SZCZEGÓŁOWY WYKAZ SKŁADNIKÓW POTRAW
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SPIS ZAWARTOŚCI
1

Pizza

2

Startery

3

Sałaty

4

Zupy

5

Pieczywo

6

Sosy i Dodatki

7

Burger & Kebab

8

Dania mięsne i rybne

9

Makarony

10

Pizza na cienkim cieście

11

Naleśniki

12

Napoje gorące

13

Ciasta

14

Desery lodowe

15

Shake

16

Drinki

17

Napoje sezonowe

18

Pakiet sezonowy

Wydanie 1 z dnia 02.03.2020
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WYKAZ SKŁADNIKÓW POTRAW
PIZZA
PIZZA TRADYCYJNA
1 MARGHERITA
(PODSTAWA)

mąka pszenna typ 500, woda, olej roślinny rzepakowy, cukier,
drożdże, sól

CIASTO DO PIZZY

Mozzarella (MLEKO krowie pasteryzowane, sól, kultury starterowe
(w tym LAKTOZA), podpuszczka) regulator kwasowości: kwasek
cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana

SER MOZZARELLA CANTADORA KOSTKA
LUB

mleko pasteryzowane, sól, podpuszczka mikrobiologiczna, kultury
bakterii kwasu mlekowego, substancja przeciwzbrylająca:skrobia
ziemniaczana

SER MOZZARELLA GRANULAT
LUB

mleko pasteryzowane, sól, stabilizator: chlorek wapnia, kultury
bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna, barwnik
karoteny, substancja przeciwzbrylająca:skrobia ziemniaczana

SER GOUDA GRANULAT
LUB

mleko pasteryzowane, sól, stabilizator: chlorek wapnia, kultury
bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna, barwnik
karoteny, substancja przeciwzbrylająca:skrobia ziemniaczana

MIX SERÓW GOUDA MOZZARELLA KOSTKA
LUB

mleko pasteryzowane, sól, stabilizator:chlorek wapnia, kultury
bakterii i kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna,
substancja przeciwzbrylająca-skrobia modyfikowana

SER CAGLIATA .

2 CAPRICIOSA

SOS POMIDOROWY
OREGANO SUSZONE
MARGHERITA (PODSTAWA)

Patrz tabela Sosy i Dodatki
oregano suszone

Mięso wieprzowe szynki 65%, woda, sól, skrobia modyfikowana,
białko sojowe, stabilizatory: E450, E452; substancja zagęszczająca:
E470; glukoza, cukier, aromaty,przeciwutleniacz: E301; substancja
konserwująca; E250.

SZYNKA W PLASTRACH

LUB
Mięso wieprzowe szynki 65%, woda, sól, skrobia modyfikowana,
białko sojowe, stabilizatory: E450, E452; substancja zagęszczająca:
E470; glukoza, cukier, aromaty,przeciwutleniacz: E301; substancja
konserwująca; E250.

SZYNKA W BLOKU

PIECZARKI
OREGANO SUSZONE
3 PARMA

Pieczarki
oregano suszone
mąka pszenna typ 500, woda, olej roślinny rzepakowy, cukier,
drożdże, sól
Patrz tabela Sosy i Dodatki

CIASTO DO PIZZY
SOS POMIDOROWY
KULKA MOZZARELLA OSM SKIERNIEWICE

#N/D!

LUB
KULKA MOZZARELLA PALADIN

mleko, podpuszczka mikrobiologiczna, kwas cytrynowy (E330)

SZYNKA WŁOSKA PROSCIUTTO W PLASTRACH G
OREGANO SUSZONE
BAZYLIA LIŚĆ

Wydanie 2 z dnia 01.03.2021

mięso wieprzowe, sól, substancja konserwująca: E252
oregano suszone

Pakiet: PIZZA
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WYKAZ SKŁADNIKÓW POTRAW
4 CAMPIONE

MARGHERITA (PODSTAWA)
SZYNKA W PLASTRACH
LUB
Mięso wieprzowe szynki 65%, woda, sól, skrobia modyfikowana,
białko sojowe, stabilizatory: E450, E452; substancja zagęszczająca:
E470; glukoza, cukier, aromaty,przeciwutleniacz: E301; substancja
konserwująca; E250.

