcjach (22%), pomidory koktajlowe, ser 
solankowy typu feta (15%) (mleko, sól, regulator kwasowości: lakton kwasu glukonowego), 
papryka czerwona, sos vinegrette (woda, olej rzepakowy, sos ogrodowy (cukier sól, 
wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy, kwas: kwas cytrynowy, regulator kwasowości: 
octany sodu, skrobia modyfikowana, maltodekstryna, zioła (pietruszka, szczypiorek), cebula, 
przyprawy (kurkuma, czarny pieprz), mąka gorczycy, substancja zagęszczająca: guma 
ksantanowa, ekstrakt drożdżowy, czosnek w proszku, szpinak, olej rzepakowy, aromat 
(zawiera gorczycę)), ogórek, oliwki czarne (6%) (oliwki czarne, woda, sól, stabilizator: 
glukonian żelazawy), cebula czerwona. 
Może zawierać: gluten, jaja, soję, seler. 

RYBY 

Grillowany łosoś  
410g 

Grillowany łosoś (39%) 
Składniki: filet z łososia (94%), olej rzepakowy, cytryna, sól, pieprz czarny, mięta. 
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę. 

Dodatek do wyboru (37%) Patrz „dodatki do wyboru” 

Sałatka do wyboru (24%) Patrz „sałatki do wyboru” 

Cząstka cytryny Składniki: cytryna 

Chrupiący 
sandacz 

490g 

Chrupiący sandacz (37%) 

Składniki: filet z sandacza (60%), panierka (23,5%) (skrobia pszenna, mąka pszenna, 
wodorowęglan sodu, regulator kwasowości: kwaśny węglan sodu, sól, warzywa suszone i 
przyprawy), maślanka (mleko pasteryzowane, maślanka, białka mleka, kultury bakterii 
fermentacji mlekowej),  masa jajowa pasteryzowana (jaja kurze, benzoesan sodu), frytura 
(olej palmowy, kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, substancja 
antyspieniająca: dimetylopolisiloksan), sól, pieprz czarny.  
Może zawierać: soję, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny, mięczaki.  

Sos słodko-pikantny (13%) 
Składniki: masło, sambal (22%) (chili (70%), woda, sól, regulator kwasowości: kwas octowy, 
modyfikowana skrobia kukurydziana, substancja konserwująca: sorbinian potasu), cukier 
(22%) czosnek świeży, szczypiorek.  

Dodatek do wyboru (30%) Patrz „dodatki do wyboru” 

Sałatka do wyboru (20%) Patrz „sałatki do wyboru” 

Cząstka cytryny Składniki: cytryna 

SHOARMA 
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Shoarma 
Klasyczna  

430g 

Shoarma wieprzowa (42%) 

Składniki: karczek wieprzowy marynowany bez kości (97%) (karczek wieprzowy (85%), woda, 
syrop glukozowy w proszku, sól, regulatory kwasowości: octan sodu, stabilizator: cytrynian 
sodu, przeciwutleniacz: askorbinian sodu), mieszanka przypraw (zioła, przyprawy (zawierają 
gorczycę), sól, aromat (zawiera hydrolizowane białko sojowe), suszone warzywa, olej 
rzepakowy. 
Może zawierać: gluten, jaja, mleko, seler. 

Dodatek do wyboru (35%)  Patrz „dodatki do wyboru” 

Sałatka do wyboru (23%) Patrz „sałatki do wyboru” 

Bułka pita 
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier. 

2 sosy do wyboru: 
czosnkowy, koktajlowy, 

ostry 
Patrz „sosy do wyboru” 

Shoarma 
Drobiowa  

430g 

Shoarma drobiowa (42%) 

Składniki: filet z piersi kurczęcej (97%), sól, mieszanka przypraw i ziół (zawiera gorczycę), 
maltodekstryna, ekstrakt drożdżowy, czosnek, cukier, gorczyca, olej słonecznikowy, 
przeciwutleniacz: kwas cytrynowy, hydrolizowane białko sojowe, aromat (zawiera soję), 
warzywa suszone, olej rzepakowy. 
Może zawierać: gluten, mleko, seler. 

Dodatek do wyboru (35%)  Patrz „dodatki do wyboru” 

Sałatka do wyboru (23%) Patrz „sałatki do wyboru” 

Bułka pita 
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier. 

2 sosy do wyboru: 
czosnkowy, koktajlowy, 

ostry 
Patrz „sosy do wyboru” 

Shoarma Złocista 
430g 

Shoarma z udka (42%) 

Składniki: filet z udka kurczaka (98,6%), sól, maltodekstryna, papryka, kurkuma, kolendra, 
kminek, goździki, pieprz czarny, imbir, cynamon, pieprz cayenne, ekstrakt drożdżowy, 
czosnek, cukier, olej słonecznikowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy. Zawiera 
gorczycę. 
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler. 

Dodatek do wyboru (35%)  Patrz „dodatki do wyboru” 

Sałatka do wyboru (23%) Patrz „sałatki do wyboru” 

Bułka pita 
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier. 

2 sosy do wyboru: 
czosnkowy, koktajlowy, 

ostry 
Patrz „sosy do wyboru” 

Shoarma Ostra  
430g 

Shoarma wieprzowa ostra 
(42%) 

Składniki: karczek wieprzowy marynowany bez kości (97%) ((85%) karczek wieprzowy, woda, 
syrop glukozowy w proszku, sól, regulator kwasowości: octan sodu, stabilizator: cytrynian 
sodu, przeciwutleniacz: askorbinian sodu), mieszanka przypraw (zioła, przyprawy (zawierają 
gorczycę), sól, aromat (zawiera hydrolizowane białko sojowe), suszone warzywa, olej 
rzepakowy. 
Może zawierać: gluten, jaja, mleko, seler. 

Dodatek do wyboru (35%)  Patrz „dodatki do wyboru” 

Sałatka do wyboru (23%) Patrz „sałatki do wyboru” 

Bułka pita 
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier. 

2 sosy do wyboru: 
czosnkowy, koktajlowy, 

ostry 
Patrz „sosy do wyboru” 

Shoarma Na dwa 
smaki 430g 

Shoarmy: 

• Drobiowa (21%) 

• Wieprzowa (21%)  

• drobiowa -  Składniki:  filet z piersi kurczęcej (97%), sól, mieszanka przypraw i ziół 
(zawiera gorczycę), maltodekstryna, ekstrakt drożdżowy, czosnek, cukier, gorczyca, olej 
słonecznikowy, przeciwutleniacz: kwas cytrynowy, hydrolizowane białko sojowe, aromat 
(zawiera soję),warzywa suszone, olej rzepakowy. Może zawierać: gluten, mleko, seler. 

• wieprzowa – Składniki: karczek wieprzowy marynowany bez kości (97%) (karczek 
wieprzowy (85%), woda, syrop glukozowy w proszku, sól, regulatory kwasowości: octan 



Data: 13.01.2020 

sodu, stabilizator: cytrynian sodu, przeciwutleniacz: askorbinian sodu), mieszanka 
przypraw (zioła, przyprawy (zawierają gorczycę), sól, aromat (zawiera hydrolizowane 
białko sojowe), suszone warzywa, olej rzepakowy. Może zawierać: gluten, jaja, mleko, 
seler. 

Dodatek do wyboru (35%)  Patrz „dodatki do wyboru” 

Sałatka do wyboru (23%) Patrz „sałatki do wyboru” 

Bułka pita 
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier. 

2 sosy do wyboru: 
czosnkowy, koktajlowy, 

ostry 
Patrz „sosy do wyboru” 

Shoarma De luxe  
430g 

Shoarma z polędwiczek 
wieprzowych (42%) 

Składniki: mięso wieprzowe z polędwiczki (86%) (mięso wieprzowe z polędwiczki (97%), 
przyprawy i suszone warzywa, sól, preparat aromatyczny (zawiera: soję, gluten), aromat, 
wzmacniacze smaku: glutaminian sodu, guanylan disodowy, inozynian disodowy, 
rybonukleotydy disodowe, regulator kwasowości: fosforany potasu), masło, mąka pszenna 
(mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-amylaza), olej 
rzepakowy. 
Może zawierać: jaja, seler, gorczycę, dwutlenek siarki i siarczyny. 

Dodatek do wyboru (35%)  Patrz „dodatki do wyboru” 

Sałatka do wyboru (23%) Patrz „sałatki do wyboru” 

Bułka pita 
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier. 

2 sosy do wyboru: 
czosnkowy, koktajlowy, 

ostry 
Patrz „sosy do wyboru” 

Shoarma na 
hummusie 

480g 

Shoarma drobiowa 
(37,5%) 

Składniki: filet z piersi kurczęcej (97%), sól, mieszanka przypraw i ziół (zawiera gorczycę), 
maltodekstryna, ekstrakt drożdżowy, czosnek, cukier, gorczyca, olej słonecznikowy, 
przeciwutleniacz: kwas cytrynowy, hydrolizowane białko sojowe, aromat (zawiera soję), 
warzywa suszone, olej rzepakowy. 
Może zawierać: gluten, mleko, seler. 

Hummus (10,5%) 

Składniki: ciecierzyca konserwowa (64%) (ciecierzyca – suche ziarno, woda, sól, 
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), zalewa z cieciorki (woda, sól), oliwa z oliwek, pasta 
tahini (7%) (olej sezamowy (53%), zmielone białe, prażone ziarna sezamu (47%)), sok z 
cytryny, czosnek świeży, natka pietruszki, sól. 

Dodatek do wyboru (31%)  Patrz „dodatki do wyboru” 

Sałatka do wyboru (21%) Patrz „sałatki do wyboru” 

Bułka pita 
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier. 

Shoarma 
drobiowa na 

szpinaku 
490g 

Shoarma drobiowa (37%) 

Składniki: filet z piersi kurczęcej (97%), sól, mieszanka przypraw i ziół (zawiera gorczycę), 
maltodekstryna, ekstrakt drożdżowy, czosnek, cukier, gorczyca, olej słonecznikowy, 
przeciwutleniacz: kwas cytrynowy, hydrolizowane białko sojowe, aromat (zawiera soję), 
warzywa suszone, olej rzepakowy. 
Może zawierać: gluten, mleko, seler. 

Sos szpinakowy (12%) 

Składniki: szpinak w liściach (46%), śmietanka (38%) (śmietanka, stabilizator: karagen, 
emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), masło, cebula biała, czosnek świeży, 
sól. 
Może zawierać: seler. 

Dodatek do wyboru (31%)  Patrz „dodatki do wyboru” 

Sałatka do wyboru (20%) Patrz „sałatki do wyboru” 

Bułka pita 
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier. 

Shoarma 
wieprzowa na 

szpinaku 
490g 

Shoarma wieprzowa (37%) 

Składniki: karczek wieprzowy marynowany bez kości (97%) (karczek wieprzowy (85%), woda, 
syrop glukozowy w proszku, sól, regulatory kwasowości: octan sodu, stabilizator: cytrynian 
sodu, przeciwutleniacz: askorbinian sodu), mieszanka przypraw (zioła, przyprawy (zawierają 
gorczycę), sól, aromat (zawiera hydrolizowane białko sojowe), suszone warzywa, olej 
rzepakowy. 
Może zawierać: gluten, jaja, mleko, seler. 
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Sos szpinakowy (12%) 

Składniki: szpinak w liściach (46%), śmietanka (38%) (śmietanka, stabilizator: karagen, 
emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), masło, cebula biała, czosnek świeży, 
sól. 
Może zawierać: seler. 

Dodatek do wyboru (31%)  Patrz „dodatki do wyboru” 

Sałatka do wyboru (20%) Patrz „sałatki do wyboru” 

Bułka pita 
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier. 

Shoarma 
drobiowa w sosie 

słodko -
pikantnym 

490g 

Shoarma drobiowa (38%) 

Składniki: filet z piersi kurczęcej (97%), sól, mieszanka przypraw i ziół (zawiera gorczycę), 
maltodekstryna, ekstrakt drożdżowy, czosnek, cukier, gorczyca, olej słonecznikowy, 
przeciwutleniacz: kwas cytrynowy, hydrolizowane białko sojowe, aromat (zawiera soję), 
warzywa suszone, olej rzepakowy. 
Może zawierać: gluten, mleko, seler. 

Sos słodko – pikantny 
(10%) 

Składniki: masło, sambal (22%) (chili (70%), woda, sól, regulator kwasowości: kwas octowy, 
modyfikowana skrobia kukurydziana, substancja konserwująca: sorbinian potasu), cukier 
(22%) czosnek świeży, szczypiorek.  

Dodatek do wyboru (31%)  Patrz „dodatki do wyboru” 

Sałatka do wyboru (21%) Patrz „sałatki do wyboru” 

Bułka pita 
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier. 

Shoarma 
wieprzowa w 
sosie słodko – 

pikantnym 
490g 

Shoarma wieprzowa (38%) 

Składniki: karczek wieprzowy marynowany bez kości (97%) (karczek wieprzowy (85%), woda, 
syrop glukozowy w proszku, sól, regulatory kwasowości: octan sodu, stabilizator: cytrynian 
sodu, przeciwutleniacz: askorbinian sodu), mieszanka przypraw (zioła, przyprawy (zawierają 
gorczycę), sól, aromat (zawiera hydrolizowane białko sojowe), suszone warzywa, olej 
rzepakowy. 
Może zawierać: gluten, jaja, mleko, seler. 

Sos słodko – pikantny 
(10%) 

Składniki: masło, sambal (22%) (chili (70%), woda, sól, regulator kwasowości: kwas octowy, 
modyfikowana skrobia kukurydziana, substancja konserwująca: sorbinian potasu), cukier 
(22%) czosnek świeży, szczypiorek.  

Dodatek do wyboru (31%)  Patrz „dodatki do wyboru” 

Sałatka do wyboru (21%) Patrz „sałatki do wyboru” 

Bułka pita 
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier. 

Shoarma 
drobiowa z 
duszonymi 
warzywami 

490g 

Shoarma drobiowa (37%) 

Składniki: filet z piersi kurczęcej (97%), sól, mieszanka przypraw i ziół (zawiera gorczycę), 
maltodekstryna, ekstrakt drożdżowy, czosnek, cukier, gorczyca, olej słonecznikowy, 
przeciwutleniacz: kwas cytrynowy, hydrolizowane białko sojowe, aromat (zawiera soję), 
warzywa suszone, olej rzepakowy. 
Może zawierać: gluten, mleko, seler. 

Duszone warzywa (12%) 
Składniki: cebula biała (49%), pieczarki świeże (24%), papryka świeża (23%), mieszanka 
przypraw (sól, mąka pszenna, zioła, przyprawy, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, 
barwnik: ekstrakt z papryki), olej rzepakowy). 

Dodatek do wyboru (31%)  Patrz „dodatki do wyboru” 

Sałatka do wyboru (20%) Patrz „sałatki do wyboru” 

Bułka pita 
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier. 

Shoarma 
wieprzowa z 
duszonymi 
warzywami  

490g 

Shoarma wieprzowa (37%) 

Składniki: karczek wieprzowy marynowany bez kości (97%) (karczek wieprzowy (85%), woda, 
syrop glukozowy w proszku, sól, regulatory kwasowości: octan sodu, stabilizator: cytrynian 
sodu, przeciwutleniacz: askorbinian sodu), mieszanka przypraw (zioła, przyprawy (zawierają 
gorczycę), sól, aromat (zawiera hydrolizowane białko sojowe), suszone warzywa, olej 
rzepakowy. 
Może zawierać: gluten, jaja, mleko, seler. 

Duszone warzywa (12%) 
Składniki: cebula biała (49%), pieczarki świeże (24%), papryka świeża (23%), mieszanka 
przypraw (sól, mąka pszenna, zioła, przyprawy, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, 
barwnik: ekstrakt z papryki), olej rzepakowy). 

Dodatek do wyboru (31%)  Patrz „dodatki do wyboru” 

Sałatka do wyboru (20%) Patrz „sałatki do wyboru” 

Bułka pita Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
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amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier. 

FUZJA SMAKÓW 

Kofta libańska 
500g  

 
Kofta wołowa (31%) 

 

Składniki: mięso wołowe (79%), woda, sól, białko sojowe, naturalne przyprawy (cynamon, 
imbir, pieprz czarny, ziele angielskie, kolendra, gałka muszkatołowa, goździki), sól, błonnik 
sojowy, błonnik pszenny. 
Może zawierać: gluten, jaja, mleko, seler, gorczycę. 

Dodatek do wyboru (29%)  Patrz „dodatki do wyboru” 

Sałatka do wyboru (20%) Patrz „sałatki do wyboru” 

Bułka pita (9%) 
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier. 

Sos do wyboru (11%): 
czosnkowy, koktajlowy, 

ostry, jogurtowo-miętowy, 
tahini, słodkie chili, harissa 

Patrz „sosy do wyboru” 

Wątróbka z 
pieczarkami  

450g 

 
Wątróbka drobiowa z 

pieczarkami (51%) 
 

Składniki: wątróbka drobiowa kurczęca (48%), pieczarki świeże (23%), cebula biała, masło, 
mąka pszenna (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), sól, pierz czarny. 
Może zawierać: jaja, soję, seler, gorczycę. 

Dodatek do wyboru (29%)  Patrz „dodatki do wyboru” 

Sałatka do wyboru (20%) Patrz „sałatki do wyboru” 

Kurczak w sosie 
szpinakowym 

540g 

Filet z kurczaka (38%) 
Składniki: filet z kurczaka (93%), olej rzepakowy, sól, pieprz czarny. 
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę. 

Sos szpinakowy (10%) 

Składniki: szpinak w liściach (46%), śmietanka (38%) (śmietanka, stabilizator: karagen, 
emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), masło, cebula biała, czosnek świeży, 
sól. 
Może zawierać: seler. 

Dodatek do wyboru (31%)  Patrz „dodatki do wyboru” 

Sałatka do wyboru (21%) Patrz „sałatki do wyboru” 

Karkówka z grilla 
470g 

Karkówka grillowana (34%) 

Składniki: Karkówka wieprzowa (92%)(karkówka wieprzowa bez kości (85%), woda, syrop 
glukozowy, sól, regulatory kwasowości: octany sodu, stabilizatory: cytryniany sodu, 
przeciwutleniacz: askorbinian sodu), olej rzepakowy, papryka słodka, czosnek granulowany, 
grillmix (sól, mąka pszenna, zioła, przyprawy, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, barwnik: 
ekstrakt z papryki, olej rzepakowy), pieprz, majeranek. 
Może zawierać: jaja, soję, mleko, seler, gorczycę. 

Duszone warzywa (13%) 
Składniki: cebula biała (49%), pieczarki świeże (24%), papryka świeża (23%), mieszanka 
przypraw (sól, mąka pszenna, zioła, przyprawy, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, 
barwnik: ekstrakt z papryki), olej rzepakowy). 

Dodatek do wyboru (32%)  Patrz „dodatki do wyboru” 

Sałatka do wyboru (21%) Patrz „sałatki do wyboru” 

Filet z kurczaka z 
grilla  
490g 

Grillowany filet z kurczaka 
(36%) 

Składniki: filet z piersi kurczęcej (96%), bejca grillowa (mieszanka przypraw (sól, mąka 
pszenna, zioła, przyprawy, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, barwnik: ekstrakt z papryki, 
olej rzepakowy). 

Duszone warzywa (12%) 
Składniki: cebula biała (49%), pieczarki świeże (24%), papryka świeża (23%), mieszanka 
przypraw (sól, mąka pszenna, zioła, przyprawy, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, 
barwnik: ekstrakt z papryki), olej rzepakowy). 

Dodatek do wyboru (31%)  Patrz „dodatki do wyboru” 
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Sałatka do wyboru (21%) Patrz „sałatki do wyboru” 

Chrupiący 
kurczak 

390g 

Chrupiący kurczak (36%) 

Składniki: stripsy z kurczaka (93%) (filet z piersi kurczaka (66%), mąka pszenna, olej 
rzepakowy, sól, izolat białka sojowego, gluten pszenny, stabilizatory: trifosforany sodu i 
potasu, difosforany; cukry (cukier, maltodekstryna, glukoza), skrobia ziemniaczana, olej 
słonecznikowy, drożdże, przeciwutleniacze: kwas askorbinowy, izoaskorbinian sodu; 
przyprawy i ekstrakty przypraw, aromat), frytura (olej palmowy, kwas cytrynowy, 
przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, substancja antyspieniająca: dimetylopolisiloksan). 
Może zawierać: jaja, ryby, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki, 
mięczaki. 

Dodatek do wyboru (38%)  Patrz „dodatki do wyboru” 

Sałatka do wyboru (26%) Patrz „sałatki do wyboru” 

Sos do wyboru: 
czosnkowy, koktajlowy, 

ostry, jogurtowo-miętowy, 
tahini, słodkie chili, harissa 

Patrz „sosy do wyboru” 

Chrupiący 
kurczak w sosie 

słodko-
pikantnym 

450g 

Chrupiący kurczak (31%) 

Składniki: stripsy z kurczaka (93%) (filet z piersi kurczaka (66%), mąka pszenna, olej 
rzepakowy, sól, izolat białka sojowego, gluten pszenny, stabilizatory: trifosforany sodu i 
potasu, difosforany; cukry (cukier, maltodekstryna, glukoza), skrobia ziemniaczana, olej 
słonecznikowy, drożdże, przeciwutleniacze: kwas askorbinowy, izoaskorbinian sodu; 
przyprawy i ekstrakty przypraw, aromat), frytura (olej palmowy, kwas cytrynowy, 
przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, substancja antyspieniająca: dimetylopolisiloksan). 
Może zawierać: jaja, ryby, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki, 
mięczaki. 

Sos słodko-pikantny (14%) 
Składniki: masło, sambal (22%) (chili (70%), woda, sól, regulator kwasowości: kwas octowy, 
modyfikowana skrobia kukurydziana, substancja konserwująca: sorbinian potasu), cukier 
(22%) czosnek świeży, szczypiorek.  

Dodatek do wyboru (33%)  Patrz „dodatki do wyboru” 

Sałatka do wyboru (22%) Patrz „sałatki do wyboru” 

DLA DZIECI 

Chrupiące 
kurczaki 

330g 

Chrupiący kurczak (34%) 

Składniki: stripsy z kurczaka (93%) ( filet z piersi kurczaka (66%), mąka pszenna, olej 
rzepakowy, sól, izolat białka sojowego, gluten pszenny, stabilizatory: trifosforany sodu i 
potasu, difosforany; cukry (cukier, maltodekstryna, glukoza), skrobia ziemniaczana, olej 
słonecznikowy, drożdże, przeciwutleniacze: kwas askorbinowy, izoaskorbinian sodu; 
przyprawy i ekstrakty przypraw, aromat), frytura (olej palmowy, kwas cytrynowy, 
przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, substancja antyspieniająca: dimetylopolisiloksan). 
Może zawierać: jaja, ryby, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki, 
mięczaki. 

Dodatek do wyboru (27%) Patrz „dodatki do wyboru” 

Sałatka do wyboru (24%) Patrz „sałatki do wyboru” 

Ketchup (15%) 
Składniki: koncentrat pomidorowy (78%), woda, cukier, ocet spirytusowy, sól, skrobia 
modyfikowana, mieszanka przypraw, substancje zagęszczające: guma guar, guma 
ksantanowa, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat. 

Shoaremka 
delikatna 

330g 

Shoarma drobiowa (34%) 

Składniki:   filet z piersi kurczęcej (97%), sól, mieszanka przypraw i ziół (zawiera gorczycę), 
maltodekstryna, ekstrakt drożdżowy, czosnek, cukier, gorczyca, olej słonecznikowy, 
przeciwutleniacz: kwas cytrynowy, hydrolizowane białko sojowe, aromat (zawiera soję), 
warzywa suszone, olej rzepakowy. 
Może zawierać: gluten, mleko, seler. 

Dodatek do wyboru (27%) Patrz „dodatki do wyboru” 

Sałatka do wyboru (24%) Patrz „sałatki do wyboru” 

Sos do wyboru (15%): 
czosnkowy, koktajlowy, 

ostry, ketchup 
Patrz „sosy do wyboru” 
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Spaghetti 
bolognese 

220g 

 

Składniki: makaron spaghetti (50%) (mąka z pszenicy durum, woda), sos bolognese (41%) 
pulpa pomidorowa (52%) (pomidory, sól), mielone mięso wołowe (36%) (100% wołowina), 
koncentrat pomidorowy (6%) (pomidory, sól), cebula, olej rzepakowy, cukier, sól, czosnek, 
papryka słodka, bazylia suszona, pieprz czarny), pomidor koktajlowy, ser parmezan (mleko 
krowie, sól, podpuszczka), bazylia świeża. 
Może zawierać: jaja, soję, seler, gorczycę. 

DESERY 

Sernik z 
brzoskwiniami 

200g 

 

Składniki: sernik z brzoskwiniami (95%) (brzoskwinie (19%), ser twarogowy chudy (15%), 
śmietana (11%), cukier, mąka pszenna, jaja, woda, tłuszcz palmowy, syrop glukozowo-
fruktozowy, olej rzepakowy, skrobia modyfikowana, słodka serwatka (z mleka) w proszku, 
skrobia ziemniaczana, skrobia pszenna, dekstroza, substancje spulchniające: difosforan 
disodowy, węglan sodu; żelatyna wołowa, substancje zagęszczające: alginian sodu, guma 
guar; sól, syrop glukozowy, stabilizator: siarczan wapnia, aromat, kwas cytrynowy, barwniki 
spożywcze: koncentrat z marchwi, koncentrat z dyni; substancja żelująca: pektyny; białka 
mleka, regulatory kwasowości: cytrynian potasu, winian sodowo-potasowy)), mięta. 
Może zawierać: orzeszki ziemne, soję, orzechy.   

Sezamowe kulki z 
toffi 
100g 

 

Składniki: kuleczki sezamowe z czarną fasolą (80%) (mąka z ryżu kleistego, woda, sezam biały 
(12%), czerwona fasola (8%), olej rzepakowy, modyfikowana skrobia kukurydziana, tłuszcz 
roślinny (olej palmowy, emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, 
przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol), mąka pszenna, sól, emulgatory: mono- i diglicerydy 
kwasów tłuszczowych), polewa toffi (cukier inwertowany, mleko skondensowane słodzone, 
cukier, woda, masło, substancje zagęszczające: skrobia kukurydziana, karagen, przetworzone 
wodorosty morskie; sól, aromat waniliowy), frytura (olej palmowy, kwas cytrynowy, 
przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, substancja antyspieniająca: dimetylopolisiloksan.  
Może zawierać: jaja, ryby, orzeszki ziemne ,soję, orzechy, dwutlenek siarki, mięczaki.   

Brownie z 
gruszką 

100g 

 

Składniki: ciasto brownie (75%) (cukier, olej rzepakowy, masa jajowa pasteryzowana,  mąka 
pszenna, syrop glukozowo-fruktozowy, karmelizowane słodzone skondensowane mleko 
(mleko, cukier), tłuszcz palmowy, substancja stabilizująca: glicerol, emulgatory: mono- i 
diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry sacharozy i kwasów tłuszczowych, aromaty, kakao w 
proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, orzechy włoskie, sól), gruszka w syropie (34%) 
(gruszki, woda, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), mięta. 
Może zawierać: soję, nasiona sezamu, łubin. 