SZYNKA W BLOKU

Mięso wieprzowe, sól, przyprawy, substancja konserwująca :E250.
Do wyprodukowania 100g wyrobu zużyto 108g mięsa wieprzowego.

KABANOSY JEDLICKIE

5 DECORO

BOCZEK WĘDZONY

boczek wieprzowy-85%, woda, regulator kwasowości: E325, sól,
stabilizatory: E451, przeciwutleniacz: E316, substancja
konserwująca: E250

SALAMI JEDLICKIE

mięso wieprzowe(UE), białko sojowe, tłuszcz wieprzowy, sól,
maltodekstryna, dekstroza, glukoza,cukier , syrop glukozowy,
aromaty, przyprawy, stabilizator: trifosforan (E451);
przeciwutleniacze: ekstrakty z rozmarynu (E392), kwas
askorbinowy (E300), askorbinian sodu (E301), izoaskorbinian sodu
(E316), barwnik: kwas karminowy (E120): wzmacniacz smaku:
glutaminian monosodowy (E621): substancja konserwująca: azotyn
sodu (E250): kultury starterowe.

OREGANO SUSZONE
MARGHERITA (PODSTAWA)

oregano suszone

Mięso wieprzowe szynki 65%, woda, sól, skrobia modyfikowana,
białko sojowe, stabilizatory: E450, E452; substancja zagęszczająca:
E470; glukoza, cukier, aromaty,przeciwutleniacz: E301; substancja
konserwująca; E250.

SZYNKA W PLASTRACH

LUB
Mięso wieprzowe szynki 65%, woda, sól, skrobia modyfikowana,
białko sojowe, stabilizatory: E450, E452; substancja zagęszczająca:
E470; glukoza, cukier, aromaty,przeciwutleniacz: E301; substancja
konserwująca; E250.

SZYNKA W BLOKU

PIECZARKI

Pieczarki

PAPRYKA CZERWONA KONSERWOWA W PASKACH

6 PEPE ROSO

CZOSNEK
OREGANO SUSZONE
MARGHERITA (PODSTAWA)

Czosnek
oregano suszone

mięso wieprzowe(UE), białko sojowe, tłuszcz wieprzowy, sól,
maltodekstryna, dekstroza, glukoza,cukier , syrop glukozowy,
aromaty, przyprawy, stabilizator: trifosforan (E451);
przeciwutleniacze: ekstrakty z rozmarynu (E392), kwas
askorbinowy (E300), askorbinian sodu (E301), izoaskorbinian sodu
(E316), barwnik: kwas karminowy (E120): wzmacniacz smaku:
glutaminian monosodowy (E621): substancja konserwująca: azotyn
sodu (E250): kultury starterowe.

SALAMI JEDLICKIE

PAPRYKA CZERWONA KONSERWOWA W PASKACH
OREGANO SUSZONE

Wydanie 2 z dnia 01.03.2021

papryka czerwona, woda, ocet, cukier, sól.

papryka czerwona, woda, ocet, cukier, sól.
oregano suszone

Pakiet: PIZZA
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WYKAZ SKŁADNIKÓW POTRAW
7 NAPOLETANA

MARGHERITA (PODSTAWA)

SALAMI JEDLICKIE

mięso wieprzowe(UE), białko sojowe, tłuszcz wieprzowy, sól,
maltodekstryna, dekstroza, glukoza,cukier , syrop glukozowy,
aromaty, przyprawy, stabilizator: trifosforan (E451);
przeciwutleniacze: ekstrakty z rozmarynu (E392), kwas
askorbinowy (E300), askorbinian sodu (E301), izoaskorbinian sodu
(E316), barwnik: kwas karminowy (E120): wzmacniacz smaku:
glutaminian monosodowy (E621): substancja konserwująca: azotyn
sodu (E250): kultury starterowe.