LUNCH 

Lunch Shoarma z 
udka kurczaka 

380g 

Shoarma z udka (34%) 

Składniki: filet z udka kurczaka (98,6%), sól, maltodekstryna, papryka, kurkuma, kolendra, 
kminek, goździki, pieprz czarny, imbir, cynamon, pieprz cayenne, ekstrakt drożdżowy, 
czosnek, cukier, olej słonecznikowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy. Zawiera 
gorczycę. 
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler 

Dodatek do wyboru (39%) Patrz „dodatki do wyboru” 

Sałatka do wyboru (27%) Patrz „sałatki do wyboru” 

Bułka pita 
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier 

Sosy do wyboru: 
czosnkowy, koktajlowy, 

ostry 
Patrz „sosy do wyboru” 

 

Lunch Shoarma 
Delikatna  

380g 

Shoarma drobiowa (34%) 

Składniki: filet z piersi kurczęcej (97%), sól, mieszanka przypraw i ziół (zawiera gorczycę), 
maltodekstryna, ekstrakt drożdżowy, czosnek, cukier, gorczyca, olej słonecznikowy, 
przeciwutleniacz: kwas cytrynowy, hydrolizowane białko sojowe, aromat (zawiera soję), 
warzywa suszone, olej rzepakowy. 
Może zawierać: gluten, mleko, seler. 

Dodatek do wyboru (39%) Patrz „dodatki do wyboru” 

Sałatka do wyboru (27%) Patrz „sałatki do wyboru” 

Bułka pita 
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier. 

Sosy do wyboru: 
czosnkowy, koktajlowy, 

ostry 
Patrz „sosy do wyboru” 

Lunch Shoarma 
Klasyczna 

380g 

Shoarma wieprzowa (34%) 

Składniki: karczek wieprzowy marynowany bez kości (97%) (karczek wieprzowy (85%), woda, 
syrop glukozowy w proszku, sól, regulatory kwasowości: octan sodu, stabilizator: cytrynian 
sodu, przeciwutleniacz: askorbinian sodu), mieszanka przypraw (zioła, przyprawy (zawierają 
gorczycę), sól, aromat (zawiera hydrolizowane białko sojowe), suszone warzywa, olej 
rzepakowy. 
Może zawierać: gluten, jaja, mleko, seler. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Butylowany_hydroksyanizol
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Dodatek do wyboru (39%) Patrz „dodatki do wyboru” 

Sałatka do wyboru (27%) Patrz „sałatki do wyboru” 

Bułka pita 
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier. 

Sosy do wyboru: 
czosnkowy, koktajlowy, 

ostry 
Patrz „sosy do wyboru” 

Lunch Shoarma 
Ostra  
380g 

Shoarma wieprzowa ostra 
(34%) 

Składniki: karczek wieprzowy marynowany bez kości (97%) ((85%) karczek wieprzowy, woda, 
syrop glukozowy w proszku, sól, regulator kwasowości: octan sodu, stabilizator: cytrynian 
sodu, przeciwutleniacz: askorbinian sodu), mieszanka przypraw (zioła, przyprawy (zawierają 
gorczycę), sól, aromat (zawiera hydrolizowane białko sojowe), suszone warzywa, olej 
rzepakowy. 
Może zawierać: gluten, jaja, mleko, seler. 

Dodatek do wyboru (39%) Patrz „dodatki do wyboru” 

Sałatka do wyboru (27%) Patrz „sałatki do wyboru” 

Bułka pita 
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier. 

Sosy do wyboru: 
czosnkowy, koktajlowy, 

ostry 
Patrz „sosy do wyboru” 

Lunch Spaghetti 
all’arrabbiata 

420g 

 

Składniki: makaron spaghetti gotowany (51%)(mąka z pszenicy durum), sos pomidorowy 
pikantny (pomidorowa pulpa (pomidory (99,6%), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), 
cebula biała, wino białe (zawiera siarczyny), masło, tabasco sriracha (czerwona papryka 
jalapeño, woda, cukier, sól, czosnek, ocet, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, sos z 
czerwonej ostrej papryki (ocet, czerwona papryka, sól), czosnek, cukier, sól), ser parmezan 
(mleko krowie, sól, podpuszczka), bazylia, chili mielone 
Może zawierać: jaja, soję, seler, gorczycę. 

Lunch Sałatka 
Cezar 
330g 

Filet z kurczaka (28%) 
Składniki: filet z kurczaka (93%), bejca grillowa (mieszanka przypraw (sól, mąka pszenna, zioła, 
przyprawy, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, barwnik: ekstrakt z papryki), olej 
rzepakowy). 

Sałatka Cezar (50%) 

Składniki: mieszanka sałat w zmiennych proporcjach (43%), pomidory koktajlowe, dressing 
cezar (24%) (woda, olej rzepakowy, cukier, ocet spirytusowy, ocet winny biały, żółtko jaja w 
proszku, skrobia modyfikowana, przyprawy, sól, musztarda (woda, ocet spirytusowy, 
gorczyca, cukier, sól, przyprawy), substancje zagęszczające: guma guar, guma ksantanowa, 
koncentrat cytryny, aromat (zawiera mleko), substancja konserwująca: sorbinian potasu, 
aromat), ser parmezan (mleko krowie, sól, podpuszczka). 

Grzanki (3%) 

Składniki: bagietka pszenna (mąka pszenna, woda, drożdże, sól, gluten pszenny, cukier, mąka 
ze słodu pszennego, środek do przetwarzania mąki: kwas akorbinowy), oliwa z oliwek, zioła 
prowansalskie (bazylia, majeranek, rozmaryn, cząber, szałwia, oregano, tymianek, mięta). 
Może zawierać: jaja, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu. 

Bułka pita (19%) 
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier. 

DODATKI DO WYBORU 

Opiekane 
ziemniaczki            

150g 
 

Składniki: cząstki ziemniaczane (96%) (ziemniaki(88,5%), olej słonecznikowy(6%), powłoczka 
(5,5%)(mąka pszenna, mąka ryżowa, skrobia kukurydziana, proszek roślinny(czosnek, cebula), 
sól, modyfikowana skrobia ziemniaczana, dekstryna ziemniaczana, przyprawy (0,07%), wyciąg 
z drożdży, substancja spulchniająca: węglan sodu, barwnik: kapsaicyna, ekstrakt z przypraw)), 
frytura (olej palmowy, kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, substancja 
antyspieniająca: dimetylopolisiloksan).  
Może zawierać: jaja, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki, mięczaki. 

Ryż jaśminowy     
150g  Składniki: ryż jaśminowy, woda, sól. 

Ryż arabski    
150g  

Składniki: ryż (79%), makaron (mąka z pszenicy durum, woda), przyprawy (1%) (naturalne 
przyprawy w zmiennych proporcjach: cynamon, imbir, pieprz, ziele angielskie, kolendra, gałka 
muszkatołowa, goździki), woda, sól.  
Może zawierać: jaja. 

Ziemniaczane 
łódeczki          

150g 
 

Składniki: karbowane ziemniaczki (90%)(ziemniaki, olej słonecznikowy, powłoczka (5%): 
skrobia modyfikowana, mąka ryżowa, dekstryna grochowa, błonnik z grochu, substancje 
spulchniające (difosforany, węglan sodu), wyciąg z kurkumy, substancja zagęszczająca (guma 
ksantanowa); sól), frytura (olej palmowy, kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: 
butylohydroksyanizol, substancja antyspieniająca: dimetylopolisiloksan). 
Może zawierać: gluten, jaja, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Butylowany_hydroksyanizol
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mięczaki.             

Bułka pita  
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier. 

SAŁATKI DO WYBORU 

Surówka 
Colesław         

100g 
 

Składniki: kapusta biała (80%), sos chrzanowy (10%) (olej rzepakowy, woda, musztarda (woda, 
mączka gorczycy, ocet spirytusowy, cukier, sól, przyprawy), ocet spirytusowy, żółtko jaja, 
skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca: guma guar, chrzan tarty, sól, aromaty), 
cukier, marchew, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, przyprawy. 
Może zawierać: seler. 

Surówka z 
kapusty z curry 

100g 
 

Składniki: kapusta biała (75%), marchew (13%), cukier, olej rzepakowy, sól, curry (0,5%), 
regulator kwasowości: kwas cytrynowy, pieprz czarny. 
Może zawierać: jaja, gorczycę, seler. 

Sałatka 
wegetariańska 

100g 
 

Składniki: mieszanka sałat w zmiennych proporcjach (35%), pomidory koktajlowe (29%), 
ogórek, (23%), sos vinegrette (12%) (woda, olej rzepakowy, sos ogrodowy (cukier sól, 
wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy, kwas: kwas cytrynowy, regulator kwasowości: 
octany sodu, skrobia modyfikowana, maltodekstryna, zioła (pietruszka, szczypiorek), cebula, 
przyprawy (kurkuma, czarny pieprz), mąka gorczycy, substancja zagęszczająca: guma 
ksantanowa, ekstrakt drożdżowy, czosnek w proszku, szpinak, olej rzepakowy, aromat 
(zawiera gorczycę), natka pietruszki, mięta.  
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler. 

Sałatka grecka 
100g  

Składniki: mieszanka sałat w zmiennych proporcjach (22%), pomidory koktajlowe, ser 
solankowy typu feta (15%) (mleko, sól, regulator kwasowości: lakton kwasu glukonowego), 
papryka czerwona, sos vinegrette (woda, olej rzepakowy, sos ogrodowy (cukier sól, 
wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy, kwas: kwas cytrynowy, regulator kwasowości: 
octany sodu, skrobia modyfikowana, maltodekstryna, zioła (pietruszka, szczypiorek), cebula, 
przyprawy (kurkuma, czarny pieprz), mąka gorczycy, substancja zagęszczająca: guma 
ksantanowa, ekstrakt drożdżowy, czosnek w proszku, szpinak, olej rzepakowy, aromat 
(zawiera gorczycę)), ogórek, oliwki czarne (6%) (oliwki czarne, woda, sól, stabilizator: 
glukonian żelazawy), cebula czerwona. 
Może zawierać: gluten, jaja, soję, seler. 

SOSY DO WYBORU 

Czosnkowy      
50g  

Składniki: jogurt naturalny (44%) (śmietanka pasteryzowana, białka mleka, odtłuszczone 
mleko w proszku, żywe kultury bakterii jogurtowych), majonez (44%) (olej rzepakowy, woda, 
cukier, żółtko jaja w proszku, ocet spirytusowy, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, 
cukier, sól, przyprawy), sól, skrobia modyfikowana, regulator kwasowości (kwas mlekowy), 
substancje zagęszczające (guma guar, guma ksantanowa), barwnik 
(karoteny),przeciwutleniacz (sól wapniowo-disodowa EDTA) ), woda, czosnek suszony (4%), 
cukier, sól jodowana, natka pietruszki, olej rzepakowy.  
Może zawierać: gluten, soja, seler. 

Koktajlowy      
50g  

Składniki: woda, olej rzepakowy, cukier, skrobia modyfikowana, ocet spirytusowy, musztarda 
(woda, ocet, gorczyca, cukier, sól), odtłuszczone mleko w proszku, sól, koncentrat 
pomidorowy, przyprawy, substancje zagęszczające: guma guar i guma ksantanowa, substancja 
konserwująca: sorbinian potasu, barwnik: karoten, regulatory kwasowości: kwas mlekowy i 
kwas cytrynowy, aromat. 

Ostry                 
50g  

Składniki: sos ostry (72%) (woda, cukier, koncentrat pomidorowy, ocet spirytusowy, skrobia 
modyfikowana, przyprawy, syrop glukozowo – fruktozowy, sól, substancje zagęszczające: 
guma guar i guma ksantanowa, substancja konserwująca: sorbinian potasu, regulator 
kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: ekstrakt z papryki), cebula biała (28%). 

Jogurtowo – 
miętowy           

50g 
 

Składniki: jogurt naturalny (64%) (mleko, mleko w proszku odtłuszczone, białka mleka, żywe 
kultury bakterii), serek philadelphia (mleko pełne, śmietanka, białka mleka, sól, stabilizatory: 
mączka chleba świętojańskiego i karagen, sól, mięta (1%), pieprz czarny, papryczka chilli.  
Może zawierać: gluten, jaja, soję, seler, gorczycę. 

Tahini                
50g  

Składniki: jogurt naturalny (44%) (mleko, mleko w proszku odtłuszczone, białka mleka, żywe 
kultury bakterii), pasta tahini 30% (olej sezamowy (53%), zmielone białe, prażone ziarna 
sezamu (47%)), mleko, sok z cytryny, sezam, czosnek świeży, sól, pieprz czarny. 
Może zawierać: gluten, jaja, orzeszki ziemne, soję, orzechy, seler, gorczycę. 

Harissa              
50g  

Składniki: pulpa pomidorowa (76%) (pomidory, sól), sambal (15%) (chili (70%), woda, sól, 
regulator kwasowości: kwas octowy, skrobia kukurydziana modyfikowana, substancja 
konserwująca: sorbinian potasu), czosnek świeży, kumin, kolendra świeża, sól. 
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu. 

Ketchup             Składniki: koncentrat pomidorowy (78%), woda, cukier, ocet spirytusowy, sól, skrobia 
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WYKAZ ALERGENÓW W PRODUKTACH 

 

 

Zb
o

ża
 1 

za
w

ie
ra

ją
ce

 g
lu

te
n

  

Sk
o

ru
p

ia
ki

 

Ja
ja

 

R
yb

y 

O
rz

es
zk

i z
ie

m
n

e 

So
ja

 

M
le

ko
 łą

cz
n

ie
 z

 
la

kt
o

zą
  

O
rz

e
ch

y 
2 

Se
le

r 

G
o

rc
zy

ca
 

N
as

io
n

a 
se

za
m

u
 

D
w

u
tl

e
n

e
k 

si
ar

ki
 i 

si
ar

cz
yn

y 

Łu
b

in
 

M
ię

cz
ak

i 

PRZYSTAWKI  - bez sosów 

Jalapenos zielone +    o o  o   +          o o       o  

Krążki cebulowe +    o o  o  o    o o      o 

Falafel o    o o  o o    o o o o     o 

Karbowane łódeczki o  o o  o o    o o  o 

Skrzydełka kurczaka 
BBQ 

o  o o  o o    o o  o 

Stripsy z kurczaka +  o o  + o  o o o o  o 

Hummus z bułką pita +          +    

Hummus z warzywami           +    

Nuggetsy z serem 
cheddar 

+  o o  o +    o o  o 

ZUPY 

Pomidorowa +    o       + +    + o             

Cebulowa o    o       o +    + o    +         

Rosół +    o       o o    + o             

Borowikowa +    o       + +  + o         

ZESTAW PRZEKĄSEK MEZZE 

Klasyczne mezze +  o o   o   + + o o o +   o      o   

Wegetariańskie mezze +  o o   o   o + o   o o +  o      o   

SAŁATY 

Sałata Cezar +    +       o +  o + o          

Bajeczna misa warzyw 
wegetariańska 

+  o   o o  o +     

Bajeczna misa warzyw z 
kurczakiem 

+  o   o o  o +     

Sałatka wegetariańska z 
sosem musztardowo-
miodowym 

         +     

Sałatka grecka o  o   o +  o +     

50g modyfikowana, mieszanka przypraw, substancje zagęszczające: guma guar, guma 
ksantanowa, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat. 

Sos słodkie chili 
50g  

Składniki: syrop glukozowo-fruktozowy, woda, cukier, ocet winny biały, granulaty warzyw 
(papryka, cebula), koncentrat pomidorowy, skrobia modyfikowana, ocet spirytusowy, sól, 
substancja zagęszczająca (guma guar, guma ksantanowa), substancja konserwująca (sorbinian 
potasu), przyprawy (w tym chili 0,1 %), ekstrakt czosnku. 
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RYBY – bez dodatków 

Grillowany łosoś  o  o +  o o  o o     

Chrupiący sandacz +  + +  o +  o o o o  o 

KULTOWE SMAKI – bez dodatków 

Shoarma klasyczna o  o   + o  o +     

Shoarma drobiowa o     + o  o +     

Shoarma złocista o  o   o o  o +     

Shoarma ostra o  o   + o  o +     

Shoarma na dwa smaki o  o   + o  o +     

Shoarma de luxe +  o   + +  o o  o   

Shoarma na hummusie o     + o  o + +    

Shoarma drobiowa na 
szpinaku 

o     + +  o +     

Shoarma wieprzowa na 
szpinaku 

o  o   + +  o +     

Shoarma drobiowa w 
sosie słodko-pikantnym 

o     + +  o +     

Shoarma wieprzowa w 
sosie słodko-pikantnym 

o  o   + +  o +     

Shoarma drobiowa z 
duszonymi warzywami 

+     + o  o +     

Shoarma wieprzowa z 
duszonymi warzywami 

+  o   + o  o +     

FUZJA SMAKÓW – bez dodatków 

Kofta libańska o  o   + o  o o     

Wątróbka z 
pieczarkami 

+  o   o +  o o     

Kurczak w sosie 
szpinakowym 

o  o   o +  o o     

Karkówka z grilla +  o   o o  o o     

Filet kurczaka z grilla +              

Chrupiący kurczak +  o o  + o  o o o o  o 

Chrupiący kurczak w 
sosie słodko-pikantnym 

+  o o  + +  o o o o  o 

LUNCH – bez dodatków 

Shoarma z udka 
kurczaka 

o  o   o o  o +     

Shoarma delikatna o     + o  o +     

Shoarma klasyczna o  o   + o  o +     

Shoarma ostra o  o   + o  o +     

Spaghetti all’arrabbiata +  o   o +  o o  +   

Sałatka Cezar +    +       o +  o + o          

DLA DZIECI 

Chrupiące kurczaki +  o o  + o  o o o o  o 

Shoaremka delikatna o     + o  o +     

Spaghetti bolognese +  o   o +  o o     

DODATKI 

Bułka pita +              

Ryż jaśminowy               

Ryż arabski +  o                

Ziemniaczane łódeczki o  o o  o o    o o  o 

Opiekane ziemniaczki +  o o  o o    o o  o 

SAŁATKI 

Surówka colesław   +      o +     

Surówka z kapusty z 
curry 

  o      o o         

Sałatka wegetariańska o    o      o   o   o  +          

Sałatka grecka o  o   o +  o +     

SOSY 

Sos czosnkowy  o   +      o +    o +         

Sos koktajlowy             +     +         

Sos ostry                             

Sos jogurtowo-miętowy o   o     o +   o o         
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Sos tahini o  o  o o + o o o +    

Harissa o  o   o o  o o o    

Sos słodkie chili               

Ketchup               

DESERY 

Sernik z brzoskwiniami +  +  o o + o       

Sezamowe kulki z toffi +  o o o o + o   + o  o 

Brownie z gruszką +  +   o + +   o  o  

NAPOJE 

Pepsi               

Mirinda               

7UP               

Żywiec 0,0% +              

Warka Radler 
Pomarańcza grejpfrut 

+ 
             

Red Bull               

 

 

 

 

Legenda: 

+ = produkt zawiera wskazany alergen; 

o = produkt może zawierać wskazany alergen; 

1 Zboża zawierające gluten tj. pszenica (w tym orkisz i pszenica khorasan), żyto, jęczmień, owies lub ich odmiany hybrydowe. 

2 Orzechy tj. migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy nerkowca, orzeszki pekan, orzechy brazylijskie, pistacje/orzechy 

pistacjowe, orzechy makadamia, orzechy Queensland. 

 

Przygotowując dania, dbamy o to, żeby zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa żywności. W nielicznych przypadkach może dojść do 

niezamierzonego przeniesienia składników alergennych pomiędzy produktami. W związku z tym nawet produkty, w których substancje te 

oryginalnie nie występują, mogą zawierać: zboża będące źródłem glutenu, nasiona sezamu, jaja, mleko, orzeszki ziemne i inne orzechy, 

soję, seler, gorczycę, łubin, dwutlenek siarki i siarczyny oraz ryby, mięczak i skorupiaki. 

Przedstawione informacje o składnikach i alergenach sporządzone zostały wg najlepszej wiedzy Sfinks Polska S.A. i dotyczą produktów 

standardowych serwowanych w restauracji, nie będących produktami sezonowymi czy produktami o charakterze promocyjnym. Informacje 

tu zawarte odpowiadają stanowi rzeczy na dzień – luty 2020 r. i mogą być w każdym czasie zmienione.  

Kontakt: Sfinks Polska S.A., ul. Świętojańska 5a, 05-500 Piaseczno, tel. 22 702 71 01, www.sphinx.pl 

 

http://www.sphinx.pl/


INFORMACJA O SKŁADNIKACH
ORAZ ALERGENACH

DELIVERY



WYKAZ SKŁADNIKÓW DELIVERY CHŁOPSKIE JADŁO
DANIE ELEMENTY DANIA SKŁADNIKI

ZUPY

Żur 
(250ml)

Żur (78,2%)

Składniki: wywar rosołowy (74,3%) (na bazie następujących składników: woda, korpusy 
drobiowe, mięso wołowe, marchew, pietruszka korzeń, cebula, seler, pietruszka natka, 
przyprawa w płynie (woda, sól, wzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy, 
5’-rybonukleotydy disodowe; ocet, wyciąg z lubczyku, glukoza, ekstrakt drożdżowy, aromat), sól, 
liść laurowy, ziele angielskie, pieprz czarny), zakwas śląski (11,4%) (woda, mąka żytnia (zawiera 
gluten), czosnek, sól), ziemniaki, boczek parzony wędzony (boczek wieprzowy bez żeber, 
chrzęści i skóry (79%), woda, sól, białko wieprzowe: kolagenowe i plazma krwi, stabilizatory: 
trifosforany, przetworzone wodorosty morskie z gatunku Eucheuma, konjac; przeciwutleniacz: 
askorbinian sodu; ekstrakt z rozmarynu, glukoza, wzmacniacz smaku: glutaminian 
monosodowy, aromaty: w tym aromat dymu wędzarniczego, hemoglobina wieprzowa, 
hydrolizaty białek roślinnych: z kukurydzy i soi, substancja konserwująca: azotyn sodu), cebula, 
czosnek, olej rzepakowy, majeranek, ziele angielskie, pieprz czarny, sól, liść laurowy. 

Może zawierać: jaja, mleko, gorczycę, nasiona sezamu.

Biała kiełbasa (15,6%)

Składniki: biała kiełbasa (mięso wieprzowe (95%), sól, błonnik roślinny, cukier, stabilizatory: difosforan 
disodowy, trifosforan pentosodowy, polifosforan sodu potasu i wapnia, mleczan sodowy, mleczan 
potasowy, mleczan potasowy, octan potasu, octan sodu i wodorooctan sodu,  regulator kwasowości: 
sole potasowe kwasu kwasu cytrynowego, przeciwutleniacze: kwas erytrobowy, erytroban sodu, 
kwas askorbinowy, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, barwnik: koszenila, przyprawy i ekstrakty 
przypraw, substancja konserwująca: azotyn sodu, osłonka wieprzowa jadalna)

Może zawierać: gluten, jaja, ryby, soję, mleko, seler, gorczycę.

Jaja (6,2%) Składniki: jaja gotowane na twardo.

Barszcz czerwony 
(250ml)

Barszcz (83,3%)

Składniki: wywar rosołowy (60,9%) (na bazie następujących składników: woda, korpusy 
drobiowe, mięso wołowe, marchew, pietruszka korzeń, cebula, seler, pietruszka natka, 
przyprawa w płynie (woda, sól, wzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy, 
5'-rybonukleotydy disodowe; ocet, wyciąg z lubczyku, glukoza, ekstrakt drożdżowy, aromat), sól, 
liść laurowy, ziele angielskie, pieprz czarny), buraki (30,4%), jabłka, ocet spirytusowy (zawiera 
dwutlenek siarki i siarczyny), cukier, sól, czosnek, przyprawa w płynie, (woda, sól, wzmacniacze 
smaku: glutaminian monosodowy, 5'-rybonukleotydy disodowe; ocet, wyciąg z lubczyku, 
glukoza, ekstrakt drożdżowy, aromat), ziele angielskie, liść laurowy, majeranek, pieprz czarny.

Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, gorczycę, nasiona sezamu.

Uszka z grzybami (16,7%)

Składniki: ciasto (74%) (mąka pszenna, woda, semolina (11%) (z pszenicy Amber Durum), sól, 
olej rzepakowy, jaja w proszku, kurkuma), farsz (26%)(pieczarki (80%), bułka tarta (mąka pszenna, 
drożdże, sól), błonnik pszenny, sól, tłuszcz wieprzowy, borowik szlachetny suszony (0,3%), pieprz).

Może zawierać: mleko, soję, seler.

Rosół  
z makaronem 

(250ml)

Rosół (83,3%)

Składniki: wywar rosołowy (66,6%) (na bazie następujących składników: woda, korpusy 
drobiowe, mięso wołowe, marchew, pietruszka korzeń, cebula, seler, pietruszka natka, 
przyprawa w płynie (woda, sól, wzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy, 
5'-rybonukleotydy disodowe; ocet, wyciąg z lubczyku, glukoza, ekstrakt drożdżowy, aromat), sól, 
liść laurowy, ziele angielskie, pieprz czarny), natka pietruszki.

Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, gorczycę, nasiona sezamu.

Makaron nitki (16,7%)
Składniki: mąka z pszenicy durum, woda.

Może zawierać: jaja.

Grzybowa 
(250ml)

Grzybowa (83,3%)

Składniki: wywar rosołowy (79,9%) (na bazie następujących składników: woda, korpusy 
drobiowe, mięso wołowe, marchew, pietruszka korzeń, cebula, seler, pietruszka natka, 
przyprawa w płynie (woda, sól, wzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy, 
5'-rybonukleotydy disodowe; ocet, wyciąg z lubczyku, glukoza, ekstrakt drożdżowy, aromat), sól, 
liść laurowy, ziele angielskie, pieprz czarny), borowiki mrożone (4,8%) , cebula, śmietana 18%, 
masło, borowiki kruszone (2,23%), mąka pszenna, pieprz czarny, sól.

Może zawierać:  jaja, soję, gorczycę, nasiona sezamu.

Łazanki (16,7%) Składniki: mąka pszenna (98%), olej rzepakowy, sól.

PIEROGI XXL Z PIECA

Pierogi z mięsem 
(2szt.- 200g lub 

4szt.- 400g)

Farsz - z mięsem (56%)
Składniki: mięso wieprzowe (40%), mięso wołowe (20%), mięso drobiowe (12%), woda, 
cebula, marchew, pietruszka, seler, por, sól, pieprz czarny, liść laurowy, ziele angielskie.

Może zawierać: gluten, jaja, mleko, gorczycę, dwutlenek siarki i siarczyny.

Ciasto (44%) Składniki: mąka (54%) (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, 
alfa-amylaza), mleko, masło, jaja, cukier, drożdże, sól.

Sos lub okrasa do wyboru Patrz: „Sosy i okrasy do wyboru”

Pierogi z kurnika  
(2szt.- 200g lub

4szt.- 400g

Farsz -z kurnika (56%)

Składniki: mięso drobiowe (63%), ser gouda (mleko (łącznie z laktozą), sól spożywcza, 
stabilizator: chlorek wapnia, substancja konserwująca: lizozym z jaj, kultury bakterii mlekowych, 
podpuszczka mikrobiologiczna, barwnik: annato), pieczarki, cebula, olej rzepakowy, sól, papryka 
słodka, pieprz czarny, majeranek.

Może zawierać: gluten, gorczycę, seler, dwutlenek siarki i siarczyny.

Ciasto (44%) Składniki: mąka (54%) (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, 
alfa-amylaza), mleko, masło, jajko, cukier, drożdże, sól.

Sos lub okrasa do wyboru Patrz: "Sosy i okrasy do wyboru"
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Pierogi bawarskie 
(2szt.- 200g lub

4szt.- 400g)

 Farsz - bawarski (56%)

Składniki: kiełbasa wieprzowo - wołowa (85%)(mięso wieprzowe (83%), mięso wołowe 
(7%), woda, skrobia ziemniaczana, sól, czosnek, przyprawy, substancja konserwująca: 
azotyn sodu), piwo jasne pasteryzowane, (woda, słody jęczmienne: pilzneński i 
karmelowy, chmiel goryczkowy i aromatyczny, drożdże piwowarskie, alkohol 5% obj.), 
cebula, pieprz czarny młotkowany, majeranek.

Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, gorczycę, seler, dwutlenek siarki i siarczyny.

Ciasto (44%) Składniki:  mąka (54%) (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, 
alfa-amylaza), mleko, masło, jajko, cukier, drożdże, sól.

Sos lub okrasa do wyboru Patrz: "Sosy i okrasy do wyboru"

Pierogi ruskie 
(2szt.- 200g lub

4szt.- 400g)

Farsz - ruskie (56%)

Składniki: ser biały półtłusty (49%) (mleko (łącznie z laktozą), śmietanka (zawiera mleko 
łącznie z laktozą), kultury mleczarskie), ziemniaki (49%), cebula, sól, pieprz czarny.

Może zawierać: gluten, jaja, gorczycę, seler, dwutlenek siarki i siarczyny.

Ciasto (44%) Składniki:  mąka (54%) (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, 
alfa-amylaza), mleko, masło, jajko, cukier, drożdże, sól.

Sos lub okrasa do wyboru Patrz: "Sosy i okrasy do wyboru"

Pierogi ze 
szpinakiem

(2szt.- 200g lub
4szt.- 400g)

Farsz - ze szpinakiem (56%)

Składniki: szpinak (67%), ser miękki solankowy- półtłusty (zawiera mleko łącznie z laktozą) 
(sól, regulator kwasowości: lakton kwasu glukonowego, masło, czosnek, olej rzepakowy, 
pieprz czarny, sól. 

Może zawierać: gluten, jaja, gorczycę, seler, dwutlenek siarki i siarczyny.

Ciasto (44%) Składniki:  mąka (54%) (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, 
alfa-amylaza), mleko, masło, jajko, cukier, drożdże, sól.

Sos lub okrasa do wyboru Patrz: "Sosy i okrasy do wyboru"

Pierogi z kapustą 
i grzybami 

(2szt.- 200g lub
4szt.- 400g)

Farsz - z kapustą i grzybami 
(56%)

Składniki: kapusta kiszona (58%), podgrzybek suszony (15%), pieczarki (15%), cebula, olej 
rzepakowy, cukier, pieprz czarny, sól, liść laurowy, ziele angielskie.  

Może zawierać: gluten, jaja, mleko, gorczycę, seler, dwutlenek siarki i siarczyny.

Ciasto (44%) Składniki:  mąka (54%) (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, 
alfa-amylaza), mleko, masło, jajko, cukier, drożdże, sól.

Sos lub okrasa do wyboru Patrz: "Sosy i okrasy do wyboru"

Pierogi dworskie
 (2szt.- 200g lub

4szt.- 400g)

Farsz - dworski (56%)

Składniki: mięso z uda kaczki (60%), woda, cebula, marchew, pietruszka, seler, por, 
wino czerwone wytrawne (zawiera dwutlenek siarki i siarczyny), jabłka prażone, sól, 
majeranek, pieprz czarny, ziele angielskie, liść laurowy.

Może zawierać: gluten, jaja, mleko, gorczycę.

Ciasto (44%) Składniki:  mąka (54%) (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, 
alfa-amylaza), mleko, masło, jajko, cukier, drożdże, sól.

Sos lub okrasa do wyboru Patrz: "Sosy i okrasy do wyboru"

Pierogi babcine 
(2szt.- 200g lub

4szt.- 400g)

Farsz - babcine (56%)

Składniki: ser biały półtłusty (76%) (zawiera mleko łącznie z laktozą) (śmietanka, kultury 
mleczarskie (zawierają mleko łącznie z laktozą), śmietana słodka (zawiera mleko łącznie  
z laktozą) (śmietana, skrobia modyfikowana, stabilizatory: mączka chleba 
świętojańskiego, guma guar, pektyna), żółtka jaja, cukier, cukier wanilinowy (cukier, 
aromat: etylowanilina), sól.

Może zawierać: gluten, soję, gorczycę, seler, dwutlenek siarki i siarczyny.

Ciasto (44%) Składniki: mąka (54%) (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, 
alfa-amylaza), mleko, masło, jajko, cukier, drożdże, sól.

Sos lub okrasa do wyboru Patrz: "Sosy i okrasy do wyboru"

PIEROGI Z WODY

Pierogi z mięsem
(6szt. – 310g lub 

9szt. – 470g)

Farsz -z mięsem (55%)

Składniki: mięso wieprzowe (40%), mięso wołowe (20%), mięso drobiowe (12%), woda, 
cebula, marchew, pietruszka, seler, por, sól, pieprz czarny, liść laurowy, ziele angielskie.

Może zawierać: gluten, jaja, mleko, gorczycę, dwutlenek siarki i siarczyny.

Ciasto (45%) Składniki: mąka (62%) (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, 
alfa-amylaza), woda (33,3%), olej rzepakowy, sól.

Sos lub okrasa do wyboru Patrz: "Sosy i okrasy do wyboru"

Pierogi z kurnika 
(6szt. – 310g lub 

9szt. – 470g) Farsz-z kurnika (55%)

Składniki: mięso drobiowe (63%), ser gouda (mleko (łącznie z laktozą), sól spożywcza, 
stabilizator (chlorek wapnia), substancja konserwująca: lizozym z jaj, kultury bakterii 
mlekowych, podpuszczka mikrobiologiczna, barwnik: annato), pieczarki, cebula, olej 
rzepakowy, sól, papryka słodka, pieprz czarny, majeranek.

Może zawierać: gluten, gorczycę, seler, dwutlenek siarki i siarczyny.
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Ciasto (45%) Składniki: mąka (62%) (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, 

alfa-amylaza), woda (33,3%), olej rzepakowy, sól.

Sos lub okrasa do wyboru Patrz: „Sosy i okrasy do wyboru”

Pierogi bawarskie

 (6szt. – 310g lub 
9szt. – 470g)

Farsz-bawarskie (55%)

Składniki: kiełbasa wieprzowo- wołowa (85%) (mięso wieprzowe (83%), mięso wołowe 
(7%), woda, skrobia ziemniaczana, sól, czosnek, przyprawy, substancja konserwująca: 
azotyn sodu), piwo jasne pasteryzowane (woda, słody jęczmienne: pilzneński i 
karmelowy, chmiel: goryczkowy i aromatyczny, drożdże piwowarskie, alkohol 5% obj.), 
cebula, pieprz czarny młotkowany, majeranek.

Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, gorczycę, seler, dwutlenek siarki i siarczyny.

Ciasto (45%) Składniki: mąka (62%) (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, 
alfa-amylaza), woda (33,3%), olej rzepakowy, sól.

Sos lub okrasa do wyboru Patrz: "Sosy i okrasy do wyboru"

Pierogi ruskie 
(6szt. – 310g lub 

9szt. – 470g)

Farsz-ruskie (55%)

Składniki: ser biały półtłusty (49%) (mleko (łącznie z laktozą), śmietanka (zawiera mleko 
łącznie z laktozą), kultury mleczarskie), ziemniaki (49%), cebula, sól, pieprz czarny.

Może zawierać: gluten, jaja, gorczycę, seler, dwutlenek siarki i siarczyny.

Ciasto (45%) Składniki:  mąka (62%) (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, 
alfa-amylaza), woda (33,3%), olej rzepakowy, sól.

Sos lub okrasa do wyboru Patrz: "Sosy i okrasy do wyboru"

Pierogi ze 
szpinakiem 

(6szt. – 310g lub 
9szt. – 470g)

Farsz-ze szpinakiem (55%)

Składniki:  szpinak (67%), ser miękki solankowy- półtłusty (zawiera mleko łącznie z 
laktozą) (sól, regulator kwasowości: lakton kwasu glukonowego, masło, czosnek, olej 
rzepakowy, pieprz czarny, sól.

Może zawierać: gluten, jaja, gorczycę, seler, dwutlenek siarki i siarczyny.

Ciasto (45%) Składniki:  mąka (62%) (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, 
alfa-amylaza), woda (33,3%), olej rzepakowy, sól.

Sos lub okrasa do wyboru Patrz: "Sosy i okrasy do wyboru"

Pierogi z kapustą i 
grzybami 

(6szt. – 310g lub 
9szt. – 470g)

Farsz-z kapustą i grzybami 
(55%)

Składniki: kapusta kiszona (58%), podgrzybek suszony (15%), pieczarki (15%), cebula, olej 
rzepakowy, cukier, pieprz czarny, sól, liść laurowy, ziele angielskie. 

Może zawierać: gluten, jaja, mleko, gorczycę, seler, dwutlenek siarki i siarczyny

Ciasto (45%) Składniki:  mąka (62%) (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, 
alfa-amylaza), woda (33,3%), olej rzepakowy, sól.

Sos lub okrasa do wyboru Patrz: "Sosy i okrasy do wyboru"

Pierogi dworskie 

(6szt. – 310g lub 
9szt. – 470g)

Farsz-dworskie (55%)

Składniki: mięso z uda kaczki (60%), woda, cebula, marchew, pietruszka, seler, por, 
wino czerwone wytrawne (zawiera dwutlenek siarki i siarczyny), jabłka prażone, sól, 
majeranek, pieprz czarny, ziele angielskie, liść laurowy.

Może zawierać: gluten, jaja, mleko, gorczycę.

Ciasto (45%) Składniki:  mąka (62%) (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, 
alfa-amylaza), woda (33,3%), olej rzepakowy, sól.

Sos lub okrasa do wyboru Patrz: "Sosy i okrasy do wyboru"

Pierogi babcine 

(6szt. – 310g lub 
9szt. – 470g)

Farsz-babcine (55%)

Składniki:  ser biały półtłusty (76%) (zawiera mleko łącznie z laktozą) (śmietanka, kultury 
mleczarskie (zawierają mleko łącznie z laktozą), śmietana słodka (zawiera mleko łącznie z 
laktozą) (śmietana, skrobia modyfikowana, stabilizatory: mączka chleba świętojańskiego, 
guma guar, pektyna), żółtka jaja, cukier, cukier wanilinowy (cukier, aromat: etylowanilina), 
sól.

Może zawierać: gluten, soję, gorczycę, seler, dwutlenek siarki i siarczyny.

Ciasto (45%) Składniki:  mąka (62%) (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, 
alfa-amylaza), woda (33,3%), olej rzepakowy, sól.

Sos lub okrasa do wyboru Patrz: "Sosy i okrasy do wyboru"

Pierogi pielmieni 

(6szt. – 310g lub 
9szt. – 470g)

Farsz-pielmieni (55%)

Składniki: mięso wieprzowe (58%), mięso wołowe (25%), wywar warzywny (woda, mar-
chew, pietruszka, seler, por), cebula, czosnek, sól, pieprz czarny, przyprawa w płynie 
(woda, sól, wzmacniacze smaku: glutaminian sodu i 5’-rybonukleotydy disodowe, ocet, 
glukoza, ekstrakt drożdżowy, aromat), olej rzepakowy.

Może zawierać: gluten, jaja, mleko, gorczycę, dwutlenek siarki i siarczyny.

Ciasto (45%) Składniki:  mąka (62%) (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, 
alfa-amylaza), woda (33,3%), olej rzepakowy, sól.

Sos lub okrasa do wyboru Patrz: „Sosy i okrasy do wyboru”
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CHŁOPSKIE SPECJAŁY

Schabowy po 
chłopsku (480g)

Kotlet ze schabu (47,9%)

Składniki: schab wieprzowy (61%), bułka tarta (mąka pszenna, woda, drożdże, sól), jaja,  
mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy i alfa-amylaza), 
olej rzepakowy, sól, pieprz czarny, cytryna, natka pietruszki.

Może zawierać: soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu.

Dodatek skrobiowy (31,3%) Patrz: "Dodatki skrobiowe do wyboru"

Dodatek warzywny (20,8%) Patrz: "Dodatki warzywne do wyboru"

Karkówka po 
chłopsku(440g)

Karkówka (36,3%)

Składniki: karkówka wieprzowa (98,5%) (karkówka wieprzowa bez kości (85%), woda, 
syrop glukozowy, sól, regulator kwasowości: octany sodu, stabilizator: cytryniany sodu, 
przeciwutleniacz: askorbinian sodu), olej rzepakowy, mieszanka przypraw do karkówki 
(czosnek granulowany, papryka słodka, sól, majeranek, pieprz).

Może zawierać:  gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu.

Dodatek skrobiowy (34%) Patrz: "Dodatki skrobiowe do wyboru"

Dodatek warzywny (22,7%) Patrz: "Dodatki warzywne do wyboru"

Cebula smażona (7%) Składniki: cebula biała (89%), olej rzepakowy, sól.

Karp smażony 
(560g)

Cebula duszona w piwie 
(28,6%)

Składniki: cebula (38,9%), piwo jasne pasteryzowane (29,9%) (woda, słody jęczmienne: 
pilzneński i karmelowy, chmiel: goryczkowy i aromatyczny, drożdże piwowarskie, alkohol 
5% obj.), rodzynki suszone (zawierają dwutlenek siarki i siarczyny), masło, miód, sok  
z cytryny, olej, pieprz czarny. 

Może zawierać: jaja, soję, seler, gorczycę, nasiona sezamu.

Karp (26,7%)

Składniki: filet z karpia (77,3%), masło, olej rzepakowy, mąka (mąka pszenna, środki 
do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy i alfa-amylaza), sól, pieprz czarny, goździki 
mielone.

Może zawierać: jaja, soję, seler, gorczycę, nasiona sezamu.

Dodatek skrobiowy (26,7%) Patrz: "Dodatki skrobiowe do wyboru"

Dodatek warzywny (18%) Patrz: "Dodatki warzywne do wyboru"

Gołąbki (550g)

Gołąbki (44,4%)

Składniki: kapusta włoska (57%), farsz mięsny (42,4%) (mięso wieprzowe (63,7%), ryż biały 
(16,2%), cebula biała, jaja, masło, sól, pieprz czarny), koperek, kminek mielony.

Może zawierać: gluten, soję, seler, gorczycę, nasiona sezamu.

Dodatek skrobiowy (34%) Patrz: „Dodatki skrobiowe do wyboru”

Sos pomidorowy (21,6%)

Składniki: wywar rosołowy (66,4%) (na bazie następujących składników: woda, korpusy 
drobiowe, mięso wołowe, marchew, pietruszka korzeń, cebula, seler, pietruszka natka, 
przyprawa w płynie (woda, sól, wzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy, 
5’-rybonukleotydy disodowe; ocet, wyciąg z lubczyku, glukoza, ekstrakt drożdży, aromat), 
sól, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz czarny), koncentrat pomidorowy (13,3%) 
(pomidory, sól), śmietana (śmietana, skrobia modyfikowana, stabilizatory: mączka chleba 
świętojańskiego, guma guar, pektyna), masło, mąka pszenna (3,3%), cukier, czosnek, 
pieprz.

Może zawierać: jaja, soję, gorczycę, nasiona sezamu.

Wątróbka  
z jabłkami (330g)

Wątróbka z jabłkami (54,5%)

Składniki: wątróbka drobiowa (49,5%), jabłka (17,2%), cebula, miód pitny dwójniak 
(zawiera dwutlenek siarki i siarczyny), masło, mąka (mąka pszenna, środki do 
przetwarzania mąki: kwas askorbinowy i alfa-amylaza), sól, pieprz czarny.

Może zawierać: jaja, soję, seler, gorczycę, nasiona sezamu.

Dodatek skrobiowy (45,5%) Patrz: "Dodatki skrobiowe do wyboru"
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DESERY

Sernik 
(180g)

Składniki: ser biały tłusty (45,1%)(zawiera mleko łącznie z laktozą), jaja, ciasto kruche 
(17,6%) (mąka (57%) (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy 
i alfa-amylaza), masło, śmietana 18%, żółtko jaja, cukier puder (cukier, substancja 
antyzbrylająca: dwutlenek krzemu), cukier wanilinowy (cukier, aromat: etylowanilina)), 
cukier puder (cukier, substancja antyzbrylająca: dwutlenek krzemu), masło, budyń 
waniliowy w proszku (skrobie, skrobia modyfikowana, aromat, barwniki: kurkumina 
i annato), cukier wanilinowy (cukier, aromat: etylowanilina), proszek do pieczenia 
(substancje spulchniające: difosforan disodowy i wodorowęglan sodu, mąka pszenna), 
aromat cytrynowy.

Szarlotka 
(180g)

Składniki: jabłka (52%), ciasto kruche (44%)(mąka (57%) (mąka pszenna, środki do 
przetwarzania mąki: kwas askorbinowy i alfa-amylaza), masło, śmietana 18%, żółtko jaja, 
cukier puder (cukier, substancja antyzbrylająca: dwutlenek krzemu), cukier wanilinowy 
(cukier, aromat: etylowanilina)), cukier, cukier puder (cukier, substancja antyzbrylająca: 
dwutlenek krzemu), masło, bułka tarta (mąka pszenna, drożdże, sól), cynamon, mięta. 

Może zawierać: soję, seler, gorczycę, nasiona sezamu.

DODATKI WARZYWNE do wyboru

Surówka z białej 
kapusty (100g)

Składniki: kapusta biała (62,8%), cebula, cukier, marchew, olej rzepakowy, ocet 
spirytusowy (zawiera dwutlenek siarki i siarczyny), kminek, sól, pieprz czarny.

Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu.

Surówka z kiszonej 
kapusty (100g)

Składniki: kapusta kiszona (75,1%), marchew, cukier, olej rzepakowy, cebula, sól, kminek.

Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu.

Buraczki 
(100g)

Składniki: burak ćwikłowy (81,1%), cukier, cebula, masło, sok z cytryny, mąka pszenna, 
sól.

Kapusta 
zasmażana (100g)

Składniki: kapusta kiszona (78,2%), cebula, smalec, mąka (mąka pszenna, środki do 
przetwarzania mąki: kwas askorbinowy i alfa-amylaza), kminek, liść laurowy, ziele 
angielskie, sól, pieprz czarny.

Może zawierać: jaja, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu.

Ogórek kiszony 
(100g)

Składniki: ogórki gruntowe, cukier, ocet spirytusowy, sól, przyprawy (gorczyca, koper, 
czosnek, chrzan, pieprz czarny, ziele angielskie, liść laurowy).

Mizeria 
(100g)

Składniki: ogórek zielony (57,4%), kefir (21,9%) (mleko pasteryzowane, odtłuszczone 
mleko w proszku, białka mleka, żywe kultury bakterii i drożdży kefirowych), śmietana 
18% (śmietana, skrobia modyfikowana, stabilizatory: mączka chleba świętojańskiego, 
guma guar i pektyna), cukier, koperek, sól, ocet spirytusowy (zawiera dwutlenek siarki i 
siarczyny), pieprz czarny.

Może zawierać: gluten, jaja, soję, seler, gorczycę, nasiona sezamu.

DODATKI SKROBIOWE do wyboru

Cząstki ziemniaka 
w ziołach (150g)

Składniki: mrożone cząstki ziemniaka w przyprawach (90%) (ziemniaki, olej słonecznikowy, 
skrobia modyfikowana, mąka ryżowa, czosnek w proszku, sól, cebula w proszku, 
substancje spulchniające: difosforan disodowy i węglan sodu, pietruszka, bazylia, barwnik: 
ekstrakt z papryki), frytura (10%) (olej palmowy, przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, 
substancja antyspieniająca: dimetylopolisiloksan).

Puree 
ziemniaczane 

(150g)

Składniki: ziemniaki surowe (78%), mleko, masło, koperek, sól, pieprz czarny.

Może zawierać: gluten, jaja, soję, seler, gorczycę, nasiona sezamu.

Ziemniaki z wody 
(150g)

Składniki: ziemniaki surowe (97,6%), koperek, woda, sól.

Kasza gryczana  
z sosem (150g)

Kasza gryczana ugotowana 
(78,3%) Składniki: kasza gryczana prażona (94,8%), woda, sól.

Sos pieczeniowy (21,7%)

Składniki: wywar (75%) (na bazie następujących składników: woda (61,47%), kości 
wieprzowe schabowe, marchew, seler, pietruszka, cebula, por), koncentrat pomidorowy 
(pomidory, sól), wino czerwone (zawiera dwutlenek siarki i siarczyny), mąka (mąka 
pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy i alfa-amylaza), olej rzepakowy, 
sól, pieprz czarny, masło, ziele angielskie, liść laurowy.

Może zawierać: jaja, soję, gorczycę, nasiona sezamu.

Kasza pęczak  
z cebulką i natką  

(150g)

Składniki: kasza jęczmienna pęczak (92%), cebula, masło, pietruszka, woda, sól, pieprz 
czarny.

Może zawierać: jaja, soję, seler, gorczycę, nasiona sezamu.



WYKAZ SKŁADNIKÓW DELIVERY CHŁOPSKIE JADŁO
SOSY I OKRASY do wyboru

Sos pieczeniowy 
(50g)

Składniki: wywar (75%) (na bazie następujących składników: woda (61,47%), kości 
wieprzowe schabowe, marchew, seler, pietruszka, cebula, por), koncentrat pomidorowy 
(pomidory, sól), wino czerwone (zawiera dwutlenek siarki i siarczyny), mąka (mąka 
pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy i alfa-amylaza), olej rzepakowy, 
sól, pieprz czarny, masło, ziele angielskie, liść laurowy. 

Może zawierać: jaja, soję, gorczycę, nasiona sezamu.

Sos chrzanowy 
(50g)

Składniki: wywar rosołowy (43,9%) (na bazie następujących składników: woda, korpusy 
drobiowe, mięso wołowe, marchew, pietruszka korzeń, cebula, seler, pietruszka 
natka, przyprawa w płynie (woda, sól, wzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy 
i 5’-rybonukleotydy disodowe), ocet, wyciąg z lubczyku, glukoza, ekstrakt drożdży, 
aromat), sól, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz czarny), śmietana (śmietana, skrobia 
modyfikowana, stabilizatory: mączka chleba świętojańskiego, guma guar i pektyna), 
chrzan (21,9%) (korzeń tary chrzanu (60%), woda, cukier, ocet spirytusowy, olej 
rzepakowy, mleko w proszku, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja 
zagęszczająca: guma ksantanowa, substancja konserwująca: pirosiarczyn sodu; zawiera 
dwutlenek siarki i siarczyny), zasmażka jasna (mąka pszenna, tłuszcz palmowy), sól, 
pieprz czarny, cukier. 

Może zawierać: jaja, soję, gorczycę, nasiona sezamu.

Sos tatarski (50g)

Składniki: majonez (olej rzepakowy, żółtko jaja (6%), ocet, musztarda (woda, gorczyca, 
ocet, sól, cukier, przyprawy, aromat), cukier, sól, przyprawy, przeciwutleniacz: sól 
wapniowo-disodowa EDTA, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), pieczarka 
marynowana (pieczarki, woda, ocet spirytusowy, cukier, sól, cebula, marchew, gorczyca, 
pieprz czarny, aromat, regulator kwasowości: kwas askorbinowy, przeciwutleniacz: kwas 
askorbinowy; zawiera dwutlenek siarki i siarczyny), ogórek konserwowy (13,5%) (ogórki, 
woda, ocet spirytusowy, cukier, sól, przyprawy (zawierają gorczycę)), śmietana, cukier, 
pieprz czarny, sól.

Może zawierać: gluten, soję, seler, nasiona sezamu.

Sos czosnkowy 
(50g)

Składniki: jogurt naturalny (mleko, mleko w proszku odtłuszczone, białka mleka, żywe 
kultury bakterii), majonez (olej rzepakowy, żółtko jaja (6%), ocet, musztarda (woda, 
gorczyca, ocet, sól, cukier, przyprawy, aromat), cukier, sól, przyprawy, przeciwutleniacz: 
sól wapniowo-disodowa EDTA, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), sok z cytryny, 
czosnek (3,3%), cukier, sól, pieprz czarny.

Może zawierać: gluten, soję, seler, nasiona sezamu.

Sos koperkowy 
(50g)

Składniki: jogurt naturalny (mleko, mleko w proszku odtłuszczone, białka mleka, żywe 
kultury bakterii), majonez (olej rzepakowy, żółtko jaja (6%), ocet, musztarda (woda, 
gorczyca, ocet, sól, cukier, przyprawy, aromat), cukier, sól, przyprawy, przeciwutleniacz: 
sól wapniowo-disodowa EDTA), regulator kwasowości: kwas cytrynowy), koperek (2,8%) , 
sól, pieprz czarny, sok z cytryny.

Może zawierać: gluten, soję, seler, nasiona sezamu.

Sos czosnkowo- 
ogórkowy (50g)

Składniki: jogurt naturalny (mleko, mleko w proszku odtłuszczone, białka mleka, żywe 
kultury bakterii), ogórek zielony (47,7%), czosnek (3,9%), sól, pieprz czarny.

Może zawierać: gluten, jaja, soję, seler, gorczycę, nasiona sezamu.

Kwaśna śmietana 
(50g)

Składniki: śmietana (śmietana, skrobia modyfikowana, stabilizatory: mączka chleba 
świętojańskiego, guma guar i pektyna).

Okrasa- prażony 
boczek (50g)

Składniki: boczek parzony wędzony (79,3%) (boczek wieprzowy bez żeber, chrzęści i skóry 
(79%), woda, sól, białko wieprzowe (kolagenowe i plazma krwi), stabilizatory:  trifosforany, 
przetworzone wodorosty morskie z gatunku Eucheuma i konjac, przeciwutleniacz: 
askorbinian sodu, ekstrakt z rozmarynu, glukoza, wzmacniacz smaku: glutaminian 
monosodowy, aromaty (w tym aromat dymu wędzarniczego), hemoglobina wieprzowa, 
hydrolizaty białek roślinnych: z kukurydzy i soi, substancja konserwująca: azotyn sodu), 
olej rzepakowy (20,7%).

Może zawierać: gluten, jaja, mleko, seler, gorczycę.

Okrasa- prażona 
cebula (50g)

Składniki: cebula (65,9%), olej rzepakowy (32,5%), sól, pieprz czarny.

Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu.