LUB

SALAMI JEDLICKIE

8 PIACERE

mięso wieprzowe(UE), białko sojowe, tłuszcz wieprzowy, sól,
maltodekstryna, dekstroza, glukoza,cukier , syrop glukozowy,
aromaty, przyprawy, stabilizator: trifosforan (E451);
przeciwutleniacze: ekstrakty z rozmarynu (E392), kwas
askorbinowy (E300), askorbinian sodu (E301), izoaskorbinian sodu
(E316), barwnik: kwas karminowy (E120): wzmacniacz smaku:
glutaminian monosodowy (E621): substancja konserwująca: azotyn
sodu (E250): kultury starterowe.

OLIWKI ZIELONE DRYLOWANE

woda, oliwki zielone, sól, regulator kwasowości: kwas mlekowy.

PAPRYKA JALAPENO ZIELONA KONSERWOWA
KROJONA
OREGANO SUSZONE
MARGHERITA (PODSTAWA)

papryka jalapeno, woda, sól, regulator kwasowości-kwas octowy,
stabilizator - chlorek wapnia
oregano suszone

SALAMI JEDLICKIE

mięso wieprzowe(UE), białko sojowe, tłuszcz wieprzowy, sól,
maltodekstryna, dekstroza, glukoza,cukier , syrop glukozowy,
aromaty, przyprawy, stabilizator: trifosforan (E451);
przeciwutleniacze: ekstrakty z rozmarynu (E392), kwas
askorbinowy (E300), askorbinian sodu (E301), izoaskorbinian sodu
(E316), barwnik: kwas karminowy (E120): wzmacniacz smaku:
glutaminian monosodowy (E621): substancja konserwująca: azotyn
sodu (E250): kultury starterowe.

LUB

SALAMI JEDLICKIE.

BOCZEK WĘDZONY
CEBULA BIAŁA
KUKURYDZA SŁODKA
OREGANO SUSZONE

Wydanie 2 z dnia 01.03.2021

mięso wieprzowe, mięso wołowe, sól, białko sojowe, dekstroza,
przyprawy (zawierają: gorczycę, seler), ekstrakty przypraw,
przeciwutleniacz: E 301,barwnik: karminy; substancja
konserwująca: E 250. Do wytworzenia 100 g produktu zużyto 99 g
mięsa wieprzowego i 2 g mięsa wołowego.
boczek wieprzowy-85%, woda, regulator kwasowości: E325, sól,
stabilizatory: E451, przeciwutleniacz: E316, substancja
konserwująca: E250
Cebula biała
Kukurydza ziarnach, woda, cukier, sól
oregano suszone

Pakiet: PIZZA
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WYKAZ SKŁADNIKÓW POTRAW
9 ROMA

mięso wieprzowe(UE), białko sojowe, tłuszcz wieprzowy, sól,
maltodekstryna, dekstroza, glukoza,cukier , syrop glukozowy,
aromaty, przyprawy, stabilizator: trifosforan (E451);
przeciwutleniacze: ekstrakty z rozmarynu (E392), kwas
askorbinowy (E300), askorbinian sodu (E301), izoaskorbinian sodu
(E316), barwnik: kwas karminowy (E120): wzmacniacz smaku:
glutaminian monosodowy (E621): substancja konserwująca: azotyn
sodu (E250): kultury starterowe.

SALAMI JEDLICKIE

LUB
mięso wieprzowe, mięso wołowe, sól, białko sojowe, dekstroza,
przyprawy (zawierają: gorczycę, seler), ekstrakty przypraw,
przeciwutleniacz: E 301,barwnik: karminy; substancja
konserwująca: E 250. Do wytworzenia 100 g produktu zużyto 99 g
mięsa wieprzowego i 2 g mięsa wołowego.

SALAMI JEDLICKIE.

Mięso wieprzowe, sól, przyprawy, substancja konserwująca :E250.
Do wyprodukowania 100g wyrobu zużyto 108g mięsa wieprzowego.

KABANOSY JEDLICKIE
LUB
KABANOSY JEDLICKIE.

#N/D!