Przedstawione informacje o alergenach sporządzone zostały wg najlepszej wiedzy Sfinks Polska S.A. i dotyczą  produktów standardowych serwowanych w restauracjach Sphinx, nie 
będących produktami sezonowymi czy produktami o charakterze promocyjnym. Informacje tu zawarte odpowiadają stanowi rzeczy na dzień oddania do druku – październik 2017 r. 
i mogą być w każdym czasie zmienione. Kontakt: Sfinks Polska S.A., ul. Świętojańska 5a, 05-500 Piaseczno, tel 22 702 71 01, www.sphinx.pl

WYKAZ ALERGENÓW W PRODUKTACH

Legenda:  

+ = produkt zawiera wskazany alergen;
0 = produkt może zawierać wskazany alergen (obecności alergenu nie można wykluczyć)

1 Zboża zawierające gluten, tj.: pszenica (w tym orkisz i pszenica khorasan), żyto, jęczmień, owies lub ich odmiany hybrydowe.
2 Orzechy, tj: migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy nerkowca, orzeszki pekan, orzechy brazylijskie, pistacje/orzechy pistacjowe, orzechy makadamia lub orzechy   
  Queensland.
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DESERY

Sernik + + +

Szarlotka + + o + o o o

DODATKI WARZYWNE

Surówka z białej kapusty o o o o o o o +

Surówka z kiszonej kapusty o o o o o o o

Buraczki + +

Kapusta zasmażana + o o o o o o

Ogórek kiszony +

Mizeria o o o + o o o +

DODATKI SKROBIOWE

Cząstki ziemniaka w ziołach

Puree ziemniaczane o o o + o o o

Ziemniaki z wody

Kasza gryczana + o o + + o o +

Kasza pęczak z cebulką i natką + o o + o o o

SOSY I OKRASY

Sos pieczeniowy + o o + + o o +

Sos chrzanowy + o o + + o o +

Sos tatarski o + o + o + o +

Sos czosnkowy o + o + o + o

Sos koperkowy o + o + o + o

Sos czosnkowo-ogórkowy o o o + o o o

Kwaśna śmietana +

Okrasa - boczek prażony o o + o o o

Okrasa - prażona cebula o o o o o o o
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ZUPY

Żur + + o + o + o o

Barszcz czerwony + + o o + o o +

Rosół z makaronem + o o o + o o

Grzybowa + o o + + o o

PIEROGI XXL Z PIECA

Z mięsem + + + + o o

Z kurnika + + + o o     o

Bawarskie + + o + o o o

Ruskie + + + o o o

Ze szpinakiem + + + o o o

Z kapustą i grzybami + + + o o o

Dworskie + + + + o +

Babcine + + o + o o o

PIEROGI Z WODY

Z mięsem + o o + o o

Z kurnika + + + o o o

Bawarskie + o o o o o o

Ruskie + o + o o o

Ze szpinakiem + o + o o o

Z kapustą i grzybami + o o o o o

Dworskie + o o + o +

Babcine + + o + o o o

Pielmieni + o o + o o

CHŁOPSKIE SPECJAŁY - bez dodatków

Schabowy po chłopsku + + o o o o o

Karkówka po chłopsku o o o o o o o

Karp smażony + o + o + o o o +

Gołąbki w sosie pomidorowym + + o + + o o

Wątróbka z jabłkami + o o + o o o +

W restauracjach Chłopskie Jadło używamy jaj z wolnego wybiegu.



INFORMACJA O SKŁADNIKACH
ORAZ ALERGENACH

DELIVERY



WYKAZ SKŁADNIKÓW DELIVERY WOOK
DANIE ELEMENTY DANIA SKŁADNIKI

ZUPY

Zupa PHO BO 
200 ml

Składniki: wywar rosołowy azjatycki 69,2% (woda (97%), rosół z kury baza (2%) 
(sól, wzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy, inozynian disodowy, guanylan 
disodowy; skrobia, maltodekstryna, tłuszcz kurzy (3,3%), aromaty (zawierają jaja), 
mięso kurze suszone (1%), kurkuma, przeciwutleniacz: wyciągi z rozmarynu), 
cynamon sztangi, anyż gwiazdkowy, kardamon), makaron ryżowy 13,8% (mąka 
ryżowa (95%), woda), wołowina smażona 10,4% (udziec wołowy płatki (94,8%) 
(udziec wołowy 94%, sos sojowy (odtłuszczona soja, pszenica, woda, sól), cukier, 
wzmacniacze smaku: glutaminian sodu, inozynian disodowy, guanylan disodowy; 
konserwant: bensozesan sodu, barwnik: karmel, aromat, pieprz, mirin (woda, ryż, 
grzyby koji, cukier, alkohol), ocet spirytusowy, ocet ryżowy, skrobia modyfikowana, 
białko wieprzowe, stabilizatory: difosforany sodu, potasu i wapnia, trifosforany sodu 
i potasu, olej rzepakowy, skrobia ziemniaczana, woda), czarny grzyb chiński Mu Err, 
szczypiorek, kolendra.

Może zawierać: mleko, seler, gorczycę.

Zupa Tom yum 
z krewetkami

200 ml

Składniki: wywar rosołowy 33,7% (woda (98%), rosół z kury baza (2%) (sól, 
wzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy, inozynian disodowy, guanylan 
disodowy; skrobia, maltodekstryna, tłuszcz kurzy (3,3%), aromaty (zawierają jaja), 
mięso kurze suszone (1%), kurkuma, przeciwutleniacz: wyciągi z rozmarynu), 
baza tajska 33,7% (mleko kokosowe (82%) (ekstrakt z orzecha kokosowego (60%), 
woda), zaprawa cytrynowa (woda, sok cytrynowy (10%) (z zagęszczonego soku), 
cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, naturalny aromat cytrynowy, 
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu), 
imbir, sos rybny (sardele (77%), sól, cukier), trawa cytrynowa, cukier, liście limetki 
Kaffir), krewetki 15,5% (krewetka biała mrożona (Litopenaeus vannamei) (78,8%), 
glazura 20%, sól, stabilizatory: trifosforany sodu i potasu, polifosforany sodu, 
potasu i wapnia), papryka, pieczarki, olej rzepakowy, limonka, sambal (czerwona 
papryka chilli (70%), woda, sól, regulator kwasowości: kwas octowy, modyfikowana 
skrobia kukurydziana, substancja konserwująca: sorbinian potasu), olejek ostry (olej 
rzepakowy 86,2%, chili suszone 12,9%, pieprz seczuański), kolendra.

Może zawierać: gluten, mleko, seler, gorczycę

Zupa Tom yum 
z grzybami

200 ml

Składniki: wywar rosołowy 36,9% (woda (98%), rosół z kury baza (2%) (sól, 
wzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy, inozynian disodowy, guanylan 
disodowy; skrobia, maltodekstryna, tłuszcz kurzy (3,3%),  aromaty (zawierają 
jaja), mięso kurze suszone (1%), kurkuma, przeciwutleniacz: wyciągi z rozmarynu), 
baza tajska 36,9% (mleko kokosowe (82%) (ekstrakt z orzecha kokosowego (60%), 
woda), zaprawa cytrynowa (woda, sok cytrynowy (10%) (z zagęszczonego soku), 
cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, naturalny aromat cytrynowy, 
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu), 
imbir, sos rybny (sardele (77%), sól, cukier), trawa cytrynowa, cukier, liście limetki 
Kaffir), grzyby Shiitake 7,3%, papryka, pieczarki, olej rzepakowy, limonka, sambal 
(czerwona papryka chilli (70%), woda, sól, regulator kwasowości: kwas octowy, 
modyfikowana skrobia kukurydziana, substancja konserwująca: sorbinian potasu), 
olejek ostry (olej rzepakowy 86,2%, chili suszone 12,9%, pieprz seczuański), kolendra.

Może zawierać: gluten, mleko, seler, gorczycę.

Zupa pikantno-kwaśna 
200 ml

Składniki: woda 76,3%, kurczak smażony 4,6% (filet z piersi kurczęcej 90,3%, olej 
rzepakowy, skrobia ziemniaczana, woda), pędy bambusa w zalewie (pędy bambusa, 
woda, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), jaja, marchew, sambal (czerwona 
papryka chilli (70%), woda, sól, regulator kwasowości: kwas octowy, modyfikowana 
skrobia kukurydziana, substancja konserwująca: sorbinian potasu), czarne grzyby 
chińskie Mu Err, rosół z kury baza (1,6%) (sól, wzmacniacze smaku: glutaminian 
monosodowy, inozynian disodowy, guanylan disodowy, skrobia, maltodekstryna, 
tłuszcz kurzy (3,3%), aromaty (zawierają jaja), mięso kurze suszone (1%), kurkuma, 
przeciwutleniacz: wyciągi z rozmarynu), skrobia ziemniaczana, ocet spirytusowy, sos 
sojowy jasny (woda, sól, soja (11%), cukier, mąka pszenna, substancja konserwująca: 
benzoesan sodu, regulator kwasowości: inozynian disodowy, guanylan disodowy), 
sos sojowy grzybowy (sos sojowy (60%) (woda, sól, soja, mąka pszenna), 
barwniki: karmel, karmel amoniakalny, substancja wzmacniająca smak i zapach: 
glutaminian sodu, cukier, stabilizator: guma ksantanowa, aromat (zawiera substancje 
wzmacniające smak i zapach: glutaminian sodu, guanylan disodowy)), ocet ryżowy 
ciemny (woda, ryż kleisty, otręby pszenne, cukier, sól), sól.

Może zawierać: mleko, seler, gorczycę.



WYKAZ SKŁADNIKÓW DELIVERY WOOK
DANIE ELEMENTY DANIA SKŁADNIKI

Z KURCZAKIEM

Kurczak tamaryndowy 
510g

Kurczak tamaryndowy (47%)

Składniki: kurczak panierowany 38,2% (filet z piersi kurczęcej (62,5%), ciasto do 
panierowania (25%) (mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas 
askorbinowy, alfa-amylaza), woda, skrobia ziemniaczana, olej rzepakowy, proszek 
do pieczenia (substancje spulchniające: wodorowęglan sodu, difosforan disodowy, 
mąka pszenna), jaja, sól, olej rzepakowy), ananas w syropie (ananas, woda, cukier, 
regulator kwasowości: kwas cytrynowy), sos Pad Thai (26,7%) (cukier, woda, 
tamarynd 13%, cukier palmowy, sos rybny 3%, sól, regulator kwasowości: kwas 
octowy, barwnik: ekstrakt z papryki), olej rzepakowy, skrobia ziemniaczana, woda.

Ryż (29,4%) Patrz “Dodatki do wyboru”

Surówka (23,6%) Patrz “Dodatki do wyboru”

Kurczak z orzechami 
490g

Kurczak z orzechami (44,9%)

Składniki: kurczak smażony 41% (filet z piersi kurczęcej (90,3%), olej rzepakowy, 
skrobia ziemniaczana, woda), baza Hoi Sin (woda 76,9%, sos hoi sin 15,3% (cukier, 
woda, pasta z fermentowanej soi (woda, soja, pszenica), czosnek, suszone słodkie 
ziemniaki, sól, barwnik: karmel, modyfikowana skrobia kukurydziana, pasta 
sezamowa, przyprawy, solone chilli, kwas cytrynowy), sos sojowy jasny (woda, 
sól, soja (11%), cukier, mąka pszenna, substancja konserwująca: benzoesan sodu, 
regulatory kwasowości: inozynian disodowy, guanylan disodowy; sambal (czerwona 
papryka chilli (70%), woda, sól, regulator kwasowości: kwas octowy, modyfikowana 
skrobia kukurydziana, substancja konserwująca: sorbinian potasu), cukier, czosnek, 
imbir), orzechy nerkowca 8,2%, orzeszki ziemne 8,2%, groszek cukrowy, olej 
rzepakowy, sambal (czerwona papryka chilli (70%), woda, sól, regulator kwasowości: 
kwas octowy, modyfikowana skrobia kukurydziana, substancja konserwująca: 
sorbinian potasu), mąka ziemniaczana, woda.

Może zawierać: seler.

Ryż (30,6%) Patrz “Dodatki do wyboru”

Surówka (24,5%) Patrz “Dodatki do wyboru”

Kurczak w sosie 
słodko-pikantnym 

460g

Kurczak słodko-pikantny 
(41,3%)

Składniki: kurczak panierowany 70% (filet z piersi kurczęcej (62,5%), ciasto do 
panierowania 25% (mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas 
askorbinowy, alfa-amylaza), woda, skrobia ziemniaczana, olej rzepakowy, proszek 
do pieczenia (substancje spulchniające: wodorowęglan sodu, difosforan disodowy, 
mąka pszenna), jaja, sól, olej rzepakowy), baza słodko-pikantna 25% (masło (44,4%), 
sambal (czerwona papryka chilli (70%), woda, sól, regulator kwasowości: kwas 
octowy, modyfikowana skrobia kukurydziana, substancja konserwująca: sorbinian 
potasu), cukier, czosnek), olej rzepakowy, szczypiorek.

Ryż (32,6%) Patrz "Dodatki do wyboru"

Surówka (26,1%) Patrz "Dodatki do wyboru"

Zintoo z kurczaka
500g

Zintoo z kurczaka (46%)

Składniki: shoarma drobiowa 38,2% ( filet z piersi kurczęcej (97,4%), sól jodowana, 
maltodekstryna, mieszanka przypraw (zawiera gorczycę), ekstrakt drożdżowy, 
czosnek, cukier, olej słonecznikowy, kwas: kwas cytrynowy, mieszanka ziół, 
hydrolizowane białko sojowe, warzywa suszone, olej rzepakowy),
baza Hoi Sin (woda 76,9%, sos hoi sin 15,3% (cukier, woda, pasta z fermentowanej 
soi (woda, soja, pszenica), czosnek, suszone słodkie ziemniaki, sól, barwnik: karmel, 
modyfikowana skrobia kukurydziana, pasta sezamowa, przyprawy, solone chilli, 
regulator kwasowości: kwas cytrynowy), sos sojowy jasny (woda, sól, soja (11%), 
cukier, mąka pszenna, substancja konserwująca: benzoesan sodu, regulatory 
kwasowości: inozynian disodowy, guanylan disodowy), sambal (czerwona papryka 
chilli (70%), woda, sól, regulator kwasowości: kwas octowy, modyfikowana skrobia 
kukurydziana, substancja konserwująca: sorbinian potasu), cukier, czosnek świeży, 
imbir), papryka, pieczarki, olej rzepakowy, skrobia ziemniaczana, woda.

Może zawierać: seler, orzeszki ziemne, mleko

Ryż (30%) Patrz "Dodatki do wyboru"

Surówka (24%) Patrz "Dodatki do wyboru"

Kurczak po seczuańsku 
510g

Kurczak po seczuańsku (47%)

Składniki: baza seczuańska 33,1% (woda 70%, cukier, sos sojowy jasny (woda, 
sól, soja (11%), cukier, mąka pszenna, substancja konserwująca: benzoesan sodu, 
regulatory kwasowości: inozynian disodowy, guanylan disodowy), ocet ryżowy ciemny 
(woda, ryż kleisty, otręby pszenne, cukier, sól), sambal (czerwona papryka chilli (70%), 
woda, sól, regulator kwasowości: kwas octowy, modyfikowana skrobia kukurydziana, 
substancja konserwująca: sorbinian potasu) imbir świeży, czosnek świeży, suszone 
chili), kurczak smażony 26,5% (filet z piersi kurczęcej (90,3%), olej rzepakowy, skrobia 
ziemniaczana, woda), papryka, ogórek świeży, orzeszki ziemne,
olej rzepakowy, skrobia ziemniaczana, woda, kolendra świeża.

Może zawierać: orzechy.

Ryż (29,4 %) Patrz "Dodatki do wyboru"

Surówka (23,6 %) Patrz "Dodatki do wyboru"



WYKAZ SKŁADNIKÓW DELIVERY WOOK
DANIE ELEMENTY DANIA SKŁADNIKI

Z KURCZAKIEM

Kurczak w zielonym curry 
500g

Kurczak w zielonym curry 
(46%)

Składniki: baza tajska 35,5% (mleko kokosowe (82%) (ekstrakt z orzecha kokosowego 
(60%), woda), zaprawa cytrynowa (woda, sok cytrynowy (10%) (odtworzony z 
zagęszczonego soku), cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, naturalny 
aromat cytrynowy, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, substancja konserwująca: 
sorbinian potasu), imbir, sos rybny (sardele (77%), sól, cukier), trawa cytrynowa, 
cukier, liście limetki Kaffir), kurczak smażony 28,4% (filet z piersi kurczęcej (90,3%), 
olej rzepakowy, skrobia ziemniaczana, woda), papryka, pędy bambusa w zalewie 
(pędy bambusa, woda, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), pasta zielone curry 
3,5% (zielone chili (33%), trawa cytrynowa, czosnek, szalotka, sól, galangal, kminek, 
nasiona kolendry), olej rzepakowy, skrobia ziemniaczana, woda, kolendra świeża.

Ryż (30%) Patrz “Dodatki do wyboru”

Surówka (24%) Patrz “Dodatki do wyboru”

Z KACZKĄ

Kaczka pak choi 
500g

Kacza pak choi (46%)

Składniki: mięso drobne z kaczki 30,3% (mięso z kaczki bez kości (95%), sól, 
wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, cukier, pieprz, anyż, cynamon, czosnek, 
chili, miód), baza anyżowa (woda 75,2%, wino białe (zawiera dwutlenek siarki i 
siarczyny), cukier, sos sojowy jasny (woda, sól, soja (11%), cukier, mąka pszenna, 
substancja konserwująca: benzoesan sodu, regulatory kwasowości: inozynian 
disodowy, guanylan disodowy), cynamon sztangi, sos sojowy grzybowy (sos sojowy 
(60%) (woda, sól, soja, mąka pszenna), barwniki: karmel, karmel amoniakalny, 
substancja wzmacniająca smak i zapach: glutaminian sodu, cukier, stabilizator: guma 
ksantanowa, aromat (zawiera substancje wzmacniające smak i zapach: glutaminian 
sodu, guanylan disodowy), sambal (czerwona papryka chilli (70%), woda, sól, 
regulator kwasowości: kwas octowy, modyfikowana skrobia kukurydziana, substancja 
konserwująca: sorbinian potasu), anyż gwiazdkowy (0,3%)), chińskie grzyby Shiitake 
, kapusta pak choi 15,1%, cebula biała, olej rzepakowy, ziele angielskie, skrobia 
ziemniaczana, woda.

Może zawierać: skorupiaki, jaja, ryby, orzeszki ziemne, mleko, seler, gorczycę, 
nasiona sezamu, mięczaki.

Ryż (30%) Patrz "Dodatki do wyboru"

Surówka (24%) Patrz "Dodatki do wyboru"

Kaczka w żółtym curry 
500g

Kaczka w żółtym curry (46%)

Składniki: baza tajska 35,3% (mleko kokosowe (82%) (ekstrakt z orzecha kokosowego 
(60%), woda), zaprawa cytrynowa (woda, sok cytrynowy (10%) (odtworzony z 
zagęszczonego soku), cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, naturalny 
aromat cytrynowy, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, substancja konserwująca: 
sorbinian potasu), imbir, sos rybny (sardele (77%), sól, cukier), trawa cytrynowa, 
cukier, liście limetki Kaffir), mięso drobne z kaczki 28,4% (mięso z kaczki bez kości 
(95%), sól, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, cukier, pieprz, anyż, cynamon, 
czosnek, chili, miód), papryka, cukinia, pasta curry żółte 3,5% (czerwone chilli (20%), 
szalotka, czosnek, sól, trawa cytrynowa, galangal, tumeric, cumin, ziarno kolendry, 
przyprawy (cynamon, buzdyganek)), olej rzepakowy, skrobia ziemniaczana, woda, 
kolendra świeża.

Może zawierać: gluten, skorupiaki, jaja, orzeszki ziemne, soję, mleko, seler, gorczy-
cę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki, mięczaki.

Ryż (30%) Patrz "Dodatki do wyboru"

Surówka (24%) Patrz "Dodatki do wyboru"

Kaczka w mandarynkach 
500g

Kaczka w mandarynkach (46%)

Składniki: mięso drobne z kaczki 27,2% (mięso z kaczki bez kości (95%), sól, 
wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, cukier, pieprz, anyż, cynamon, czosnek, chili, 
miód), baza Hoi Sin 23,8% (woda 76,9%, sos hoi sin 15,3% (cukier, woda, pasta z 
fermentowanej soi (woda, soja, pszenica), czosnek, suszone słodkie ziemniaki, sól, 
barwnik: karmel, modyfikowana skrobia kukurydziana, pasta sezamowa, przyprawy, 
solone chilli, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), sos sojowy jasny (woda, 
sól, soja (11%), cukier, mąka pszenna, substancja konserwująca: benzoesan sodu, 
regulatory kwasowości: inozynian disodowy, guanylan disodowy), sambal (czerwona 
papryka chilli (70%), woda, sól, regulator kwasowości: kwas octowy, modyfikowana 
skrobia kukurydziana, substancja konserwująca: sorbinian potasu), cukier, czosnek, 
imbir), mandarynki w syropie 17% (mandarynki, woda, cukier, regulator kwasowości: 
kwas cytrynowy), cebula biała, papryka, olej rzepakowy, sambal (czerwona papryka 
chilli (70%), woda, sól, regulator kwasowości: kwas octowy, modyfikowana skrobia  
kukurydziana, substancja konserwująca: sorbinian potasu), skrobia ziemniaczana, 
woda.

Może zawierać: skorupiaki, jaja, ryby, orzeszki ziemne, mleko, seler, gorczycę, 
dwutlenek siarki, mięczaki.

Ryż (29,4 %) Patrz "Dodatki do wyboru"

Surówka (23,6 %) Patrz "Dodatki do wyboru"



WYKAZ SKŁADNIKÓW DELIVERY WOOK
DANIE ELEMENTY DANIA SKŁADNIKI

Z WIEPRZOWINĄ

Wieprzowina po 
seczuańsku 

500g

Wieprzowina 
po seczuańsku (46%)

Składniki: wieprzowina smażona 33% (łopatka wieprzowa (94,5%), olej rzepakowy, 
skrobia ziemniaczana, woda), baza seczuańska 28,9% (woda 70%, cukier, sos sojowy 
jasny (woda, sól, soja (11%), cukier, mąka pszenna, substancja konserwująca: 
benzoesan sodu, regulatory kwasowości: inozynian disodowy, guanylan disodowy), 
ocet ryżowy ciemny (woda, ryż kleisty, otręby pszenne, cukier, sól), sambal (czerwona 
papryka chilli (70%), woda, sól, regulator kwasowości: kwas octowy, modyfikowana 
skrobia kukurydziana, substancja konserwująca: sorbinian potasu) imbir świeży, 
czosnek świeży, suszone chili), czarny grzyb chiński Mu Err, pędy bambusa w zalewie 
(pędy bambusa, woda, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), groszek cukrowy, olej 
rzepakowy, skrobia ziemniaczana, woda.

Może zawierać: seler.

Ryż (30%) Patrz “Dodatki do wyboru”

Surówka (24%) Patrz “Dodatki do wyboru”

Żeberka w ciemnym sosie 
500g

Żeberka w ciemnym sosie 
(46%)

Składniki: żeberka wieprzowe 54,5%, baza anyżowa 41,7% (woda (75,2%), białe wino 
(zawiera dwutlenek siarki i siarczyny), cukier, sos sojowy jasny (woda, sól, soja 
(11%), cukier, mąka pszenna, benzoesan sodu, regulatory kwasowości: inozynian 
disodowy, guanylan disodowy), cynamon sztangi, sos sojowy grzybowy (sos sojowy 
60% (woda, sól, soja, mąka pszenna), barwniki: karmel, karmel amoniakalny, 
substancja wzmacniająca smak i zapach: glutaminian sodu, cukier, stabilizator: guma 
ksantanowa, aromat (zawiera substancje wzmacniające smak i zapach: glutaminian 
sodu, guanylan disodowy), sambal (czerwona papryka chilli (70%), woda, sól, 
regulator kwasowości: kwas octowy, modyfikowana skrobia kukurydziana, substancja 
konserwująca: sorbinian potasu), anyż gwiazdkowy (0,3%)), olej rzepakowy, skrobia 
ziemniaczana, woda, sezam.

Może zawierać: orzeszki ziemne, orzechy.

Ryż (30%) Patrz "Dodatki do wyboru"

Surówka (24%) Patrz "Dodatki do wyboru"

Wieprzowina w kuminie 
510g

Wieprzowina 
w kuminie (47%)

Składniki: wieprzowina smażona 32% (łopatka wieprzowa (94,5%), olej rzepakowy, 
skrobia ziemniaczana, woda), baza Hoi Sin 22,4% (woda (76,9%), sos hoi sin (22,4%) 
(cukier, woda, pasta z fermentowanej soi (woda, soja, pszenica), czosnek, suszone 
słodkie ziemniaki, sól, barwnik: karmel, modyfikowana skrobia kukurydziana, pasta 
sezamowa, przyprawy, solone chilli, kwas cytrynowy, sos sojowy jasny (woda, 
sól, soja (11%), cukier, mąka pszenna, substancja konserwująca: benzoesan sodu, 
regulatory kwasowości: inozynian disodowy, guanylan disodowy), sambal (czerwona 
papryka chilli (70%), woda, sól, regulator kwasowości: kwas octowy, modyfikowana 
skrobia kukurydziana, substancja konserwująca: sorbinian potasu), cukier, czosnek, 
imbir), pikantny ogórek 22,4% (ogórek świeży 89,6%, cukier, sambal (czerwona 
papryka chilli (70%), woda, sól, regulator kwasowości: kwas octowy, modyfikowana 
skrobia kukurydziana, substancja konserwująca: sorbinian potasu), ocet spirytusowy, 
sól), pędy bambusa w zalewie (pędy bambusa, woda, regulator kwasowości: kwas 
cytrynowy), czarne grzyby chińskie Mu Err, olej rzepakowy, kumin mielony (0,3%), 
skrobia ziemniaczana, woda.

Może zawierać: jaja, orzeszki ziemne, mleko, seler, gorczycę.

Ryż (29,4%) Patrz “Dodatki do wyboru”

Surówka (23,6%) Patrz "Dodatki do wyboru"

Z WOŁOWINĄ

Wołowina w sosie 
ostrygowym 

510g

Wołowina w sosie ostrygowym 
(47%)

Składniki: wołowina smażona 34,2% (udziec wołowy płatki (94,9%) (udziec wołowy 
94%, sos sojowy (odtłuszczona soja, pszenica, woda, sól), cukier, wzmacniacze 
smaku: glutaminian sodu, inozynian disodowy, guanylan disodowy; konserwant: 
bensozesan sodu, barwnik: karmel, aromat, pieprz, mirin (woda, ryż, grzyby koji, 
cukier, alkohol), ocet spirytusowy, ocet ryżowy, skrobia modyfikowana, białko 
wieprzowe, stabilizatory: difosforany sodu, potasu i wapnia, trifosforany sodu i 
potasu), olej rzepakowy, skrobia ziemniaczana, woda), baza ostrygowa 23,9% 
(woda (72,9%), sos ostrygowy (21,8%) (woda, cukier, sól, modyfikowana skrobia 
kukurydziana, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, ekstrakt z ostryg (3%), mąka 
pszenna, barwnik: karmel), cukier, sos sojowy jasny (woda, sól, soja (11%), cukier, 
mąka pszenna, konserwant: benzoesan sodu, regulatory kwasowości: inozynian 
disodowy, guanylan disodowy), imbir świeży, czosnek świeży, sos sojowy grzybowy 
(sos sojowy 60% (woda, sól, soja, mąka pszenna), barwniki: karmel, karmel 
amoniakalny, substancja wzmacniająca smak i zapach: glutaminian sodu, cukier, 
stabilizator: guma ksantanowa, aromat (zawiera substancje wzmacniające smak 
i zapach: glutaminian sodu, guanylan disodowy)), czarne grzyby chińskie Mu Err, 
cebula biała, pędy bambusa w zalewie (pędy bambusa, woda, regulator kwasowości: 
kwas cytrynowy), olej rzepakowy, skrobia ziemniaczana, woda.

Ryż (29,4 %) Patrz "Dodatki do wyboru"

Surówka (23,6 %) Patrz "Dodatki do wyboru"



WYKAZ SKŁADNIKÓW DELIVERY WOOK
DANIE ELEMENTY DANIA SKŁADNIKI

Z WOŁOWINĄ

Wołowina 
w czerwonym curry 

520g

Wołowina 
w czerwonym curry (48%)

Składniki: baza tajska 32% (mleko kokosowe (82%) (ekstrakt z orzecha kokosowego 
(60%), woda), zaprawa cytrynowa (woda, sok cytrynowy (10%) (odtworzony z 
zagęszczonego soku), cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, naturalny 
aromat cytrynowy, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, substancja konserwująca: 
sorbinian potasu), imbir, sos rybny (sardele (77%), sól, cukier), trawa cytrynowa, 
cukier, liście limetki Kaffir), wołowina smażona 25,6% (udziec wołowy płatki (94,9%) 
(udziec wołowy 94%, sos sojowy (odtłuszczona soja, pszenica, woda, sól), cukier, 
wzmacniacze smaku: glutaminian sodu, inozynian disodowy, guanylan disodowy, 
konserwant: bensozesan sodu, barwnik: karmel, aromat, pieprz, mirin (woda, ryż, 
grzyby koji, cukier, alkohol), ocet spirytusowy, ocet ryżowy, skrobia modyfikowana, 
białko wieprzowe, stabilizatory: difosforany sodu, potasu i wapnia, trifosforany sodu 
i potasu, olej rzepakowy, skrobia ziemniaczana, woda), papryka, pędy bambusa w 
zalewie (pędy bambusa, woda, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), groszek 
cukrowy, pasta czerwone curry 3,2% (czerwone chili (28%), trawa cytrynowa, czosnek, 
szalotka, sól, skórka limonki Kaffir, galangal, przyprawy (ziarno kolendry, kumin)), olej 
rzepakowy, skrobia ziemniaczana, woda, kolendra świeża.

Może zawierać: seler.

Ryż (29,4%) Patrz “Dodatki do wyboru”

Surówka (23,6%) Patrz "Dodatki do wyboru"

Wołowina 
po seczuańsku

 510g

Wołowina po seczuańsku 
(47%)

Składniki: wołowina smażona 27,4% (udziec wołowy płatki (94,9%) (udziec wołowy 
94%, sos sojowy (odtłuszczona soja, pszenica, woda, sól), cukier, wzmacniacze 
smaku: glutaminian sodu, inozynian disodowy, guanylan disodowy, konserwant: 
bensozesan sodu, barwnik: karmel, aromat, pieprz, mirin (woda, ryż, grzyby koji, 
cukier, alkohol), ocet spirytusowy, ocet ryżowy, skrobia modyfikowana, białko 
wieprzowe, stabilizatory: difosforany sodu, potasu i wapnia, trifosforany sodu i 
potasu, olej rzepakowy, skrobia ziemniaczana, woda), baza seczuańska 24% (woda 
(70%), cukier, sos sojowy jasny (woda, sól, soja (11%), cukier, mąka pszenna, 
konserwant: benzoesan sodu, regulatory kwasowości: inozynian disodowy, guanylan 
disodowy), ocet ryżowy ciemny (woda, ryż kleisty, otręby pszenne, cukier, sól), 
sambal (czerwona papryka chilli (70%), woda, sól, regulator kwasowości: kwas 
octowy, modyfikowana skrobia kukurydziana, substancja konserwująca: sorbinian 
potasu) imbir, czosnek, suszone chili), papryka, pędy bambusa w zalewie (pędy 
bambusa, woda, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), czarne grzyby chińskie Mu 
Err, cebula biała, olej rzepakowy, skrobia ziemniaczana, woda.

Ryż (29,4%) Patrz "Dodatki do wyboru"

Surówka (23,6%) Patrz "Dodatki do wyboru"

Wołowina 
pak choi 

500g

Wołowina pak choi (46%)

Składniki: wołowina smażona 30,3% % (udziec wołowy płatki (94,9%) (udziec wołowy 
94%, sos sojowy (odtłuszczona soja, pszenica, woda, sól), cukier, wzmacniacze 
smaku: glutaminian sodu, inozynian disodowy, guanylan disodowy, konserwant: 
bensozesan sodu, barwnik: karmel, aromat, pieprz, mirin (woda, ryż, grzyby koji, 
cukier, alkohol), ocet spirytusowy, ocet ryżowy, skrobia modyfikowana, białko 
wieprzowe, stabilizatory: difosforany sodu, potasu i wapnia, trifosforany sodu i 
potasu, olej rzepakowy, skrobia ziemniaczana, woda), baza anyżowa 26,5% (woda 
75,2%, wino białe (zawiera dwutlenek siarki i siarczyny), cukier, sos sojowy jasny 
(woda, sól, soja (11%), cukier, mąka pszenna, substancja konserwująca: benzoesan 
sodu, regulatory kwasowości: inozynian disodowy, guanylan disodowy), cynamon 
sztangi, sos sojowy grzybowy (sos sojowy (60%) (woda, sól, soja, mąka pszenna), 
barwniki: karmel, karmel amoniakalny, substancja wzmacniająca smak i zapach: 
glutaminian sodu, cukier, stabilizator: guma ksantanowa, aromat (zawiera substancje 
wzmacniające smak i zapach: glutaminian sodu, guanylan disodowy), sambal 
(czerwona papryka chilli (70%), woda, sól, regulator kwasowości: kwas octowy, 
modyfikowana skrobia kukurydziana, substancja konserwująca: sorbinian potasu), 
anyż gwiazdkowy (0,3%)), kapusta pak choi 15,1%, grzyby Shiitake , cebula biała, olej 
rzepakowy, ziele angielskie, skrobia ziemniaczana, woda.

Może zawierać: jaja, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu.

Ryż (29,4%) Patrz “Dodatki do wyboru”

Surówka (23,6%) Patrz "Dodatki do wyboru"

MAKARONY

Pad Thai 
300g

Składniki: makaron ryżowy 31,9% (mąka ryżowa (95%), woda), sos Pad Thai 18,6% 
%) (cukier, woda, tamarynd 13%, cukier palmowy, sos rybny 3%, sól, regulator 
kwasowości: kwas octowy, barwnik: ekstrakt z papryki), krewetki surowe 17,5% 
(krewetka biała mrożona (Litopenaeus vannamei) (78,8%), glazura 20%, sól, 
stabilizatory: trifosforany sodu i potasu, polifosforany sodu, potasu i wapnia)), jaja, 
cebula czerwona, kiełki fasoli mung, tofu (woda, ziarno soi, substancje koagulujące: 
chlorek wapnia i chlorek magnezu, sól)), olej rzepakowy, orzeszki ziemne, limonka, 
szczypiorek.

Może zawierać: orzechy. 



WYKAZ SKŁADNIKÓW DELIVERY WOOK
DANIE ELEMENTY DANIA SKŁADNIKI

MAKARONY

Sojowy 
z wołowiną 

350g

Składniki: makaron sojowy 36,8% (skrobia grochowa, skrobia kukurydziana, woda, 
skrobia fasoli mung), baza ostrygowa 18,4% (woda (72,9%), sos ostrygowy (21,8%) 
(woda, cukier, sól, modyfikowana skrobia kukurydziana, wzmacniacz smaku: 
glutaminian sodu, ekstrakt z ostryg (3%), mąka pszenna, barwnik: karmel), cukier, sos 
sojowy jasny (woda, sól, soja (11%), cukier, mąka pszenna, konserwant: benzoesan 
sodu, regulatory kwasowości: inozynian disodowy, guanylan disodowy), imbir świeży, 
czosnek świeży, sos sojowy grzybowy (sos sojowy 60% (woda, sól, soja, mąka 
pszenna), barwniki: karmel, karmel amoniakalny, substancja wzmacniająca smak i 
zapach: glutaminian sodu, cukier, stabilizator: guma ksantanowa, aromat (zawiera 
substancje wzmacniające smak i zapach: glutaminian sodu, guanylan disodowy)), 
wołowina smażona 15,8% (udziec wołowy płatki (94,9%) (udziec wołowy 94%, 
sos sojowy (odtłuszczona soja, pszenica, woda, sól), cukier, wzmacniacze smaku: 
glutaminian sodu, inozynian disodowy, guanylan disodowy, konserwant: bensozesan 
sodu, barwnik: karmel, aromat, pieprz, mirin (woda, ryż, grzyby koji, cukier, 
alkohol), ocet spirytusowy, ocet ryżowy, skrobia modyfikowana, białko wieprzowe, 
stabilizatory: difosforany sodu, potasu i wapnia, trifosforany sodu i potasu, olej 
rzepakowy, skrobia ziemniaczana, woda), czarne grzyby chińskie Mu Err, marchew, 
por, kiełki fasoli mung, olej rzepakowy.

Wonton z kurczakiem 
i curry 
340g

Składniki: makaron błyskawiczny 36,6% (mąka pszenna, woda, sól), baza tajska 24,4% 
(mleko kokosowe (82%) (ekstrakt z orzecha kokosowego (60%), woda), zaprawa 
cytrynowa (woda, sok cytrynowy (10%) (z zagęszczonego soku), cukier, regulator 
kwasowości: kwas cytrynowy, naturalny aromat cytrynowy, przeciwutleniacz: kwas 
askorbinowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu), imbir, sos rybny (sardele 
(77%), sól, cukier), trawa cytrynowa, cukier, liście limetki Kaffir), kurczak smażony 
19,5% (filet z piersi kurczęcej (90,3%), olej rzepakowy, skrobia ziemniaczana, woda), 
por, kiełki fasoli mung, pasta żółte curry 2,4% (czerwone chilli (20%), szalotka, 
czosnek, sól, trawa cytrynowa, galangal, tumeric, cumin, ziarno kolendry, przyprawy 
(cynamon, buzdyganek), sos sojowy jasny (woda, sól, soja (11%), cukier, mąka 
pszenna, konserwant: benzoesan sodu, regulatory kwasowości: inozynian disodowy, 
guanylan disodowy), marchew, olej rzepakowy.

Może zawierać: jaja.

Wonton z kaczką 
350g

Składniki: makaron błyskawiczny 36,5% (mąka pszenna, woda, sól), baza Hoi Sin 
24,3% (woda 76,9%, sos hoi sin 15,3% (cukier, woda, pasta z fermentowanej soi 
(woda, soja, pszenica), czosnek, suszone słodkie ziemniaki, sól, barwnik: karmel, 
modyfikowana skrobia kukurydziana, pasta sezamowa, przyprawy, solone chilli, 
kwas cytrynowy), sos sojowy jasny (woda, sól, soja (11%), cukier, mąka pszenna, 
konserwant: benzoesan sodu, regulatory kwasowości: inozynian disodowy, guanylan 
disodowy), sambal (czerwona papryka chilli (70%), woda, sól, regulator kwasowości: 
kwas octowy, modyfikowana skrobia kukurydziana, substancja konserwująca: 
sorbinian potasu), cukier, czosnek, świeży, imbir), mięso drobne z kaczki 19,5% 
(mięso z kaczki bez kości (95%), sól, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, cukier, 
pieprz, anyż, cynamon, czosnek, chili, miód) , marchew, kiełki fasoli mung, por, olej 
rzepakowy, olej sojowo-sezamowy (olej sojowy (70%), olej sezamowy (30%)).

Może zawierać: skorupiaki, jaja, ryby, orzeszki ziemne, mleko, seler, gorczycę, 
dwutlenek siarki, mięczaki.

DESERY

Banan w tempurze
z konfiturą wiśniową 

200g

Składniki: banan 52,6%, ciasto 26,3% (mąka (39,6%) (mąka pszenna, środki do 
przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-amylaza; woda, skrobia ziemniaczana), 
olej rzepakowy, proszek do pieczenia (substancje spulchniające: wodorowęglan sodu, 
difosforan disodowy, mąka pszenna) jaja, sól), wiórki kokosowe (wiórki kokosowe, 
substancja konserwująca: dwutlenek siarki), cukier), wiśnie w żelu 21% (wiśnie 
drylowane (60%), cukier, skrobia modyfikowana, woda, regulator kwasowości: kwas 
cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu, sól, olej rzepakowy.

Może zawierać: orzeszki ziemne, soję, mleko, orzechy, nasiona sezamu.

Słodkie kuleczki 
Zhimaqiu w sezamie

 80g

Składniki: kuleczki sezamowe z czarną fasolą 80% (mąka z ryżu kleistego, woda, 
cukier, sezam biały 12%, czerwona fasola 7%, olej rzepakowy, modyfikowana skrobia 
kukurydziana, tłuszcz roślinny (olej palmowy, emulgatory: mono- i diglicerydy 
kwasów tłuszczowych), mąka pszenna, sól, emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów 
tłuszczowych), polewa toffi (cukier inwertowany, mleko skondensowane słodzone, 
cukier, woda, masło, substancje zagęszczające: skrobia kukurydziana, karagen, 
przetworzone wodorosty morskie; sól, aromat waniliowy, olej rzepakowy.

Może zawierać: orzechy, orzeszki ziemne, soję.



WYKAZ SKŁADNIKÓW DELIVERY WOOK
DANIE ELEMENTY DANIA SKŁADNIKI

DODATKI DO WYBORU
Ryż z curry 

150g

Składniki: ryż paraboliczny 72,9%, groszek z marchewką, masło, curry 1,4% (sól, 
kurkuma, kozieradka, kolendra, czosnek, kmin rzymski, gorczyca, cynamon, imbir, 
goździki, papryka słodka, gałka muszkatołowa, chili), sól.

Może zawierać: gluten, jaja, soję, seler, nasiona sezamu.

Ryż kantoński 
150g

Składniki: ryż paraboliczny 62,5%, groszek z marchewką, jaja, por, masło, sól.

Może zawierać: seler.

Ryż jaśminowy 
150g

Składniki: ryż jaśminowy 99%, sól.

SURÓWKI DO WYBORU
Surówka z białej kapusty 

120g

Składniki: kapusta biała 74,9%, cukier, marchew, ocet spirytusowy, sambal (czerwona 
papryka chilli (70%), woda, sól, regulator kwasowości: kwas octowy, modyfikowana 
skrobia kukurydziana, substancja konserwująca: sorbinian potasu), sól.

Pikantny ogórek 
120g

Składniki: ogórek 89,6%, cukier, sambal (czerwona papryka chilli (70%), woda, sól, 
regulator kwasowości: kwas octowy, modyfikowana skrobia kukurydziana, substancja 
konserwująca: sorbinian potasu), ocet spirytusowy, sól.

Surówka łodygi lotosu 
120g

Składniki:  łodygi lotosu w zalewie 22,1% (korzeń lotosu (44%), woda, sól, środek 
zakwaszający: kwas mlekowy, konserwanty: benzosesan sodu i pirosiarczan sodu), 
papryka, marchew, ogórek świeży, cukier, ocet spirytusowy, sól.
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WARZYWA

Surówka z białej kapusty

Surówka łodygi lotosu

Pikantny ogórek

DESERY

Banan w tempurze z konfiturą wiśniową + + o o o o o +

Słodkie kuleczki Zhimaqiu w sezamie + o o + o +

NAPOJE ZIMNE

Pepsi

Mirinda

7-UP

Przedstawione informacje o alergenach sporządzone zostały wg najlepszej wiedzy Sfinks Polska S.A. i dotyczą  produktów standardowych serwowanych w restauracjach WOOK, nie 
będących produktami sezonowymi czy produktami o charakterze promocyjnym. Informacje tu zawarte odpowiadają stanowi rzeczy na dzień oddania do druku – styczeń 2018 r. 
i mogą być w każdym czasie zmienione. Kontakt: Sfinks Polska S.A., ul. Świętojańska 5a, 05-500 Piaseczno, tel 22 702 71 01, www.wook.pl

WYKAZ ALERGENÓW W PRODUKTACH

Legenda:  

+ = produkt zawiera wskazany alergen;
0 = produkt może zawierać wskazany alergen (obecności alergenu nie można wykluczyć)

1 Zboża zawierające gluten, tj.: pszenica (w tym orkisz i pszenica khorasan), żyto, jęczmień, owies lub ich odmiany hybrydowe.
2 Orzechy, tj: migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy nerkowca, orzeszki pekan, orzechy brazylijskie, pistacje/orzechy pistacjowe, orzechy makadamia lub orzechy 
Queensland.
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ZUPY

Zupa PHO BO + + + o o o

Zupa Tom-Yum z krewetkami o + + + o o o

Zupa Tom-Yum z grzybami Shitake o + + o o o

Zupa pikantno-kwaśna + + + o o o

KURCZAK

Kurczak tamaryndowy + + +

Kurczak z orzechami + + + + o +

Kurczak w sosie słodko-pikantnym + + +

Zintoo z kurczaka + o + o o + +

Kurczak po seczuańsku + + + o

Kurczak w zielonym curry +

KACZKA

Kaczka pak choi + o o o o + o o o o + o

Kaczka w żółtym curry o o o + o o o o o o o o

Kaczka w mandarynkach + o o o o + o o o + o o

WIEPRZOWINA

Wieprzowina po seczuańsku + + o

Żeberka w ciemnym sosie + o + o + +

Wieprzowina w kuminie + o o + o o o +

WOŁOWINA

Wołowina w sosie ostrygowym + + +

Wołowina w czerwonym curry + + + o

Wołowina po seczuańsku + +

Wołowina pak choi + o + o o o o +

MAKARONY

Makaron Won Ton z kurczakiem i curry + o + +

Makaron sojowy z wołowiną + + +

Makaron Phad Thai + + + + + o

Makaron Won Ton z kaczką + o o o o + o o o + o o

RYŻ

Jaśminowy

Kantoński + + o

Curry o o o + o + o



Data: 15.05.2018 

 

WYKAZ SKŁADNIKÓW DELIVERY SPHINX - CHŁOPSKIE JADŁO - OFERTA SPECJALNA 
DANIA  ELEMENTY DANIA SKŁADNIKI 

CHŁOPSKIE SPECJAŁY 

Karkówka po 
chłopsku 450g 

Karkówka (36%) 

Składniki: karkówka wieprzowa (96%) (karkówka wieprzowa bez kości (85%), woda, syrop glukozowy 
w proszku, sól, regulatory kwasowości: octan sodu, stabilizator: cytrynian sodu, przeciwutleniacz: 
askorbinian sodu, olej, czosnek granulowany, papryka słodka, sól, majeranek, pieprz czarny. 
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę.  

Cebula duszona 
(9%) 

Składniki: cebula biała (85%), olej, sól. 

Dodatek do wyboru 
(33%) 

Patrz „dodatki do wyboru” 

Sałatka do wyboru 
(22%) 

Patrz „sałatki do wyboru” 

Schabowy po 
chłopsku 480g 

Kotlet ze schabu 
(48%) 

Składniki: schab wieprzowy (61%), bułka tarta (mąka pszenna, woda, drożdże, sól), jaja, mąka 
pszenna (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy i alfa-amylaza), olej 
rzepakowy, sól, pieprz czarny, cytryna, natka pietruszki.                                                                                            
Może zawierać: soję, mleko, seler, gorczycę. 

Dodatek do wyboru 
(31%) 

Patrz „dodatki do wyboru” 

Sałatka do wyboru 
(21%) 

Patrz „sałatki do wyboru” 

Biała kiełbasa 
490g 

Biała kiełbasa (29%) 

Składniki: biała kiełbasa (79%) (mięso wieprzowe (95%), sól, przyprawy, ekstrakty przypraw, 
ekstrakty owoców, błonnik roślinny, maltodekstryna, regulatory kwasowości: kwas mlekowy, kwas 
cytrynowy, syrop inwertowany, czerwone wino, substancja konserwująca: azotyn sodu, osłonka 
wieprzowa jadalna), masło, mąka pszenna (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas 
askorbinowy i alfa-amylaza) 
Może zawierać: jaja, soję, seler, gorczycę.  

Cebula duszona w 
piwie (20%) 

Składniki: cebula biała (38,9%), piwo jasne pasteryzowane (29,9%) (woda, słody jęczmienne: 
pilzneński i karmelowy, chmiel: goryczkowy i aromatyczny, drożdże piwowarskie, alkohol 5% obj.), 
rodzynki suszone (zawierają dwutlenek siarki i siarczyny), masło, miód, sok z cytryny, olej, pieprz 
czarny.                                                                                                              
Może zawierać: jaja, soję, seler, gorczycę. 

Dodatek do wyboru 
(31%) 

Patrz „dodatki do wyboru” 

Sałatka do wyboru 
(20%) 

Patrz „sałatki do wyboru” 

Wątróbka z 
jabłkami 480g 

Wątróbka drobiowa 
z jabłkami (48%) 

Składniki: wątróbka drobiowa (49,5%), jabłka (17,2%), cebula biała, miód pitny dwójniak (zawiera 
dwutlenek siarki i siarczyny), masło, mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas 
askorbinowy i alfa-amylaza), sól, pieprz czarny.                                                                                                            
Może zawierać: jaja, soję, seler, gorczycę. 

Dodatek do wyboru 
(31%) 

Patrz „dodatki do wyboru” 

Sałatka do wyboru 
(21%) 

Patrz „sałatki do wyboru” 

PIEROGI Z WODY 

Pierogi z mięsem 
270g (6 szt.) 

Pierogi z mięsem 
(81%) 

Składniki: mąka pszenna, mięso wieprzowe (21,4%), woda, mięso wołowe (11,7%), mięso drobiowe 
(8%), farsz cebulowy (cebula, olej rzepakowy, sól, substancja konserwująca: sorbinian potasu), 
śmietanka, masa jajowa pasteryzowana, marchew, seler, pietruszka, por, sól, przyprawy, barwnik: 
karoteny.   

Może zawierać: skorupiaki, ryby, orzeszki ziemne, soję, orzechy, gorczycę, nasiona sezamu, 
dwutlenek siarki i siarczny, mięczaki. 

Sos do wyboru 
(19%): ostry, 

czosnkowy, okrasa 
Patrz: „sosy od wyboru” 

Pierogi z mięsem 
370g (9 szt.) 

Pierogi z mięsem 
(86%) 

Składniki: mąka pszenna, mięso wieprzowe (21,4%), woda, mięso wołowe (11,7%), mięso drobiowe 
(8%), farsz cebulowy (cebula, olej rzepakowy, sól, substancja konserwująca: sorbinian potasu), 
śmietanka, masa jajowa pasteryzowana, marchew, seler, pietruszka, por, sól, przyprawy, barwnik: 
karoteny. 

Może zawierać: skorupiaki, ryby, orzeszki ziemne, soję, orzechy, gorczycę, nasiona sezamu, 
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dwutlenek siarki i siarczyny, mięczaki.  

Sos do wyboru 
(14%): ostry, 

czosnkowy, okrasa 
Patrz: „sosy od wyboru” 

Pierogi ruskie 
270g (6 szt.) 

Pierogi ruskie (81%) 

Składniki: mąka pszenna, ser twarogowy (24,6%), ziemniaki (24,6%), woda, farsz cebulowy (cebula, 
olej rzepakowy, sól, substancja konserwująca: sorbinian potasu), śmietanka, masa jajowa 
pasteryzowana, sól, pieprz czarny, barwnik: karoteny. 

Może zawierać: skorupiaki, ryby, orzeszki ziemne, soję, seler, orzechy, gorczycę, nasiona sezamu, 
dwutlenek siarki i siarczyny, mięczaki.  

Sos do wyboru 
(19%): ostry, 

czosnkowy, okrasa 
Patrz: „sosy od wyboru” 

Pierogi ruskie 
370g (9 szt.) 

Pierogi ruskie (86%) 

Składniki: mąka pszenna, ser twarogowy (24,6%), ziemniaki (24,6%), woda, farsz cebulowy (cebula, 
olej rzepakowy, sól, substancja konserwująca: sorbinian potasu), śmietanka, masa jajowa 
pasteryzowana, sól, pieprz czarny, barwnik: karoteny. 

Może zawierać: skorupiaki, ryby, orzeszki ziemne, soję, seler, orzechy, gorczycę, nasiona sezamu, 
dwutlenek siarki i siarczyny, mięczaki.  

 
Sos do wyboru 
(14%): ostry, 

czosnkowy, okrasa 
Patrz: „sosy od wyboru” 

Pierogi ze 
szpinakiem 270g 

(6 szt.) 

Pierogi ze 
szpinakiem (81%) 

Składniki: szpinak (42,5%), mąka pszenna, ser miękki solankowy-półtłusty (zawiera mleko łącznie z 
laktozą), sól, regulator kwasowości: glukonolakton)), woda, śmietanka, masło, masa jajowa 
pasteryzowana, czosnek, sól, pieprz czarny, barwnik: karoteny. 

Może zawierać: skorupiaki, ryby, orzeszki ziemne, soję, seler, orzechy, gorczycę, nasiona sezamu, 
dwutlenek siarki i siarczyny, mięczaki. 

Sos do wyboru 
(19%): ostry, 

czosnkowy, okrasa 
Patrz: „sosy od wyboru” 

Pierogi ze 
szpinakiem 370g 

(9 szt.) 

Pierogi ze 
szpinakiem (86%) 

Składniki: szpinak (42,5%), mąka pszenna, ser miękki solankowy-półtłusty (zawiera mleko łącznie z 
laktozą), sól, regulator kwasowości: glukonolakton)), woda, śmietanka, masło, masa jajowa 
pasteryzowana, czosnek, sól, pieprz czarny, barwnik: karoteny. 

Może zawierać: skorupiaki, ryby, orzeszki ziemne, soję, seler, orzechy, gorczycę, nasiona sezamu, 
dwutlenek siarki i siarczyny, mięczaki. 

Sos do wyboru 
(14%): ostry, 

czosnkowy, okrasa 
Patrz: „sosy od wyboru” 

Pierogi z kapustą 
i grzybami 270g 

(6 szt.) 

Pierogi z kapustą i 
grzybami (81%) 

Składniki: kapusta kiszona (42,2%), mąka pszenna, woda, uwodniony podgrzybek brunatny (6,3%), 
pieczarki (6,3%), farsz cebulowy (cebula, olej rzepakowy, sól, substancja konserwująca: sorbinian 
potasu), śmietanka, masa jajowa pasteryzowana, sól, cukier, olej rzepakowy, przyprawy, barwnik: 
karoteny. 

Może zawierać: skorupiaki, ryby, orzeszki ziemne, soję, seler, orzechy, gorczycę, nasiona sezamu, 
dwutlenek siarki i siarczyny, mięczaki. 

Sos do wyboru 
(19%): ostry, 

czosnkowy, okrasa 
Patrz: „sosy od wyboru” 

Pierogi z kapustą 
i grzybami 370g 

(9 szt.) 

Pierogi z kapustą i 
grzybami (86%) 

Składniki: kapusta kiszona (42,2%), mąka pszenna, woda, uwodniony podgrzybek brunatny (6,3%), 
pieczarki (6,3%), farsz cebulowy (cebula, olej rzepakowy, sól, substancja konserwująca: sorbinian 
potasu), śmietanka, masa jajowa pasteryzowana, sól, cukier, olej rzepakowy, przyprawy, barwnik: 
karoteny. 

Może zawierać: skorupiaki, ryby, orzeszki ziemne, soję, seler, orzechy, gorczycę, nasiona sezamu, 
dwutlenek siarki i siarczyny, mięczaki. 

Sos do wyboru 
(14%): ostry, 

czosnkowy, okrasa 
Patrz: „sosy od wyboru” 

DODATKI DO WYBORU 



Data: 15.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogórek kiszony 
100g  Składniki: ogórki, woda, czosnek, koper, chrzan, sól. 

OKRASY 

Okrasa - prażony 
boczek 50g 

 

Składniki: boczek parzony wędzony (79,3%) (boczek wieprzowy bez żeber, chrzęści i skóry (79%), 
woda, sól, białko wieprzowe (kolagenowe i plazma krwi), stabilizatory:  trifosforany, przetworzone 
wodorosty morskie z gatunku Eucheuma i konjac, przeciwutleniacz: askorbinian sodu, ekstrakt z 
rozmarynu, glukoza, wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy, aromaty (w tym aromat dymu 
wędzarniczego), hemoglobina wieprzowa, hydrolizaty białek roślinnych: z kukurydzy i soi, 
substancja konserwująca: azotyn sodu), olej rzepakowy (20,7%). 