PAPRYKA CZERWONA KONSERWOWA W PASKACH
10 POLSKA

OREGANO SUSZONE
MARGHERITA (PODSTAWA)

SZYNKA W PLASTRACH

papryka czerwona, woda, ocet, cukier, sól.
oregano suszone

Mięso wieprzowe szynki 65%, woda, sól, skrobia modyfikowana,
białko sojowe, stabilizatory: E450, E452; substancja zagęszczająca:
E470; glukoza, cukier, aromaty,przeciwutleniacz: E301; substancja
konserwująca; E250.

LUB

SZYNKA W BLOKU

Mięso wieprzowe szynki 65%, woda, sól, skrobia modyfikowana,
białko sojowe, stabilizatory: E450, E452; substancja zagęszczająca:
E470; glukoza, cukier, aromaty,przeciwutleniacz: E301; substancja
konserwująca; E250.

KIEŁBASA JEDLICKA

Mięso wieprzowe 71%. Woda, tłuszcz wieprzowy, sól, białko
sojowe, skrobia modyfikowana i ziemniaczana, stabilizator: E262,
E450, E 451, przyprawy i zioła, wzmacniacz smaku E621, ekstrakt
przypraw, regulatory kwasowości E325, przeciwutleniacz E301,
białko zwierzęce wieprzowe, glukoza, ekstrakt drożdżowy, olej
rzepakowy, aromaty, barwnik E120, substancja konserwujaca E250.

KABANOSY JEDLICKIE

Mięso wieprzowe, sól, przyprawy, substancja konserwująca :E250.
Do wyprodukowania 100g wyrobu zużyto 108g mięsa wieprzowego.

LUB
KABANOSY JEDLICKIE.
CEBULA BIAŁA
PAPRYKA MIX
OREGANO SUSZONE

Wydanie 2 z dnia 01.03.2021

#N/D!
Cebula biała
Papryka mix
oregano suszone

Pakiet: PIZZA
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WYKAZ SKŁADNIKÓW POTRAW
11 INVERNO

CIASTO DO PIZZY
ŚMIETANKA UHT KULINARNA

SER MOZZARELLA CANTADORA KOSTKA

mąka pszenna typ 500, woda, olej roślinny rzepakowy, cukier,
drożdże, sól
śmietanka, stabilizatory - karagen emulgator e471 ,tluszcz 18% ,
mleko
Mozzarella (MLEKO krowie pasteryzowane, sól, kultury starterowe
(w tym LAKTOZA), podpuszczka) regulator kwasowości: kwasek
cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana

LUB
SER MOZZARELLA GRANULAT

mleko pasteryzowane, sól, podpuszczka mikrobiologiczna, kultury
bakterii kwasu mlekowego, substancja przeciwzbrylająca:skrobia
ziemniaczana

LUB
SER GOUDA GRANULAT

mleko pasteryzowane, sól, stabilizator: chlorek wapnia, kultury
bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna, barwnik
karoteny, substancja przeciwzbrylająca:skrobia ziemniaczana

LUB
MIX SERÓW GOUDA MOZZARELLA KOSTKA

mleko pasteryzowane, sól, stabilizator: chlorek wapnia, kultury
bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna, barwnik
karoteny, substancja przeciwzbrylająca:skrobia ziemniaczana

LUB
SER CAGLIATA .

BOCZEK WĘDZONY

12 SEMPLICITA

CEBULA CZERWONA
OREGANO SUSZONE
MARGHERITA (PODSTAWA)

SZYNKA W PLASTRACH

mleko pasteryzowane, sól, stabilizator:chlorek wapnia, kultury
bakterii i kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna,
substancja przeciwzbrylająca-skrobia modyfikowana
boczek wieprzowy-85%, woda, regulator kwasowości: E325, sól,
stabilizatory: E451, przeciwutleniacz: E316, substancja
konserwująca: E250
Cebula czerwona
oregano suszone

Mięso wieprzowe szynki 65%, woda, sól, skrobia modyfikowana,
białko sojowe, stabilizatory: E450, E452; substancja zagęszczająca:
E470; glukoza, cukier, aromaty,przeciwutleniacz: E301; substancja
konserwująca; E250.