Może zawierać: gluten, jaja, mleko, seler, gorczycę. 
Okrasa - prażona 

cebulka 50g 
 

Składniki: cebula biała (65,9%), olej rzepakowy (32,5%), sól, pieprz czarny. 
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę. 
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WYKAZ ALERGENÓW W PRODUKTACH 
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CHŁOPSKIE SPECJAŁY – SKRÓCONE MENU CHŁOPSKIE JADŁO 

Karkówka po chłopsku o  o   o o  o o     

Schabowy po chłopsku +  +   o o  o o     

Biała kiełbasa +  o   o +  o o     

Wątróbka z jabłkami +  o   o +  o o  o   

Ogórek kiszony               

PIEROGI Z WODY I OKRASY – SKRÓCONE MENU CHŁOPSKIE JADŁO 

Pierogi z mięsem + o + o o o + o + o o o  o 

Pierogi ruskie + o + o o o + o o o o o  o 

Pierogi ze szpinakiem + o + o o o + o o o o o  o 

Pierogi z kapustą i 
grzybami 

+ o + o o o + o o o o o  o 

Okrasa – prażony 
boczek 

o  o   + o  o o     

Okrasa – prażona 
cebulka 

o  o   o o  o o     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

+ = produkt zawiera wskazany alergen; 

o = produkt może zawierać wskazany alergen; 

1 Zboża zawierające gluten tj. pszenica (w tym orkisz i pszenica khorasan), żyto, jęczmień, owies lub ich odmiany hybrydowe. 

2 Orzechy tj. migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy nerkowca, orzeszki pekan, orzechy brazylijskie, pistacje/orzechy 

pistacjowe, orzechy makadamia, orzechy Queensland. 

 

Przedstawione informacje o alergenach sporządzone zostały wg najlepszej wiedzy Sfinks Polska S.A. i dotyczą produktów standardowych 
serwowanych w restauracji, nie będących produktami sezonowymi czy produktami o charakterze promocyjnym. Informacje tu zawarte odpowiadają 
stanowi rzeczy na dzień – maj 2018 r. i mogą być w każdym czasie zmienione.  
Kontakt: Sfinks Polska S.A., ul. Świętojańska 5a, 05-500 Piaseczno, tel 22 702 71 01, ww.sphinx.pl 
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WYKAZ SKŁADNIKÓW DELIVERY SPHINX - PIZZA 

DANIE SKŁADNIKI 

PIZZA 

Pizza Margherita 32cm 

Składniki: ciasto (53%) (mąka pszenna, woda, olej rzepakowy, drożdże, sól, cukier), ser (28%) (mleko 

krowie (zawiera laktozę), kultury starterowe, podpuszczka, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 

substancja przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana), sos pomidorowy (19%) (pulpa pomidorowa (88,6%) 

(pomidory (99,6%), sól), olej rzepakowy, bazylia, sól, cukier, pieprz czarny). 

Może zawierać: jaja, soję, seler, gorczycę. 

Pizza Margherita 42cm 

Składniki: ciasto (52%) (mąka pszenna, woda, olej rzepakowy, drożdże, sól, cukier), ser (30%) (mleko 
krowie (zawiera laktozę), kultury starterowe, podpuszczka, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 
substancja przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana), sos pomidorowy (18%) (pulpa pomidorowa (88,6%) 
(pomidory (99,6%), sól), olej rzepakowy, bazylia, sól, cukier, pieprz czarny). 
Może zawierać: jaja, soję, seler, gorczycę. 

Pizza Wegetariańska 32cm 

Składniki: ciasto (44%) (mąka pszenna, woda, olej rzepakowy, drożdże, sól, cukier), ser (23%) (mleko 
krowie (zawiera laktozę), kultury starterowe, podpuszczka, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 
substancja przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana), sos pomidorowy (15,5%) (pulpa pomidorowa (88,6%) 
(pomidory (99,6%), sól), olej rzepakowy, bazylia, sól, cukier, pieprz czarny), pieczarki 3,5%, czerwona 
cebula (3,5%), papryka (3,5%), kukurydza konserwowa (3,5%) (kukurydza, woda, sól), oliwki konserwowe 
(3,5%) (oliwki czarne, woda, sól, stabilizator: glukonian żelazawy). 
Może zawierać: jaja, soję, seler, gorczycę. 

Pizza Wegetariańska 42cm 

Składniki: ciasto (43%) (mąka pszenna, woda, olej rzepakowy, drożdże, sól, cukier), ser (24%) (mleko 
krowie (zawiera laktozę), kultury starterowe, podpuszczka, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 
substancja przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana), sos pomidorowy (15%) (pulpa pomidorowa (88,6%) 
(pomidory (99,6%), sól), olej rzepakowy, bazylia, sól, cukier, pieprz czarny), pieczarki 3,6%, czerwona 
cebula (3,6%), papryka (3,6%), kukurydza konserwowa (3,6%) (kukurydza, woda, sól), oliwki konserwowe 
(3,6%) (oliwki czarne, woda, sól, stabilizator: glukonian żelazawy). 
Może zawierać: jaja, soję, seler, gorczycę. 

Pizza Capriciosa 32cm 

Składniki: ciasto (45%) (mąka pszenna, woda, olej rzepakowy, drożdże, sól, cukier), ser (24%) (mleko 
krowie (zawiera laktozę), kultury starterowe, podpuszczka, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 
substancja przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana), sos pomidorowy (16%) (pulpa pomidorowa (88,6%) 
(pomidory (99,6%), sól), olej rzepakowy, bazylia, sól, cukier, pieprz czarny), szynka (7,5%) (mięso 
wieprzowe z szynki (71%), woda, sól, skrobia ziemniaczana, białko sojowe, stabilizatory: trifosforany i 
difosforany, karagen, glukoza, przeciwutleniacz: izoaskorbinian sodu, cukier, hydrolizat białkowy 
kukurydziany, aromaty (zawierają soję), hemoglobina wieprzowa, substancja konserwująca: azotyn sodu), 
pieczarki (7,5%). 
Może zawierać: jaja, seler, gorczycę. 

Pizza Capriciosa 42cm 

Składniki: ciasto (44%) (mąka pszenna, woda, olej rzepakowy, drożdże, sól, cukier), ser (25%) (mleko 
krowie (zawiera laktozę), kultury starterowe, podpuszczka, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 
substancja przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana), sos pomidorowy (15%) (pulpa pomidorowa (88,6%) 
(pomidory (99,6%), sól), olej rzepakowy, bazylia, sól, cukier, pieprz czarny), szynka (8%) (mięso wieprzowe 
z szynki (71%), woda, sól, skrobia ziemniaczana, białko sojowe, stabilizatory: trifosforany i difosforany, 
karagen, glukoza, przeciwutleniacz: izoaskorbinian sodu, cukier, hydrolizat białkowy kukurydziany, 
aromaty (zawierają soję), hemoglobina wieprzowa, substancja konserwująca: azotyn sodu), pieczarki (8%). 
Może zawierać: jaja, seler, gorczycę. 

Pizza Peperoni 32cm 

Składniki: ciasto (48%) (mąka pszenna, woda, olej rzepakowy, drożdże, sól, cukier), ser (25%) (mleko 
krowie (zawiera laktozę), kultury starterowe, podpuszczka, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 
substancja przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana), sos pomidorowy (17%) (pulpa pomidorowa (88,6%) 
(pomidory (99,6%), sól), olej rzepakowy, bazylia, sól, cukier, pieprz czarny), kiełbasa wieprzowa peperoni 
(4%) (mięso wieprzowe (na 100g produktu wykorzystano 123g mięsa), tłuszcz wieprzowy, sól, błonnik 
pszenny bezglutenowy, przyprawy, cukier, glukoza, koncentrat buraka ćwikłowego, przeciwutleniacz: 
askorbinian sodu, barwnik: kwas karminowy, substancja konserwująca: azotyn sodu, kultury starterowe), 
papryka peperoni (4%), oliwki konserwowe (oliwki czarne, woda, sól, stabilizator: glukonian żelazawy). 
Może zawierać: jaja, soję, seler, gorczycę. 

Pizza Peperoni 42cm 

Składniki: ciasto (45%) (mąka pszenna, woda, olej rzepakowy, drożdże, sól, cukier), ser (26%) (mleko 
krowie (zawiera laktozę), kultury starterowe, podpuszczka, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 
substancja przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana), sos pomidorowy (15%) (pulpa pomidorowa (88,6%) 
(pomidory (99,6%), sól), olej rzepakowy, bazylia, sól, cukier, pieprz czarny), kiełbasa wieprzowa peperoni 
(5%) (mięso wieprzowe (na 100g produktu wykorzystano 123g mięsa), tłuszcz wieprzowy, sól, błonnik 
pszenny bezglutenowy, przyprawy, cukier, glukoza, koncentrat buraka ćwikłowego, przeciwutleniacz: 
askorbinian sodu, barwnik: kwas karminowy, substancja konserwująca: azotyn sodu, kultury starterowe), 
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papryka peperoni (5%), oliwki konserwowe (oliwki czarne, woda, sól, stabilizator: glukonian żelazawy). 
Może zawierać: jaja, soję, seler, gorczycę. 

Pizza Wiejska 32cm 

Składniki: ciasto (42%) (mąka pszenna, woda, olej rzepakowy, drożdże, sól, cukier), ser (22%) (mleko 
krowie (zawiera laktozę), kultury starterowe, podpuszczka, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 
substancja przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana), sos pomidorowy (15%) (pulpa pomidorowa (88,6%) 
(pomidory (99,6%), sól), olej rzepakowy, bazylia, sól, cukier, pieprz czarny), szynka (3,5%) (mięso 
wieprzowe z szynki (71%), woda, sól, skrobia ziemniaczana, białko sojowe, stabilizatory: trifosforany i 
difosforany, karagen, glukoza, przeciwutleniacz: izoaskorbinian sodu, cukier, hydrolizat białkowy 
kukurydziany, aromaty (zawierają soję), hemoglobina wieprzowa, substancja konserwująca: azotyn sodu), 
kiełbasa wieprzowa peperoni (3,5%) (mięso wieprzowe (na 100g produktu wykorzystano 123g mięsa), 
tłuszcz wieprzowy, sól, błonnik pszenny bezglutenowy, przyprawy, cukier, glukoza, koncentrat buraka 
ćwikłowego, przeciwutleniacz: askorbinian sodu, barwnik: kwas karminowy, substancja konserwująca: 
azotyn sodu, kultury starterowe), boczek wędzony (3,5%) (boczek wieprzowy (94%), sól, białko sojowe, 
stabilizatory: trifosforany sodu i potasu, substancja zagęszczająca: karagen, cukry: glukoza i 
maltodekstryna, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, aromaty, przeciwutleniacze: askorbinian sodu i 
izoaskorbinian sodu, białko wieprzowe, substancja konserwująca: azotyn sodu), pieczarki (3,5%), papryka 
peperoni (3,5%) cebula czerwona (3,5%).  
Może zawierać: jaja, orzeszki ziemne, seler, gorczycę, nasiona sezamu. 

Pizza Wiejska 42cm 

Składniki: ciasto (38%) (mąka pszenna, woda, olej rzepakowy, drożdże, sól, cukier), ser (22%) (mleko  
krowie (zawiera laktozę), kultury starterowe, podpuszczka, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 
substancja przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana), sos pomidorowy (13%) (pulpa pomidorowa (88,6%) 
(pomidory (99,6%), sól), olej rzepakowy, bazylia, sól, cukier, pieprz czarny), szynka (4,5%) (mięso 
wieprzowe z szynki (71%), woda, sól, skrobia ziemniaczana, białko sojowe, stabilizatory: trifosforany i 
difosforany, karagen, glukoza, przeciwutleniacz: izoaskorbinian sodu, cukier, hydrolizat białkowy 
kukurydziany, aromaty (zawierają soję), hemoglobina wieprzowa, substancja konserwująca: azotyn sodu), 
kiełbasa wieprzowa peperoni (4,5%) (mięso wieprzowe (na 100g produktu wykorzystano 123g mięsa), 
tłuszcz wieprzowy, sól, błonnik pszenny bezglutenowy, przyprawy, cukier, glukoza, koncentrat buraka 
ćwikłowego, przeciwutleniacz: askorbinian sodu, barwnik: kwas karminowy, substancja konserwująca: 
azotyn sodu, kultury starterowe), boczek wędzony (4,5%) (boczek wieprzowy (94%), sól, białko sojowe, 
stabilizatory: trifosforany sodu i potasu, substancja zagęszczająca: karagen, cukry: glukoza i 
maltodekstryna, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, aromaty, przeciwutleniacze: askorbinian sodu i 
izoaskorbinian sodu, białko wieprzowe, substancja konserwująca: azotyn sodu), pieczarki (4,5%), papryka 
peperoni (4,5%) cebula czerwona (4,5%).  
Może zawierać: jaja, orzeszki ziemne, seler, gorczycę, nasiona sezamu. 

Pizza Shoarma Drobiowa 
32cm 

Składniki: ciasto (42,5%) (mąka pszenna, woda, olej rzepakowy, drożdże, sól, cukier), ser (22%) (mleko  
krowie (zawiera laktozę), kultury starterowe, podpuszczka, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 
substancja przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana), sos pomidorowy (15%) (pulpa pomidorowa (88,6%) 
(pomidory (99,6%), sól), olej rzepakowy, bazylia, sól, cukier, pieprz czarny), shoarma drobiowa (10%) (filet 
z piersi kurczęcej (97%), sól, mieszanka przypraw i ziół (zawiera gorczycę), maltodekstryna, ekstrakt 
drożdżowy, czosnek, cukier, gorczyca, olej słonecznikowy, przeciwutleniacz: kwas cytrynowy, 
hydrolizowane białko sojowe, aromat (zawiera soję), warzywa suszone, olej rzepakowy), pieczarki, 
kukurydza konserwowa (kukurydza, woda, sól), cebula czerwona. 
Może zawierać: jaja, seler. 

Pizza Shoarma Drobiowa 
42cm 

Składniki: ciasto (40%) (mąka pszenna, woda, olej rzepakowy, drożdże, sól, cukier), ser (23%) (mleko  
krowie (zawiera laktozę), kultury starterowe, podpuszczka, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 
substancja przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana), sos pomidorowy (14%) (pulpa pomidorowa (88,6%) 
(pomidory (99,6%), sól), olej rzepakowy, bazylia, sól, cukier, pieprz czarny), shoarma drobiowa (9%) (filet z 
piersi kurczęcej (97%), sól, mieszanka przypraw i ziół (zawiera gorczycę), maltodekstryna, ekstrakt 
drożdżowy, czosnek, cukier, gorczyca, olej słonecznikowy, przeciwutleniacz: kwas cytrynowy, 
hydrolizowane białko sojowe, aromat (zawiera soję), warzywa suszone, olej rzepakowy), pieczarki 
kukurydza konserwowa (kukurydza, woda, sól), cebula czerwona. 
Może zawierać: jaja, seler. 

Pizza Shoarma Wieprzowa 
32cm 

Składniki: ciasto (42,5%) (mąka pszenna, woda, olej rzepakowy, drożdże, sól, cukier), ser (22%) (mleko  
krowie (zawiera laktozę), kultury starterowe, podpuszczka, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 
substancja przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana), sos pomidorowy (15%) (pulpa pomidorowa (88,6%) 
(pomidory (99,6%), sól), olej rzepakowy, bazylia, sól, cukier, pieprz czarny), shoarma wieprzowa (10%) 
(karczek wieprzowy marynowany bez kości (97%) [85% karczek wieprzowy, woda, syrop glukozowy w 
proszku, sól, regulatory kwasowości: octan sodu, stabilizator: cytrynian sodu, przeciwutleniacz: 
askorbinian sodu], mieszanka przypraw (zioła, przyprawy (zawierają gorczycę), sól, aromat (zawiera 
hydrolizowane białko sojowe), suszone warzywa, olej rzepakowy), pieczarki, kukurydza konserwowa 
(kukurydza, woda, sól), cebula czerwona.  
Może zawierać: jaja, seler. 

Pizza Shoarma Wieprzowa 
42cm 

Składniki: ciasto (40%) (mąka pszenna, woda, olej rzepakowy, drożdże, sól, cukier), ser (23%) (mleko  
krowie (zawiera laktozę), kultury starterowe, podpuszczka, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 
substancja przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana), sos pomidorowy (14%) (pulpa pomidorowa (88,6%) 
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(pomidory (99,6%), sól), olej rzepakowy, bazylia, sól, cukier, pieprz czarny), shoarma wieprzowa (9%) 
(karczek wieprzowy marynowany bez kości (97%) [85% karczek wieprzowy, woda, syrop glukozowy w 
proszku, sól, regulatory kwasowości: octan sodu, stabilizator: cytrynian sodu, przeciwutleniacz: 
askorbinian sodu], mieszanka przypraw (zioła, przyprawy (zawierają gorczycę), sól, aromat (zawiera 
hydrolizowane białko sojowe), suszone warzywa, olej rzepakowy), pieczarki, kukurydza konserwowa 
(kukurydza, woda, sól), cebula czerwona. 
Może zawierać: jaja, seler. 

Pizza Shoarma Mix 32cm 

Składniki: ciasto (42%) (mąka pszenna, woda, olej rzepakowy, drożdże, sól, cukier), ser (22%) (mleko  
krowie (zawiera laktozę), kultury starterowe, podpuszczka, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 
substancja przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana), sos pomidorowy (15%) (pulpa pomidorowa (88,6%) 
(pomidory (99,6%), sól), olej rzepakowy, bazylia, sól, cukier, pieprz czarny), shoarma drobiowa (5%) (filet z 
piersi kurczęcej (97%), sól, mieszanka przypraw i ziół (zawiera gorczycę), maltodekstryna, ekstrakt 
drożdżowy, czosnek, cukier, gorczyca, olej słonecznikowy, przeciwutleniacz: kwas cytrynowy, 
hydrolizowane białko sojowe, aromat (zawiera soję), warzywa suszone, olej rzepakowy), shoarma 
wieprzowa (5%) (karczek wieprzowy marynowany bez kości (97%) [85% karczek wieprzowy, woda, syrop 
glukozowy w proszku, sól, regulatory kwasowości: octan sodu, stabilizator: cytrynian sodu, 
przeciwutleniacz: askorbinian sodu], mieszanka przypraw (zioła, przyprawy (zawierają gorczycę), sól, 
aromat (zawiera hydrolizowane białko sojowe), suszone warzywa, olej rzepakowy), pieczarki, kukurydza 
konserwowa (kukurydza, woda, sól), cebula czerwona. 
Może zawierać: jaja, seler. 

Pizza Shoarma Mix 42cm 

Składniki: ciasto (40%) (mąka pszenna, woda, olej rzepakowy, drożdże, sól, cukier), ser (23%) (mleko  
krowie (zawiera laktozę), kultury starterowe, podpuszczka, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 
substancja przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana), sos pomidorowy (14%) (pulpa pomidorowa (88,6%) 
(pomidory (99,6%), sól), olej rzepakowy, bazylia, sól, cukier, pieprz czarny), shoarma drobiowa (4,6%) (filet 
z piersi kurczęcej (97%), sól, mieszanka przypraw i ziół (zawiera gorczycę), maltodekstryna, ekstrakt 
drożdżowy, czosnek, cukier, gorczyca, olej słonecznikowy, przeciwutleniacz: kwas cytrynowy, 
hydrolizowane białko sojowe, aromat (zawiera soję), warzywa suszone, olej rzepakowy), shoarma 
wieprzowa (4,6%) (karczek wieprzowy marynowany bez kości (97%) [85% karczek wieprzowy, woda, syrop 
glukozowy w proszku, sól, regulatory kwasowości: octan sodu, stabilizator: cytrynian sodu, 
przeciwutleniacz: askorbinian sodu], mieszanka przypraw (zioła, przyprawy (zawierają gorczycę), sól, 
aromat (zawiera hydrolizowane białko sojowe), suszone warzywa, olej rzepakowy), pieczarki, kukurydza 
konserwowa (kukurydza, woda, sól), cebula czerwona. 
Może zawierać: jaja, seler. 

Pizza Hawajska 32cm 

Składniki: ciasto (45%) (mąka pszenna, woda, olej rzepakowy, drożdże, sól, cukier), ser (24%) (mleko  
krowie (zawiera laktozę), kultury starterowe, podpuszczka, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 
substancja przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana), sos pomidorowy (16%) (pulpa pomidorowa (88,6%) 
(pomidory (99,6%), sól), olej rzepakowy, bazylia, sól, cukier, pieprz czarny), szynka 7,5% (mięso wieprzowe 
z szynki (71%), woda, sól, skrobia ziemniaczana, białko sojowe, stabilizatory: trifosforany i difosforany, 
karagen, glukoza, przeciwutleniacz: izoaskorbinian sodu, cukier, hydrolizat białkowy kukurydziany, 
aromaty (zawierają soję), hemoglobina wieprzowa, substancja konserwująca: azotyn sodu), ananas w 
syropie (7,5%) (ananas, woda, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy). 
Może zawierać: jaja, seler, gorczycę. 

Pizza Hawajska 42cm 

Składniki: ciasto (45%) (mąka pszenna, woda, olej rzepakowy, drożdże, sól, cukier), ser (25%) (mleko  
krowie (zawiera laktozę), kultury starterowe, podpuszczka, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 
substancja przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana), sos pomidorowy (15%) (pulpa pomidorowa (88,6%) 
(pomidory (99,6%), sól), olej rzepakowy, bazylia, sól, cukier, pieprz czarny), szynka (7,5%) (mięso 
wieprzowe z szynki (71%), woda, sól, skrobia ziemniaczana, białko sojowe, stabilizatory: trifosforany i 
difosforany, karagen, glukoza, przeciwutleniacz: izoaskorbinian sodu, cukier, hydrolizat białkowy 
kukurydziany, aromaty (zawierają soję), hemoglobina wieprzowa, substancja konserwująca: azotyn sodu), 
ananas w syropie (7,5%) (ananas, woda, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy). 
Może zawierać: jaja, seler, gorczycę. 

Pizza Parma 32cm 

Składniki: ciasto (46%) (mąka pszenna, woda, olej rzepakowy, drożdże, sól, cukier), ser (24%) (mleko  
krowie (zawiera laktozę), kultury starterowe, podpuszczka, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 
substancja przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana), sos pomidorowy (17%) (pulpa pomidorowa (88,6%) 
(pomidory (99,6%), sól), olej rzepakowy, bazylia, sól, cukier, pieprz czarny), pomidory suszone (suszone 
pomidory, olej słonecznikowy, sól, ocet winny, czosnek, bazylia), szynka dojrzewająca (3,7%) (szynka 
wieprzowa, sól, substancja konserwująca: azotan potasu (100g produktu wyprodukowano ze 117g mięsa 
wieprzowego)), rukola. 
Może zawierać: jaja, orzeszki ziemne, soję, seler, gorczycę. 

Pizza Parma 42cm 

Składniki: ciasto (44%) (mąka pszenna, woda, olej rzepakowy, drożdże, sól, cukier), ser (25%) (mleko  
krowie (zawiera laktozę), kultury starterowe, podpuszczka, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 
substancja przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana), sos pomidorowy (15%) (pulpa pomidorowa (88,6%) 
(pomidory (99,6%), sól), olej rzepakowy, bazylia, sól, cukier, pieprz czarny), pomidory suszone (suszone 
pomidory, olej słonecznikowy, sól, ocet winny, czosnek, bazylia), szynka dojrzewająca 5% (szynka 
wieprzowa, sól, substancja konserwująca: azotan potasu (100g produktu wyprodukowano ze 117g mięsa 
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wieprzowego)), rukola. 
Może zawierać: jaja, orzeszki ziemne, soję, seler, gorczycę. 

Pizza Farmerska 32cm 

Składniki: ciasto (44%) (mąka pszenna, woda, olej rzepakowy, drożdże, sól, cukier), ser (23%) (mleko  
krowie (zawiera laktozę), kultury starterowe, podpuszczka, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 
substancja przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana), sos pomidorowy (16%) (pulpa pomidorowa (88,6%) 
(pomidory (99,6%), sól), olej rzepakowy, bazylia, sól, cukier, pieprz czarny), boczek wędzony 7% (boczek 
wieprzowy (94%), sól, białko sojowe, stabilizatory: trifosforany sodu i potasu, substancja zagęszczająca: 
karagen, cukry: glukoza i maltodekstryna, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, aromaty, 
przeciwutleniacze: askorbinian sodu i izoaskorbinian sodu, białko wieprzowe, substancja konserwująca: 
azotyn sodu), cebula 3,5%, kukurydza konserwowa (kukurydza, woda, sól), pomidor. 
Może zawierać: jaja, orzeszki zimne, seler, gorczycę, nasiona sezamu. 

Pizza Farmerska 42cm 

Składniki: ciasto (41%) (mąka pszenna, woda, olej rzepakowy, drożdże, sól, cukier), ser (24%) (mleko 
krowie (zawiera laktozę), kultury starterowe, podpuszczka, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 
substancja przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana), sos pomidorowy (14%) (pulpa pomidorowa (88,6%) 
(pomidory (99,6%), sól), olej rzepakowy, bazylia, sól, cukier, pieprz czarny), boczek wędzony (7%) (boczek 
wieprzowy (94%), sól, białko sojowe, stabilizatory: trifosforany sodu i potasu, substancja zagęszczająca: 
karagen, cukry: glukoza i maltodekstryna, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, aromaty, 
przeciwutleniacze: askorbinian sodu, i izoaskorbinian sodu, białko wieprzowe, substancja konserwująca: 
azotyn sodu), cebula 4,7%, kukurydza konserwowa (kukurydza, woda, sól), pomidor. 
Może zawierać: jaja, orzeszki zimne, seler, gorczycę, nasiona sezamu. 

Pizza Domowa 32cm 

Składniki: ciasto (45%) (mąka pszenna, woda, olej rzepakowy, drożdże, sól, cukier), ser (24%) (mleko  
krowie (zawiera laktozę), kultury starterowe, podpuszczka, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 
substancja przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana), sos pomidorowy (16%) (pulpa pomidorowa (88,6%) 
(pomidory (99,6%), sól), olej rzepakowy, bazylia, sól, cukier, pieprz czarny), kiełbasa (7%) (mięso 
wieprzowe (80%), woda, tłuszcz wieprzowy, sól, mąka pszenna, białko sojowe, stabilizatory: trifosforany, 
polifosforany, białko wieprzowe, cukier, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, przeciwutleniacz: 
izoaskorbinian sodu, dekstroza, przyprawy, czosnek, tłuszcz roślinny palmowy całkowicie utwardzony, 
ekstrakty przypraw, cebula, barwnik: kapsaicyna, substancja konserwująca: azotyn sodu, aromat dymu 
wędzarniczego), cebula, ogórek kiszony (ogórki, woda, czosnek, koper, chrzan, sól). 
Może zawierać: jaja, seler, gorczycę, nasiona sezamu. 

Pizza Domowa 42cm 

Składniki: ciasto (44%) (mąka pszenna, woda, olej rzepakowy, drożdże, sól, cukier), ser (25%) (mleko  
krowie (zawiera laktozę), kultury starterowe, podpuszczka, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 
substancja przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana), sos pomidorowy (15%) (pulpa pomidorowa (88,6%) 
(pomidory (99,6%), sól), olej rzepakowy, bazylia, sól, cukier, pieprz czarny), kiełbasa (7,3%) (mięso 
wieprzowe (80%), woda, tłuszcz wieprzowy, sól, mąka pszenna, białko sojowe, stabilizatory: trifosforany, 
polifosforany, białko wieprzowe, cukier, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, przeciwutleniacz: 
izoaskorbinian sodu, dekstroza, przyprawy, czosnek, tłuszcz roślinny palmowy całkowicie utwardzony, 
ekstrakty przypraw, cebula, barwnik: kapsaicyna, substancja konserwująca: azotyn sodu, aromat dymu 
wędzarniczego), cebula, ogórek kiszony (ogórki, woda, czosnek, koper, chrzan, sól). 
Może zawierać: jaja, seler, gorczycę, nasiona sezamu. 