LUB

SZYNKA W BLOKU

13 MAFIOSO

OREGANO SUSZONE
MARGHERITA (PODSTAWA)

SALAMI JEDLICKIE

Mięso wieprzowe szynki 65%, woda, sól, skrobia modyfikowana,
białko sojowe, stabilizatory: E450, E452; substancja zagęszczająca:
E470; glukoza, cukier, aromaty,przeciwutleniacz: E301; substancja
konserwująca; E250.
oregano suszone

mięso wieprzowe(UE), białko sojowe, tłuszcz wieprzowy, sól,
maltodekstryna, dekstroza, glukoza,cukier , syrop glukozowy,
aromaty, przyprawy, stabilizator: trifosforan (E451);
przeciwutleniacze: ekstrakty z rozmarynu (E392), kwas
askorbinowy (E300), askorbinian sodu (E301), izoaskorbinian sodu
(E316), barwnik: kwas karminowy (E120): wzmacniacz smaku:
glutaminian monosodowy (E621): substancja konserwująca: azotyn
sodu (E250): kultury starterowe.

LUB

SALAMI JEDLICKIE.

mięso wieprzowe, mięso wołowe, sól, białko sojowe, dekstroza,
przyprawy (zawierają: gorczycę, seler), ekstrakty przypraw,
przeciwutleniacz: E 301,barwnik: karminy; substancja
konserwująca: E 250. Do wytworzenia 100 g produktu zużyto 99 g
mięsa wieprzowego i 2 g mięsa wołowego.

CZOSNEK
PAPRYKA JALAPENO ZIELONA KONSERWOWA
KROJONA
SOS CHILLI LOUISIANA
OREGANO SUSZONE

Czosnek
papryka jalapeno, woda, sól, regulator kwasowości-kwas octowy,
stabilizator - chlorek wapnia
Patrz tabela Sosy i Dodatki
oregano suszone

Wydanie 2 z dnia 01.03.2021

Pakiet: PIZZA

Strona: 7/51

WYKAZ SKŁADNIKÓW POTRAW
14 WIEJSKA

MARGHERITA (PODSTAWA)

KIEŁBASA JEDLICKA

SAŁATKA SZWEDZKA SŁODKA

15 SPARARE

CEBULA BIAŁA
CZOSNEK
OREGANO SUSZONE
MARGHERITA (PODSTAWA)
BOCZEK WĘDZONY

16 PEPPERONI

PIECZARKI
CEBULA BIAŁA
CZOSNEK
OLEJ RZEPAKOWY RAFINOWANY L
OREGANO SUSZONE
POMIDOR KOKTAJLOWY
MARGHERITA (PODSTAWA)

ogórek,woda,cukier,ocet spirytusowy,sól, koper, mieszanka
przypraw (zawiera gorczycę)
Cebula biała
Czosnek
oregano suszone
boczek wieprzowy-85%, woda, regulator kwasowości: E325, sól,
stabilizatory: E451, przeciwutleniacz: E316, substancja
konserwująca: E250
Pieczarki
Cebula biała
Czosnek
olej rzepakowy rafinowany
oregano suszone
Pomidor koktajlowy

SALAMI PEPPERONI.

mięso wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, sól, białko sojowe, mąka
ryżowa, dekstroza, ekstrakt z papryki chilli (0,6%), papryka ostra
(0,1%), czarna marchew, ekstrakty przypraw, przyprawy (zawierają
seler i gorczycę), regulator kwasowości: E575; przeciwutleniacz:
askorbinian sodu, barwnik: karminy, substancja konserwująca:
azotyn sodu. Do wyprodukowania 100 g salami użyto 110g mięsa
wieprzowego.

OREGANO SUSZONE

oregano suszone

17 HAVAI
MARGHERITA (PODSTAWA)

Mięso wieprzowe szynki 65%, woda, sól, skrobia modyfikowana,
białko sojowe, stabilizatory: E450, E452; substancja zagęszczająca:
E470; glukoza, cukier, aromaty,przeciwutleniacz: E301; substancja
konserwująca; E250.