Pizza Kozica 32cm 

Składniki: ciasto (42%) (mąka pszenna, woda, olej rzepakowy, drożdże, sól, cukier), ser (22%) (mleko  
krowie (zawiera laktozę), kultury starterowe, podpuszczka, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 
substancja przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana), sos pomidorowy (15%) (pulpa pomidorowa (88,6%) 
(pomidory (99,6%), sól), olej rzepakowy, bazylia, sól, cukier, pieprz czarny), ser kozi (8,3%) (mleko kozie 
pasteryzowane (zawiera laktozę), sól, kultury mleczarskie, kultury pleśniowe, podpuszczka), boczek 
wędzony 6,7% (boczek wieprzowy (94%), sól, białko sojowe, stabilizatory: trifosforany sodu i potasu, 
substancja zagęszczająca: karagen, cukry: glukoza i maltodekstryna, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, 
aromaty, przeciwutleniacze: askorbinian sodu i izoaskorbinian sodu, białko wieprzowe, substancja 
konserwująca: azotyn sodu), cebula, ogórek kiszony (ogórki, woda, czosnek, koper, chrzan, sól). 
Może zawierać: jaja, orzeszki ziemne, seler, gorczycę, nasiona sezamu. 

Pizza Kozica 42cm 

Składniki: ciasto (40%) (mąka pszenna, woda, olej rzepakowy, drożdże, sól, cukier), ser (23%) (mleko  
krowie (zawiera laktozę), kultury starterowe, podpuszczka, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 
substancja przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana), sos pomidorowy (14%) (pulpa pomidorowa (88,6%) 
(pomidory (99,6%), sól), olej rzepakowy, bazylia, sól, cukier, pieprz czarny), ser kozi (9%) (mleko kozie 
pasteryzowane (zawiera laktozę), sól, kultury mleczarskie, kultury pleśniowe, podpuszczka), boczek 
wędzony 6,7% (boczek wieprzowy (94%), sól, białko sojowe, stabilizatory: trifosforany sodu i potasu, 
substancja zagęszczająca: karagen, cukry: glukoza i maltodekstryna, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, 
aromaty, przeciwutleniacze: askorbinian sod i izoaskorbinian sodu, białko wieprzowe, substancja 
konserwująca: azotyn sodu), cebula, ogórek kiszony (ogórki, woda, czosnek, koper, chrzan, sól). 
Może zawierać: jaja, orzeszki ziemne, seler, gorczycę, nasiona sezamu. 

DODATKI DO PIZZY 

Szynka 
Składniki: mięso wieprzowe z szynki (71%), woda, sól, skrobia ziemniaczana, białko sojowe, stabilizatory: 
trifosforany i difosforany, karagen, glukoza, przeciwutleniacz: izoaskorbinian sodu, cukier, hydrolizat 
białkowy kukurydziany, aromaty (zawierają soję), hemoglobina wieprzowa, substancja konserwująca: 
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azotyn sodu. 
Może zawierać: gluten, mleko, seler, gorczycę. 

Kiełbasa wieprzowa typu 
"salami" 

Składniki: mięso wieprzowe (na 100g produktu wykorzystano 123g mięsa), tłuszcz wieprzowy, sól, błonnik 
pszenny bezglutenowy, przyprawy, cukier, glukoza, koncentrat buraka ćwikłowego, przeciwutleniacz: 
askorbinian sodu, barwnik: kwas karminowy, substancja konserwująca: azotyn sodu, kultury starterowe. 
Może zawierać: soję, mleko, seler, gorczycę. 

Boczek wędzony 

Składniki: boczek wieprzowy (94%), sól, białko sojowe, stabilizatory: trifosforany sodu i potasu, substancja 
zagęszczająca: karagen, cukry: glukoza i maltodekstryna, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, aromaty, 
przeciwutleniacze: askorbinian sodu i izoaskorbinian sodu, białko wieprzowe, substancja konserwująca: 
azotyn sodu. 
Może zawierać: jaja, orzeszki ziemne, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu. 

Kiełbasa 

Mięso wieprzowe (80%), woda, tłuszcz wieprzowy, sól, mąka pszenna, białko sojowe, stabilizatory: 
trifosforany, polifosforany, białko wieprzowe, cukier, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, 
przeciwutleniacz: izoaskorbinian sodu, dekstroza, przyprawy, czosnek, tłuszcz roślinny palmowy całkowicie 
utwardzony, ekstrakty przypraw, cebula, barwnik: kapsaicyna, substancja konserwująca: azotyn sodu, 
aromat dymu wędzarniczego), cebula, ogórek kiszony (ogórki, woda, czosnek, koper, chrzan, sól). 
Może zawierać: mleko, seler, gorczycę.  

Kukurydza konserwowa Składniki: kukurydza, woda, sól. 

Oliwki konserwowe Składniki: oliwki czarne, woda, sól, stabilizator: glukonian żelazawy. 

Ananas w syropie Składniki: ananas, woda, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy. 

Pomidory suszone 
Składniki: suszone pomidory, olej słonecznikowy, sól, ocet winny, czosnek, bazylia. 
Może zawierać: seler, gorczycę. 

Ogórek kiszony Składniki: ogórki, woda, czosnek, koper, chrzan, sól. 



Data: 15.05.2018 
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PIZZA I DODATKI DO PIZZY 

Margherita +  o   o +  o o      

Wegetariańska +  o   o +  o o      

Capriciosa +  o   + +  o o      

Peperoni +  o   o +  o o      

Wiejska +  o  o + +  o o o     

Shoarma drobiowa +  o   + +  o +      

Shoarma wieprzowa +  o   + +  o +      

Shoarma mix +  o   + +  o +      

Hawajska +  o   + +  o o      

Parma + 
 

o 
  

o + 
 

o o 
    

Farmerska +  o  o + +  o o o     

Domowa + 
 

o 
  

+ + 
 

o o 
    

Kozica +  o  o + +  o o o     

Szynka o     + o  o o      
Salami      o o  o o      
Boczek   o  o + o  o o o     
Kiełbasa + 

    
+ o 

 
o o 

    
Kukurydza                
Oliwki                              
Pieczarki                             
Ananas                             
Cebula                             
Papryka                             
Papryka jalapeno                             
Pomidor                             
Suszone pomidory                 o o         
Rukola                             

 

Legenda: 

+ = produkt zawiera wskazany alergen; 

o = produkt może zawierać wskazany alergen; 

1 Zboża zawierające gluten tj. pszenica (w tym orkisz i pszenica khorasan), żyto, jęczmień, owies lub ich odmiany hybrydowe. 

2 Orzechy tj. migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy nerkowca, orzeszki pekan, orzechy brazylijskie, pistacje/orzechy 

pistacjowe, orzechy makadamia, orzechy Queensland. 

 

Przedstawione informacje o alergenach sporządzone zostały wg najlepszej wiedzy Sfinks Polska S.A. i dotyczą produktów standardowych 

serwowanych w restauracji, nie będących produktami sezonowymi czy produktami o charakterze promocyjnym. Informacje tu zawarte 

odpowiadają stanowi rzeczy na dzień – maj 2018 r. i mogą być w każdym czasie zmienione.  

Kontakt: Sfinks Polska S.A., ul. Świętojańska 5a, 05-500 Piaseczno, tel 22 702 71 01, www.sphinx.pl 
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WYKAZ SKŁADNIKÓW DLA OFERTY BURGERÓW 

DANIE ELEMENTY DANIA SKŁADNIKI 

BURGERY 

Burger Classic 
370g 

 

Składniki: burger wołowy (43%) (mięso wołowe (100%)), bułka (13,5%) (mąka pszenna, woda, 
cukier, olej rzepakowy, gluten pszenny, masło w proszku (mleko), drożdże, jaja w proszku, 
sezam (1,4%), sezam czarny (1,4%), sól, odtłuszczone mleko w proszku, serwatka w proszku 
(mleko), emulgatory (stearyoilomleczan sodu, mono‐ i diglicerydy kwasów tłuszczowych), 
aromat, barwnik (betakaroten), środki do przetwarzania mąki (kwas askorbinowy, L‐cysteina), 
białka roślinne (groch, ziemniak), olej słonecznikowy, glukoza, maltodekstryna, skrobia 
kukurydziana), pomidor (13,5%), majonez (13,5%) (olej rzepakowy, woda, cukier, żółtko jaja w 
proszku, ocet spirytusowy, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, sól, 
przyprawy), sól, skrobia modyfikowana, regulator kwasowości (kwas mlekowy), substancje 
zagęszczające (guma guar, guma ksantanowa), przeciwutleniacz (sól wapniowo-disodowa 
EDTA), barwnik (karoteny)), ogórek konserwowy (8%) (ogórki, woda, ocet spirytusowy, cukier, 
sól, przyprawy (zawierają gorczycę)), sałata karbowana (5,4%), cebula czerwona (2,7%). 

Może zawierać: orzeszki ziemne, soję, orzechy, seler. 

Burger El Macho 
390g 

 

Składniki: burger wołowy (38,1%) (mięso wołowe (100%)), bułka (11,9%) (mąka pszenna, 
woda, cukier, olej rzepakowy, gluten pszenny, masło w proszku (mleko), drożdże, jaja w 
proszku, sezam (1,4%), sezam czarny (1,4%), sól, odtłuszczone mleko w proszku, serwatka w 
proszku (mleko), emulgatory (stearyoilomleczan sodu, mono‐ i diglicerydy kwasów 
tłuszczowych), aromat, barwnik (betakaroten),środki do przetwarzania mąki (kwas 
askorbinowy, L‐cysteina), białka roślinne (groch, ziemniak), olej słonecznikowy, glukoza, 
maltodekstryna, skrobia kukurydziana), pomidor (11,9%), sos ostry (11,9%) (sos ostry 72% 
(woda, cukier, koncentrat pomidorowy, ocet spirytusowy, skrobia modyfikowana, przyprawy, 
syrop glukozowo – fruktozowy, sól, substancje zagęszczające: guma guar i guma ksantanowa, 
substancja  konserwująca: sorbinian potasu, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, 
barwnik: ekstrakt z papryki), cebula biała (28%)), ser topiony Cheddar (5,7%) (ser Cheddar 
(52%), odtłuszczone mleko, odtłuszczone mleko w proszku, masło, białka mleka, sole 
emulgujące: E452 i E339, aromat naturalny (zawiera mleko), sól, barwniki: karoteny i ekstrakt 
z papryki), nachos pikantne (4,8%) (kukurydza, olej kukurydziany, preparat aromatyzujący 
(serwatka z mleka, sól, cebula w proszku, czosnek w proszku, papryka, wzmacniacze smaku 
(glutaminian monosodowy, 5'-rybonukleotydy disodowe), aromaty, kmin rzymski, chlorek 
potasu, barwnik (ekstrakt z papryki), chilli, preparat serwatkowy z mleka, regulator 
kwasowości (kwas jabłkowy)), boczek (4,8%) (boczek wieprzowy (94%), sól, białko sojowe, 
stabilizatory: trifosforany sodu i potasu, substancja zagęszczająca: karagen, cukry: glukoza i 
maltodekstryna, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, aromaty, przeciwutleniacze: 
askorbinian sodu i izoaskorbinian sodu, białko wieprzowe, substancja konserwująca: azotyn 
sodu), sałata karbowana (4,8%), papryka jalapeno marynowana (3,6%)  (papryka chili 
Jalapeno ostra 45%, woda, sól, kwas: kwas cytrynowy, kwas octowy; przeciwutleniacz: kwas 
askorbinowy; stabilizator: chlorek wapnia, substancje konserwujące: sorbinian potasu, 
benzoesan sodu), ser (2,4%) (mleko krowie (zawiera laktozę), kultury starterowe, 
podpuszczka, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca: skrobia 
ziemniaczana). 
 
Może zawierać: orzeszki ziemne, orzechy, seler, gorczycę. 

Burger Janusz   

Składniki: burger wołowy (36%) (mięso wołowe (100%)), bułka (11,3%) (mąka pszenna, woda, 
cukier, olej rzepakowy, gluten pszenny, masło w proszku (mleko), drożdże, jaja w proszku, 
sezam (1,4%), sezam czarny (1,4%), sól, odtłuszczone mleko w proszku, serwatka w proszku 
(mleko), emulgatory (stearyoilomleczan sodu, mono‐ i diglicerydy kwasów tłuszczowych), 
aromat, barwnik (betakaroten), środki do przetwarzania mąki (kwas askorbinowy, L‐cysteina), 
białka roślinne (groch, ziemniak), olej słonecznikowy, glukoza, maltodekstryna, skrobia 
kukurydziana), sos czosnkowy (11,3%) (jogurt naturalny typu greckiego (44%) (śmietanka 
pasteryzowana, białka mleka, odtłuszczone mleko w proszku, żywe kultury bakterii 
jogurtowych), majonez (44%) (olej rzepakowy, woda, cukier, żółtko jaja w proszku, ocet 
spirytusowy, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, sól, przyprawy), sól, 
skrobia modyfikowana, regulator kwasowości: kwas mlekowy, substancje zagęszczające: 
guma guar, guma ksantanowa, przeciwutleniacz: sól wapniowo-disodowa EDTA, barwniki: 
karoteny), woda, czosnek suszony (4%), cukier, glukoza, natka pietruszki suszona, olej 
rzepakowy), pomidor (11,3%), pieczarki (9%), ogórek konserwowy (6,8%) (ogórki, woda, ocet 
spirytusowy, cukier, sól, przyprawy (zawierają gorczycę)), ser topiony Cheddar (5,4%) 
(ser Cheddar (52%), odtłuszczone mleko, odtłuszczone mleko w proszku, masło, białka mleka, 
sole emulgujące: E452 i E339, aromat naturalny (zawiera mleko), sól, barwniki: karoteny i 
ekstrakt z papryki), sałata karbowana (4,5%), cebula czerwona (2,3%), ser (2,3%) (mleko 



Data: 01.04.2019r. 

krowie (zawiera laktozę), kultury starterowe, podpuszczka, regulator kwasowości: kwas 
cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana). 
 
Może zawierać: orzeszki ziemne, soję, orzechy, seler. 

Burger Ser Onion  

Składniki: burger wołowy (36,2%) (mięso wołowe (100%)), bułka (11,3%) (mąka pszenna, 
woda, cukier, olej rzepakowy, gluten pszenny, masło w proszku (mleko), drożdże, jaja w 
proszku, sezam (1,4%), sezam czarny (1,4%), sól, odtłuszczone mleko w proszku, serwatka w 
proszku (mleko), emulgatory (stearyoilomleczan sodu, mono‐ i diglicerydy kwasów 
tłuszczowych), aromat, barwnik (betakaroten), środki do przetwarzania mąki (kwas 
askorbinowy, L‐cysteina), białka roślinne (groch, ziemniak), olej słonecznikowy, glukoza, 
maltodekstryna, skrobia kukurydziana), sos serowy (11,3%) (śmietanka (55,8%) (śmietanka, 
stabilizator: karagen, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych) ser topiony 
Cheddar (24,7%) (ser Cheddar (52%), odtłuszczone mleko, odtłuszczone mleko w 
proszku, masło, białka mleka, sole emulgujące: E452 i E339, aromat naturalny 
(zawiera mleko), sól, barwniki: karoteny i ekstrakt z papryki), ser (19,5%) (mleko krowie 
(zawiera laktozę), kultury starterowe, podpuszczka, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 
substancja przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana), pieprz), majonez (11,3%) (olej 
rzepakowy, woda, cukier, żółtko jaja w proszku, ocet spirytusowy, musztarda (woda, 
gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, sól, przyprawy), sól, skrobia modyfikowana, regulator 
kwasowości (kwas mlekowy), substancje zagęszczające (guma guar, guma ksantanowa), 
przeciwutleniacz (sól wapniowo-disodowa EDTA), barwnik (karoteny)), pomidor (11,3%), 
krążki cebulowe (9,5%) (krążki cebulowe mrożone (90%) (cebula (53%), bułka tarta (zawiera 
gluten) (18%), mąka pszenna, olej słonecznikowy, substancja żelująca: alginian sodu, sól, 
cukier, skrobia pszenna, aromat), frytura (10%) (olej palmowy, przeciwutleniacz:  
butylohydroksyanizol, substancja antyspieniająca:  dimetylopolisiloksan), boczek (4,5%) 
(boczek wieprzowy (94%), sól, białko sojowe, stabilizatory: trifosforany sodu i potasu, 
substancja zagęszczająca: karagen, cukry: glukoza i maltodekstryna, wzmacniacz smaku: 
glutaminian sodu, aromaty, przeciwutleniacze: askorbinian sodu i izoaskorbinian sodu, białko 
wieprzowe, substancja konserwująca: azotyn sodu), sałata karbowana (4,5%). 
 
Może zawierać: orzeszki ziemne, orzechy, seler. 

Burger Whiskey  

Składniki: burger wołowy (36,9%) (mięso wołowe (100%)), bułka (11,5%) (mąka pszenna, 
woda, cukier, olej rzepakowy, gluten pszenny, masło w proszku (mleko), drożdże, jaja w 
proszku, sezam (1,4%), sezam czarny (1,4%), sól, odtłuszczone mleko w proszku, serwatka w 
proszku (mleko), emulgatory (stearyoilomleczan sodu, mono‐ i diglicerydy kwasów 
tłuszczowych), aromat, barwnik (betakaroten), środki do przetwarzania mąki (kwas 
askorbinowy, L‐cysteina), białka roślinne (groch, ziemniak), olej słonecznikowy, glukoza, 
maltodekstryna, skrobia kukurydziana), majonez (11,5%) (olej rzepakowy, woda, cukier, 
żółtko jaja w proszku, ocet spirytusowy, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, 
sól, przyprawy), sól, skrobia modyfikowana, regulator kwasowości (kwas mlekowy), 
substancje zagęszczające (guma guar, guma ksantanowa), przeciwutleniacz (sól wapniowo-
disodowa EDTA), barwnik (karoteny)), ogórek konserwowy (8%) (ogórki, woda, ocet 
spirytusowy, cukier, sól, przyprawy (zawierają gorczycę)), pomidor (11,5%), marmolada z 
czerwonej cebuli z whiskey (11,5%) (ketchup (47%) (koncentrat pomidorowy (78%), woda, 
cukier, ocet spirytusowy, sól, skrobia modyfikowana, mieszanka przypraw, substancje 
zagęszczające: guma guar, guma ksantanowa, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 
aromat), cebula czerwona (16%), whisky Jack Daniel’s (16%), koncentrat pomidorowy 
(pomidory, sól), cukier, olej rzepakowy, sos Worcester (ocet spirytusowy, melasa, ocet 
słodowy (zawiera jęczmień), woda, cukier, tamarynda, sól, sardela (ryba), cebula, czosnek, 
przyprawa, aromaty), sól, tabasco (destylowany ocet, ostra papryczka, sól)), ser topiony 
Cheddar (5,5%) (ser Cheddar (52%), odtłuszczone mleko, odtłuszczone mleko w 
proszku, masło, białka mleka, sole emulgujące: E452 i E339, aromat naturalny 
(zawiera mleko), sól, barwniki: karoteny i ekstrakt z papryki), ser (19,5%) (mleko krowie 
(zawiera laktozę), kultury starterowe, podpuszczka, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 
substancja przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana), pieprz), sałata karbowana (4,6%), boczek 
(4,6%) (boczek wieprzowy (94%), sól, białko sojowe, stabilizatory: trifosforany sodu i potasu, 
substancja zagęszczająca: karagen, cukry: glukoza i maltodekstryna, wzmacniacz smaku: 
glutaminian sodu, aromaty, przeciwutleniacze: askorbinian sodu i izoaskorbinian sodu, białko 
wieprzowe, substancja konserwująca: azotyn sodu), ser (2,3%) (mleko krowie (zawiera 
laktozę), kultury starterowe, podpuszczka, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja 
przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana). 
 
Może zawierać: orzeszki ziemne, orzechy, seler. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Butylowany_hydroksyanizol
https://pl.wikipedia.org/wiki/Butylowany_hydroksyanizol
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Burger z 
kurczakiem 

 

Składniki: stripsy z kurczaka (35,7%) (polędwiczki z kurczaka w przyprawie (43,6%) 
(polędwiczka drobiowa (98,5%) sól, maltodekstryna, papryka, kurkuma, kolendra, kminek, 
goździki, pieprz czarny, imbir, cynamon, pieprz cayenne, ekstrakt drożdżowy, czosnek, cukier, 
olej słonecznikowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, gorczyca), panierka (32,8%) 
(skrobia pszenna, mąka pszenna, wodorowęglan sodu, regulator kwasowości: kwaśny węglan 
sodu, sól, warzywa suszone i przyprawy), maślanka (23,5%) (maślanka naturalna, mleko 
krowie, odtłuszczone mleko krowie w proszku, żywe kultury bakterii mlekowych), jaja (2%) 
frytura (olej palmowy, przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, substancja antyspieniająca: 
dimetylopolisiloksan), sól, pieprz czarny), bułka (13,5%) (mąka pszenna, woda, cukier, olej 
rzepakowy, gluten pszenny, masło w proszku (mleko), drożdże, jaja w proszku, sezam (1,4%), 
sezam czarny (1,4%), sól, odtłuszczone mleko w proszku, serwatka w proszku (mleko), 
emulgatory (stearyoilomleczan sodu, mono‐ i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, 
barwnik (betakaroten), środki do przetwarzania mąki (kwas askorbinowy, L‐cysteina), białka 
roślinne (groch, ziemniak), olej słonecznikowy, glukoza, maltodekstryna, skrobia 
kukurydziana), pomidor (17,9%), sos słodkie chili (17,9%) (syrop glukozowo-fruktozowy, 
woda, przyprawa Sweet Chili 19% (cukier, skrobia modyfikowana, fruktoza, sól, papryka, 
przyprawy: czosnek suszony, chili, olej rzepakowy, barwnik: ekstrakt z papryki, olej 
czosnkowy, ekstrakty pieprzu, zawiera siarczyny), ocet winny biały (zawiera siarczyny), 
papryka  czerwona granulowana, substancja konserwująca (sorbinian potasu), substancje 
zagęszczające (guma guar, guma ksantanowa)), sałata karbowana (7,1%), cebula czerwona 
(3,6%). 
 
Może zawierać: soję, seler. 

DODATKI 

Półksiężyce z 
ziołami 150g  

Składniki: cząstki ziemniaka w przyprawach (90%) (ziemniaki, olej słonecznikowy, skrobia 
modyfikowana, mąka ryżowa, czosnek w proszku, sól, cebula w proszku, substancja 
spulchniająca (difosforan disodowy, węglan sodu), pietruszka, bazylia, barwnik (ekstrakt z 
papryki)),  frytura (10%) (olej palmowy, przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, substancja 
antyspieniająca:dimetylopolisiloksan).     
 
Może zawierać: gluten                                           

Krążki cebulowe 
150g  

Składniki: krążki cebulowe mrożone (90%) (cebula (53%), bułka tarta (zawiera gluten) (18%), 
mąka pszenna, olej słonecznikowy, substancja żelująca: alginian sodu, sól, cukier, skrobia 
pszenna, aromat), frytura (olej palmowy, przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, substancja 
antyspieniająca: dimetylopolisiloksan). 
 
Może zawierać: ryby, soję, sezam, dwutlenek siarki i siarczyny, mięczaki.            

https://pl.wikipedia.org/wiki/Butylowany_hydroksyanizol
https://pl.wikipedia.org/wiki/Butylowany_hydroksyanizol
https://pl.wikipedia.org/wiki/Butylowany_hydroksyanizol
https://pl.wikipedia.org/wiki/Butylowany_hydroksyanizol
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BURGERY 

Classic +  +  o o + o o + +    

El Macho +   +   o + + o o o +       

Janusz +   +   o o + o o + +       

Ser Onion +   +   o + + o o + +       

Whiskey +   + + o + + o o + +       

Z kurczakiem +   +     o +   o + + +     

DODATKI 

Półksiężyce z ziołami +                  

Krążki cebulowe +   o  o     o o  o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

+ = produkt zawiera wskazany alergen; 

o = produkt może zawierać wskazany alergen; 

1 Zboża zawierające gluten tj. pszenica (w tym orkisz i pszenica khorasan), żyto, jęczmień, owies lub ich odmiany hybrydowe. 

2 Orzechy tj. migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy nerkowca, orzeszki pekan, orzechy brazylijskie, pistacje/orzechy 

pistacjowe, orzechy makadamia, orzechy Queensland. 



Data: 01.04.2019r. 
 

Przedstawione informacje o alergenach sporządzone zostały wg najlepszej wiedzy Sfinks Polska S.A. i dotyczą produktów standardowych 

serwowanych w restauracji, nie będących produktami sezonowymi czy produktami o charakterze promocyjnym. Informacje tu zawarte 

odpowiadają stanowi rzeczy na dzień – maj 2018 r. i mogą być w każdym czasie zmienione.  

Kontakt: Sfinks Polska S.A., ul. Świętojańska 5a, 05-500 Piaseczno, tel 22 702 71 01, www.sphinx.pl 
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INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

 ORAZ ALERGENACH 
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WYKAZ SKŁADNIKÓW DLA OFERTY PIEROGÓW 

DANIE ELEMENTY DANIA SKŁADNIKI 

PRZYSTAWKI 

Pierogi z pieca z 
serkiem na 

słodko 4 szt. 
170g 

 

Składniki: ser twarogowy półtłusty 45,9 %,  mąka pszenna, woda, cukier,  cukier wanilinowy 
(cukier, aromat: etylowanilina),  żółtko jaja (zawiera substancje konserwującą: sorbinian 
potasu, regulator kwasowości :kwas cytrynowy) , olej rzepakowy, sól.                    
Może zawierać: orzeszki ziemne, soję, orzechy, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek 
siarki i siarczyny.            

Pierogi z pieca z 
serkiem na 

słodko 7 szt. 
300g 

 

Składniki: ser twarogowy półtłusty 45,9 %,  mąka pszenna, woda, cukier,  cukier wanilinowy 
(cukier, aromat: etylowanilina),  żółtko jaja (zawiera substancje konserwującą: sorbinian 
potasu, regulator kwasowości :kwas cytrynowy) , olej rzepakowy, sól.                    
Może zawierać: orzeszki ziemne, soję, orzechy, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek 
siarki i siarczyny.            

Pierogi z pieca 
ruskie 4 szt. 

220g 

Pierogi (77%) 

Składniki: mąka pszenna, mleko UHT, ziemniaki 16,1%, ser twarogowy półtłusty 9,7%, masło, 

cebula 2,7%, masa jajowa pasteryzowana, cukier, płatki ziemniaczane 1,1 %, drożdże, sól, 

pieprz czarny.                                                                                                                                        

Może zawierać: orzeszki ziemne, soję, orzechy, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek 

siarki i siarczyny. 

Sos do wyboru (23%) Patrz „sosy do wyboru” 

Pierogi z pieca 
ruskie 7szt. 

350g 

Pierogi (86%) 

Składniki: mąka pszenna, mleko UHT, ziemniaki 16,1%, ser twarogowy półtłusty 9,7%, masło, 

cebula 2,7%, masa jajowa pasteryzowana, cukier, płatki ziemniaczane 1,1 %, drożdże, sól, 

pieprz czarny.                                                                                                                                        

Może zawierać: orzeszki ziemne, soję, orzechy, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek 

siarki i siarczyny. 

Sos do wyboru (14%) Patrz „sosy do wyboru” 

Pierogi z pieca ze 
szpinakiem 4 szt. 

220g 

Pierogi (77%) 

Składniki: mąka pszenna, mleko UHT, szpinak 19,8%, ser miękki solankowy -półtłusty ( mleko, 

sól, regulator kwasowości: E 575), masło, masa jajowa pasteryzowana, cukier, drożdże, sól, 

czosnek, błonnik pszenny, pieprz czarny.                                                                                        

Może zawierać: orzeszki ziemne, soję, orzechy, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek 

siarki i siarczyny. 

Sos do wyboru (23%) Patrz „sosy do wyboru” 

Pierogi z pieca ze 
szpinakiem 7 szt. 

350g 

Pierogi (86%) 

Składniki: mąka pszenna, mleko UHT, szpinak 19,8%, ser miękki solankowy -półtłusty ( mleko, 

sól, regulator kwasowości: E 575), masło, masa jajowa pasteryzowana, cukier, drożdże, sól, 

czosnek, błonnik pszenny, pieprz czarny.                                                                                        

Może zawierać: orzeszki ziemne, soję, orzechy, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek 

siarki i siarczyny. 

Sos do wyboru (14%) Patrz „sosy do wyboru” 

Pierogi z pieca z 
kapustą i 

grzybami 4 szt. 
220g 

Pierogi (77%) 

Składniki: mąka pszenna, kapusta kiszona 20,5%, mleko UHT, masło, uwodniony podgrzybek 
brunatny 3,1%, pieczarki 3,1 %, cebula, masa jajowa pasteryzowana, cukier, drożdże, sól, olej 
rzepakowy, przyprawy. 
Może zawierać: orzeszki ziemne, soję, orzechy, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek 
siarki i siarczyny. 

Sos do wyboru (23%) Patrz „sosy do wyboru” 

Pierogi z pieca z 
kapustą i 

grzybami 7 szt. 
350g 

Pierogi (86%) 

Składniki: mąka pszenna, kapusta kiszona 20,5%, mleko UHT, masło, uwodniony podgrzybek 
brunatny 3,1%, pieczarki 3,1 %, cebula, masa jajowa pasteryzowana, cukier, drożdże, sól, olej 
rzepakowy, przyprawy. 
Może zawierać: orzeszki ziemne, soję, orzechy, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek 
siarki i siarczyny. 

Sos do wyboru (14%) Patrz „sosy do wyboru” 
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Pierogi z pieca z 
mięsem 4 szt. 

220g 

Pierogi (77%) 

Składniki: mąka pszenna, mleko UHT, mięso wieprzowe 8,5 %, masło, mięso wołowe 4,7 %, 
mięso z kurczaka 3,2 %, masa jajowa pasteryzowana, cebula, cukier, drożdże, sól, marchew, 
seler, pietruszka, por, przyprawy. 
Może zawierać: orzeszki ziemne, soję, orzechy, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i 
siarczyny. 

Sos do wyboru (23%) Patrz „sosy do wyboru” 

Pierogi z pieca z 
mięsem 7 szt. 

350g 

Pierogi (86%) 

Składniki: mąka pszenna, mleko UHT, mięso wieprzowe 8,5 %, masło, mięso wołowe 4,7 %, 
mięso z kurczaka 3,2 %, masa jajowa pasteryzowana, cebula, cukier, drożdże, sól, marchew, 
seler, pietruszka, por, przyprawy. 
Może zawierać: orzeszki ziemne, soję, orzechy, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i 
siarczyny. 

Sos do wyboru (14%) Patrz „sosy do wyboru” 

Pierogi z pieca z 
czekoladą i 

orzechami 4 szt. 
170g 

 

Składniki: mąka pszenna, mleko UHT, kajmak termostabilny 13,8 % (mleko pełne 

pasteryzowane, cukier, mleko pełne w proszku, tłuszcz palmowy utwardzony, syrop 

glukozowy, serwatka z mleka, gliceryna, celuloza mikrokrystaliczna, środek spulchniający: 

wodorowęglan sodu , emulgatory :cytrynian sodu, alginian sodu, E 471, substancja 

konserwująca: sorbinian potasu, aromat ,sól), łezki czekoladowe 6,3% ( cukier, miazga 

kakaowa 44 %, masło kakaowe 1%, emulgator: lecytyna z soi, aromat), masło, orzechy 

arachidowe prażone 5 %, masa jajowa pasteryzowana, cukier ,drożdże, sól.                                       

Może zawierać: orzechy, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny. 

Pierogi z pieca z 
czekoladą i 

orzechami 7 szt. 
300g 

 

Składniki: mąka pszenna, mleko UHT, kajmak termostabilny 13,8 % (mleko pełne 
pasteryzowane, cukier, mleko pełne w proszku, tłuszcz palmowy utwardzony, syrop 
glukozowy, serwatka z mleka, gliceryna, celuloza mikrokrystaliczna, środek spulchniający: 
wodorowęglan sodu , emulgatory :cytrynian sodu, alginian sodu, E 471, substancja 
konserwująca: sorbinian potasu, aromat ,sól), łezki czekoladowe 6,3% ( cukier, miazga 
kakaowa 44 %, masło kakaowe 1%, emulgator: lecytyna z soi, aromat), masło, orzechy 
arachidowe prażone 5 %, masa jajowa pasteryzowana, cukier ,drożdże, sól.                                       
Może zawierać: orzechy, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny. 



Data: 19.09.2019r. 

WYKAZ ALERGENÓW W PRODUKTACH 
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PIEROGI 

Pierogi z pieca z 
serkiem na słodko 

+    +  o o   + o   o   o   o o         

Pierogi z pieca ruskie +    +  o o  + o o o o o       

Pierogi z pieca ze 
szpinakiem 

+    +  o o + o   o o o o      

Pierogi z pieca z 
kapustą i grzybami 

+  +  o o + o o o o o   

Pierogi z pieca z 
mięsem 

+  +  o o + o + o o o   

Pierogi z pieca z 
czekoladą i orzechami 

+  +  + + + o o o o o   

 

 

 

 

Legenda: 

+ = produkt zawiera wskazany alergen; 

o = produkt może zawierać wskazany alergen; 

1 Zboża zawierające gluten tj. pszenica (w tym orkisz i pszenica khorasan), żyto, jęczmień, owies lub ich odmiany hybrydowe. 

2 Orzechy tj. migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy nerkowca, orzeszki pekan, orzechy brazylijskie, pistacje/orzechy 

pistacjowe, orzechy makadamia, orzechy Queensland. 

 

Przedstawione informacje o alergenach sporządzone zostały wg najlepszej wiedzy Sfinks Polska S.A. i dotyczą produktów standardowych 

serwowanych w restauracji, nie będących produktami sezonowymi czy produktami o charakterze promocyjnym. Informacje tu zawarte 

odpowiadają stanowi rzeczy na dzień – wrzesień 2019 r. i mogą być w każdym czasie zmienione.  

Kontakt: Sfinks Polska S.A., ul. Świętojańska 5a, 05-500 Piaseczno, tel 22 702 71 01, www.sphinx.pl 

 



 

DELIVERY 
INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

 ORAZ ALERGENACH - KEBAPI 
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WYKAZ SKŁADNIKÓW DELIVERY  
DANIE ELEMENTY DANIA SKŁADNIKI 

KEBABPITA 

Klasyczna          
160g 

Bułka pita (29%) 
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier. 

Warzywa (23%) 
Składniki: ogórek, pomidor, mieszanka sałat w zmiennych proporcjach (sałata rzymska, 
endywia frisbee, cykoria radicchio), cebula czerwona. 

Mięso lub falafel do 
wyboru (24%) 

Patrz „mięso lub falafel do wyboru” 

Sos do wyboru (24%)  Patrz „sosy do wyboru” 

Zapiekana serem 
170g 

Bułka pita (28%) 
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier. 

Warzywa zapiekane serem 
(26%) 

Składniki:  ser topiony z cheddarem (18%)(ser Cheddar (52%), odtłuszczone mleko (35%), 
odtłuszczone mleko w proszku, masło, białka mleka, sole emulgujące: polifosforany i 
fosforany sodu, aromat naturalny (zawiera mleko), sól, barwniki: ekstrakt z papryki i 
karoteny), ogórek, pomidor, mieszanka sałat w zmiennych proporcjach (sałata rzymska, 
endywia frisbee, cykoria radicchio), cebula czerwona. 

Mięso lub falafel do 
wyboru (23%) 

Patrz „mięso lub falafel do wyboru” 

Sos do wyboru (23%)  Patrz „sosy do wyboru” 

Na ostro            
170g 

Bułka pita (29%) 
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier. 

Warzywa na ostro (25%) 

Składniki: ogórek, pomidor, mieszanka sałat w zmiennych proporcjach (sałata rzymska, 
endywia frisbee, cykoria radicchio), papryka jalapeno marynowana (15%)(woda, papryka 
jalapeño, sól, ocet spirytusowy, regulatory kwasowości (kwas octowy, kwas cytrynowy), 
substancja wiążąca chlorek wapnia, substancja konserwująca sorbinian potasu), cebula 
czerwona. 
Może zawierać: mleko, nasiona sezamu. 

Mięso lub falafel do 
wyboru (23%) 

Patrz „mięso lub falafel do wyboru” 

Sos do wyboru (23%) Patrz „sosy do wyboru” 

Z hummusem 
200g 

Bułka pita (25%) 
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier. 

Warzywa z hummusem 
(35%) 

Składniki:  hummus (47%)(ciecierzyca konserwowa (64%) (ciecierzyca – suche ziarno, woda, 
sól, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), zalewa z cieciorki (14%) (woda, sól), oliwa (8%), 
pasta tahini (7%) (olej sezamowy (53%), ziemne białe, prażone ziarna sezamu (47%)), sok z 
cytryny, czosnek świeży, oliwa z oliwek, natka pietruszki, sól), ogórek, pomidor, mieszanka 
sałat w zmiennych proporcjach (sałata rzymska, endywia frisbee, cykoria radicchio), cebula 
czerwona. 

Mięso lub falafel do 
wyboru (20%) 

Patrz „mięso lub falafel do wyboru” 

Sos do wyboru (20%) Patrz „sosy do wyboru” 

Z krążkami 
cebulowymi 

200g 

Bułka pita (24%) 
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier. 

Warzywa z krążkami 
cebulowymi (36%) 

Składniki:  krążki cebulowe (47%)(krążki cebulowe mrożone (90%) (rozdrobniona cebula 
(53%), bułka tarta (18%), mąka pszenna, olej słonecznikowy, środek żelujący: alginian sodu, 
dekstroza, sól, cukier, skrobia pszenna, przyprawa), frytura (olej palmowy, kwas cytrynowy, 
przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, substancja antyspieniająca: dimetylopolisiloksan)), 
ogórek, pomidor, mieszanka sałat w zmiennych proporcjach (sałata rzymska, endywia frisbee, 
cykoria radicchio), cebula czerwona. 
Może zawierać: jaja, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny, 



Data: 20.03.2020 

mięczaki. 

Mięso lub falafel do 
wyboru (20%) 

Patrz „mięso lub falafel do wyboru” 

Sos do wyboru (20%) Patrz „sosy do wyboru” 

Z nachosami    
170g 

Bułka pita (28%) 
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier. 

Warzywa z nachos (24%) 

Składniki: ogórek, pomidor, mieszanka sałat w zmiennych proporcjach (sałata rzymska, 
endywia frisbee, cykoria radicchio), nachos (12%)(kukurydza, olej kukurydziany, preparat 
aromatyzujący (serwatka z mleka, sól, cebula w proszku, czosnek w proszku, papryka, 
wzmacniacze smaku (glutaminian monosodowy, 5'-rybonukleotydy disidowe), aromaty, kmin 
rzymski, chlorek potasu, barwnik (ekstrakt z papryki), chilli, preparat serwatkowy z mleka, 
regulator kwasowości (kwas jabłkowy)), cebula czerwona. 

Mięso lub falafel do 
wyboru (24%) 

Patrz „mięso lub falafel do wyboru” 

Sos do wyboru (24%) Patrz „sosy do wyboru” 

Z frytkami 
190g 

Bułka pita (26%) 
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier. 

Warzywa z frytkami (32%) 

Składniki: frytki (40%)(frytki (96%) (ziemniaki (95,5%), olej słonecznikowy (4,5%)), frytura (olej 
palmowy, przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, substancja antyspieniająca: 
dimetylopolisiloksan)), ogórek, pomidor, mieszanka sałat w zmiennych proporcjach (sałata 
rzymska, endywia frisbee, cykoria radicchio), cebula czerwona. 
Może zawierać: gluten, jaja, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki, mięczaki. 

Mięso lub falafel do 
wyboru (21%) 

Patrz „mięso lub falafel do wyboru” 

Sos do wyboru (21%) Patrz „sosy do wyboru” 

Z koftą 
150g 

Bułka pita (29%) 
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier. 

Warzywa (23%) 
Składniki: ogórek, pomidor, mieszanka sałat w zmiennych proporcjach (sałata rzymska, 
endywia frisbee, cykoria radicchio), cebula czerwona. 

Mięso lub falafel do 
wyboru (24%) 

Patrz „mięso lub falafel do wyboru” 

Sos do wyboru (24%)  Patrz „sosy do wyboru” 

Zapieczenie 
serem                

12g 

 

Składniki:  ser topiony z cheddarem (ser Cheddar (52%), odtłuszczone mleko (35%), 
odtłuszczone mleko w proszku, masło, białka mleka, sole emulgujące: polifosforany i 
fosforany sodu, aromat naturalny (zawiera mleko), sól, barwniki: ekstrakt z papryki i 
karoteny). 

ZESTAW 

Zestaw 3 x Pita 
3 x KebabPita do wyboru Patrz „KebabPita” 

Sosy do wyboru Patrz „sosy do wyboru” 

Zestaw 6 x Pita 6 x KebabPita do wyboru Patrz „KebabPita” 

Sosy do wyboru Patrz „sosy do wyboru” 

HUMMUS 

Hummus z bułką 
pita 
220g 

Hummus tradycyjny (73%) 

Składniki: ciecierzyca konserwowa (64%) (ciecierzyca – suche ziarno, woda, sól, 
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), zalewa z cieciorki (14%) (woda, sól), oliwa (8%), pasta 
tahini (7%) (olej sezamowy (53%), ziemne białe, prażone ziarna sezamu (47%)), sok z cytryny, 
czosnek świeży, oliwa z oliwek, natka pietruszki, sól.         

Bułka pita (27%) 
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier. 

Hummus z 
warzywami     

310g 

Hummus tradycyjny (52%) 

Składniki: ciecierzyca konserwowa (64%) (ciecierzyca – suche ziarno, woda, sól, 
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), zalewa z cieciorki (14%) (woda, sól), oliwa (8%), pasta 
tahini (7%) (olej sezamowy (53%), ziemne białe, prażone ziarna sezamu (47%)), sok z cytryny, 
czosnek świeży, oliwa z oliwek, natka pietruszki, sól.         

Warzywa (48%) Składniki: marchew (67%), ogórek zielony (33%). 

FALAFEL 

Falafel            Falafel (78%) 
Składniki: falafel mrożony (90%) (ciecierzyca, woda, cebula, sól, skrobia ziemniaczana, 
substancja spulchniająca: soda oczyszczona, przyprawy (czosnek, pieprz czarny, papryka ostra, 
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200g kardamon, kumin), cukier, natka pietruszki, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, olej 
rzepakowy), frytura (olej palmowy, kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, 
substancja antyspieniająca: dimetylopolisiloksan). 
Może zawierać: gluten, jaja, ryby, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek 
siarki i siarczyny, mięczaki.             

Sos do wyboru (22%) Patrz „sosy do wyboru” 

Sezamowe kulki z 
toffi 
100g 

 

Składniki: kuleczki sezamowe z czarną fasolą (80%) (mąka z ryżu kleistego, woda, sezam biały 
(12%), czerwona fasola (8%), olej rzepakowy, modyfikowana skrobia kukurydziana, tłuszcz 
roślinny (olej palmowy, emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, 
przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol), mąka pszenna, sól, emulgatory: mono- i diglicerydy 
kwasów tłuszczowych), polewa toffi (cukier inwertowany, mleko skondensowane słodzone, 
cukier, woda, masło, substancje zagęszczające: skrobia kukurydziana, karagen, przetworzone 
wodorosty morskie; sól, aromat waniliowy), frytura (olej palmowy, kwas cytrynowy, 
przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, substancja antyspieniająca: dimetylopolisiloksan.  
Może zawierać: jaja, ryby, orzeszki ziemne ,soję, orzechy, dwutlenek siarki, mięczaki.   

DODATKI DO WYBORU 

Cząstki ziemniaka 
z ziołami             

150g 
 

Składniki: cząstki ziemniaczane (96%) (ziemniaki(88,5%), olej słonecznikowy(6%), powłoczka 
(5,5%)(mąka pszenna, mąka ryżowa, skrobia kukurydziana, proszek roślinny(czosnek, cebula), 
sól, modyfikowana skrobia ziemniaczana, dekstryna ziemniaczana, przyprawy (0,07%), wyciąg 
z drożdży, substancja spulchniająca: węglan sodu, barwnik: kapsaicyna, ekstrakt z przypraw)), 
frytura (olej palmowy, kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, substancja 
antyspieniająca: dimetylopolisiloksan).  
Może zawierać: jaja, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki, mięczaki. 

Sałatka 
wegetariańska z 

sosem 
musztardowo-

miodowym 
300g 

 

Składniki: mieszanka sałat w zmiennych proporcjach (32%),  pomidory koktajlowe (32%), 
ogórek zielony (26%), sos musztardowo-miodowy (9%) (musztarda miodowa (73%) (woda, 
gorczyca biała (14,5%), ocet spirytusowy, miód sztuczny (8%) (syrop glukozowo-fruktozowy, 
cukier, woda, aromat, barwnik: karmel amoniakalno-siarczynowy), cukier, sól, przyprawy, 
aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), miód (27%)), pietruszka świeża, mięta. 

Sałatka grecka 
300g  

Składniki: mieszanka sałat w zmiennych proporcjach (22%), pomidory koktajlowe, ser 
solankowy typu feta (15%) (mleko, sól, regulator kwasowości: lakton kwasu glukonowego), 
papryka czerwona, sos vinegrette (woda, olej rzepakowy, sos ogrodowy (cukier sól, 
wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy, kwas: kwas cytrynowy, regulator kwasowości: 
octany sodu, skrobia modyfikowana, maltodekstryna, zioła (pietruszka, szczypiorek), cebula, 
przyprawy (kurkuma, czarny pieprz), mąka gorczycy, substancja zagęszczająca: guma 
ksantanowa, ekstrakt drożdżowy, czosnek w proszku, szpinak, olej rzepakowy, aromat 
(zawiera gorczycę)), ogórek, oliwki czarne (6%) (oliwki czarne, woda, sól, stabilizator: 
glukonian żelazawy), cebula czerwona. 
Może zawierać: gluten, jaja, soję, seler. 

MIĘSO LUB FALAFEL DO WYBORU 

Falafel               
60g  

Składniki: falafel mrożony (90%) (ciecierzyca, woda, cebula, sól, skrobia ziemniaczana, 
substancja spulchniająca: soda oczyszczona, przyprawy (czosnek, pieprz czarny, papryka ostra, 
kardamon, kumin), cukier, natka pietruszki, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, olej 
rzepakowy), frytura (olej palmowy, kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, 
substancja antyspieniająca: dimetylopolisiloksan). 
Może zawierać: gluten, jaja, ryby, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek 
siarki i siarczyny, mięczaki.             

Shoarma z udka 
60g  

Składniki: filet z udka kurczaka (98,6%), sól, maltodekstryna, papryka, kurkuma, kolendra, 
kminek, goździki, pieprz czarny, imbir, cynamon, pieprz cayenne, ekstrakt drożdżowy, 
czosnek, cukier, olej słonecznikowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy. Zawiera 
gorczycę. 
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler 

Shoarma 
wieprzowa        

60g 
 

Składniki: karczek wieprzowy marynowany bez kości (97%) (karczek wieprzowy (85%), woda, 
syrop glukozowy w proszku, sól, regulatory kwasowości: octan sodu, stabilizator: cytrynian 
sodu, przeciwutleniacz: askorbinian sodu), mieszanka przypraw (zioła, przyprawy (zawierają 
gorczycę), sól, aromat (zawiera hydrolizowane białko sojowe), suszone warzywa, olej 
rzepakowy. 
Może zawierać: gluten, jaja, mleko, seler. 

Kofta libańska 
50g  

Składniki: mięso wołowe (76%), woda, sól, białko sojowe, białko kolagenowe wieprzowe, 
zagęstnik: karagen, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, przyprawy (cynamon, imbir, pieprz 
czarny, ziele angielskie, kolendra, gałka muszkatołowa, goździki).  
Może zawierać: gluten, jaja, mleko, seler, gorczycę. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Butylowany_hydroksyanizol
https://pl.wikipedia.org/wiki/Butylowany_hydroksyanizol
https://pl.wikipedia.org/wiki/Butylowany_hydroksyanizol
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SOSY DO WYBORU 

Czosnkowy      
50g  

Składniki: jogurt naturalny (44%) (śmietanka pasteryzowana, białka mleka, odtłuszczone 
mleko w proszku, żywe kultury bakterii jogurtowych), majonez (44%) (olej rzepakowy, woda, 
cukier, żółtko jaja w proszku, ocet spirytusowy, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, 
cukier, sól, przyprawy), sól, skrobia modyfikowana, regulator kwasowości (kwas mlekowy), 
substancje zagęszczające (guma guar, guma ksantanowa), barwnik 
(karoteny),przeciwutleniacz (sól wapniowo-disodowa EDTA) ), woda, czosnek suszony (4%), 
cukier, sól jodowana, natka pietruszki, olej rzepakowy.  
Może zawierać: gluten, soja, seler. 

Koktajlowy      
50g  

Składniki: woda, olej rzepakowy, cukier, skrobia modyfikowana, ocet spirytusowy, musztarda 
(woda, ocet, gorczyca, cukier, sól), odtłuszczone mleko w proszku, sól, koncentrat 
pomidorowy, przyprawy, substancje zagęszczające: guma guar i guma ksantanowa, substancja 
konserwująca: sorbinian potasu, barwnik: karoten, regulatory kwasowości: kwas mlekowy i 
kwas cytrynowy, aromat. 

Ostry                 
50g  

Składniki: sos ostry (72%) (woda, cukier, koncentrat pomidorowy, ocet spirytusowy, skrobia 
modyfikowana, przyprawy, syrop glukozowo – fruktozowy, sól, substancje zagęszczające: 
guma guar i guma ksantanowa, substancja konserwująca: sorbinian potasu, regulator 
kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: ekstrakt z papryki), cebula biała (28%). 

Jogurtowo – 
miętowy           

50g 
 

Składniki: jogurt naturalny (64%) (mleko, mleko w proszku odtłuszczone, białka mleka, żywe 
kultury bakterii), serek philadelphia (mleko pełne, śmietanka, białka mleka, sól, stabilizatory: 
mączka chleba świętojańskiego i karagen, sól, mięta (1%), pieprz czarny, papryczka chilli.  
Może zawierać: gluten, jaja, soję, seler, gorczycę. 

Harissa              
50g  

Składniki: pulpa pomidorowa (76%) (pomidory, sól), sambal (15%) (chili (70%), woda, sól, 
regulator kwasowości: kwas octowy, skrobia kukurydziana modyfikowana, substancja 
konserwująca: sorbinian potasu), czosnek świeży, kumin, kolendra świeża, sól. 
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu. 

Sos słodkie chili 
50g  

Składniki: syrop glukozowo-fruktozowy, woda, cukier, ocet winny biały, granulaty warzyw 
(papryka, cebula), koncentrat pomidorowy, skrobia modyfikowana, ocet spirytusowy, sól, 
substancja zagęszczająca (guma guar, guma ksantanowa), substancja konserwująca (sorbinian 
potasu), przyprawy (w tym chili 0,1 %), ekstrakt czosnku. 
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WYKAZ ALERGENÓW W PRODUKTACH 
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KEBABPITA  - bez mięsa i sosów 

Klasyczna +                         

Zapiekana serem +         +           

Na ostro +        o      o       

Z hummusem +          +    

Z krążkami cebulowymi +  o o  o o    o o  o 

Z nachosami +      +        

Z frytkami +  o o  o o    o o  o 

Z koftą +  o   + o  o o     

Zapieczenie serem       +        

MIĘSO lub FALAFEL do wyboru (do KEBABPITA) 

Falafel o    o o      o o    o o o  o      o   

Shoarma z udka o    o       o o    o +             

Shoarma wieprzowa o    o       + o    o +             

Kofta libańska o    o       + o  o o         

SOSY do wyboru 

Sos czosnkowy  o   +      o +    o +         

Sos koktajlowy             +     +         

Sos ostry                             

Sos jogurtowo-miętowy o   o     o +   o o         

Harissa o  o   o o  o o o    

Sos słodkie chili               

ZESTAW KEBABPITA – bez mięsa i sosów 

3 x Pita +    o o      + +  o o + o      o 

6 x Pita +  o o  + +  o o + o  o 

HUMMUS 

Hummus z bułką pita +          +    

Hummus z warzywami           +    

FALAFEL 

Falafel (bez sosu) o    o o  o o    o o o o     o 

Sezamowe kulki z toffi +  o o o o + o   + o  o 

DODATKI  

Cząstki ziemniaka z 
ziołami  

+  o o  o o    o o  o 

Sałatka wegetariańska z 
sosem musztardowo-
miodowym 

         +     

Sałatka grecka o  o   o +  o +     

NAPOJE 

Pepsi               

Mirinda               

7UP               

Red Bull               
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Legenda: 

+ = produkt zawiera wskazany alergen; 

o = produkt może zawierać wskazany alergen; 

1 Zboża zawierające gluten tj. pszenica (w tym orkisz i pszenica khorasan), żyto, jęczmień, owies lub ich odmiany hybrydowe. 

2 Orzechy tj. migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy nerkowca, orzeszki pekan, orzechy brazylijskie, pistacje/orzechy 

pistacjowe, orzechy makadamia, orzechy Queensland. 

 

Przygotowując dania, dbamy o to, żeby zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa żywności. W nielicznych przypadkach może dojść do 

niezamierzonego przeniesienia składników alergennych pomiędzy produktami. W związku z tym nawet produkty, w których substancje te 

oryginalnie nie występują, mogą zawierać: zboża będące źródłem glutenu, nasiona sezamu, jaja, mleko, orzeszki ziemne i inne orzechy, 

soję, seler, gorczycę, łubin, dwutlenek siarki i siarczyny oraz ryby, mięczak i skorupiaki. 

Przedstawione informacje o składnikach i alergenach sporządzone zostały wg najlepszej wiedzy Sfinks Polska S.A. i dotyczą produktów 

standardowych serwowanych w restauracji, nie będących produktami sezonowymi czy produktami o charakterze promocyjnym. Informacje 

tu zawarte odpowiadają stanowi rzeczy na dzień – luty 2020 r. i mogą być w każdym czasie zmienione.  

Kontakt: Sfinks Polska S.A., ul. Świętojańska 5a, 05-500 Piaseczno, tel. 22 702 71 01, www.sphinx.pl 

 

http://www.sphinx.pl/