SZYNKA W PLASTRACH

Mięso wieprzowe szynki 65%, woda, sól, skrobia modyfikowana,
białko sojowe, stabilizatory: E450, E452; substancja zagęszczająca:
E470; glukoza, cukier, aromaty,przeciwutleniacz: E301; substancja
konserwująca; E250.

LUB

Mięso wieprzowe szynki 65%, woda, sól, skrobia modyfikowana,
białko sojowe, stabilizatory: E450, E452; substancja zagęszczająca:
E470; glukoza, cukier, aromaty,przeciwutleniacz: E301; substancja
konserwująca; E250.

SZYNKA W BLOKU

Mięso wieprzowe szynki 65%, woda, sól, skrobia modyfikowana,
białko sojowe, stabilizatory: E450, E452; substancja zagęszczająca:
E470; glukoza, cukier, aromaty,przeciwutleniacz: E301; substancja
konserwująca; E250.

ANANAS W KAWAŁKACH
18 QUATTRO
STAGIONI

Mięso wieprzowe 71%. Woda, tłuszcz wieprzowy, sól, białko
sojowe, skrobia modyfikowana i ziemniaczana, stabilizator: E262,
E450, E 451, przyprawy i zioła, wzmacniacz smaku E621, ekstrakt
przypraw, regulatory kwasowości E325, przeciwutleniacz E301,
białko zwierzęce wieprzowe, glukoza, ekstrakt drożdżowy, olej
rzepakowy, aromaty, barwnik E120, substancja konserwujaca E250.

OREGANO SUSZONE
MARGHERITA (PODSTAWA)
KARCZOCHY SERCA

SZYNKA W PLASTRACH

ananas, woda, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy.
oregano suszone
Karczochy, woda, sól, kwas cytrynowy - regulator kwasowościl
kwas askorbinowy-przeciwutleniacz.
Mięso wieprzowe szynki 65%, woda, sól, skrobia modyfikowana,
białko sojowe, stabilizatory: E450, E452; substancja zagęszczająca:
E470; glukoza, cukier, aromaty,przeciwutleniacz: E301; substancja
konserwująca; E250.

LUB

SZYNKA W BLOKU

PIECZARKI

Wydanie 2 z dnia 01.03.2021

Mięso wieprzowe szynki 65%, woda, sól, skrobia modyfikowana,
białko sojowe, stabilizatory: E450, E452; substancja zagęszczająca:
E470; glukoza, cukier, aromaty,przeciwutleniacz: E301; substancja
konserwująca; E250.
Pieczarki

Pakiet: PIZZA
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WYKAZ SKŁADNIKÓW POTRAW

OLIWKI CZARNE DRYLOWANE
OREGANO SUSZONE

Wydanie 2 z dnia 01.03.2021

oliwki zielone, woda,sól, regulator kwasowości:kwas cytrynowy,
kwas mlekowy, kwas cytrynowy
oregano suszone

Pakiet: PIZZA

Strona: 9/51

WYKAZ SKŁADNIKÓW POTRAW
19 DA GRASSO

MARGHERITA (PODSTAWA)

SALAMI PEPPERONI.

OLIWKI CZARNE DRYLOWANE
RUKOLA ŚWIEŻA
OREGANO SUSZONE
20 PICANTE BBQ

CIASTO DO PIZZY
SOS BARBECUE
SER MOZZARELLA CANTADORA KOSTKA

mięso wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, sól, białko sojowe, mąka
ryżowa, dekstroza, ekstrakt z papryki chilli (0,6%), papryka ostra
(0,1%), czarna marchew, ekstrakty przypraw, przyprawy (zawierają
seler i gorczycę), regulator kwasowości: E575; przeciwutleniacz:
askorbinian sodu, barwnik: karminy, substancja konserwująca:
azotyn sodu. Do wyprodukowania 100 g salami użyto 110g mięsa
wieprzowego.
oliwki zielone, woda,sól, regulator kwasowości:kwas cytrynowy,
kwas mlekowy, kwas cytrynowy
Rukola świeża
oregano suszone
mąka pszenna typ 500, woda, olej roślinny rzepakowy, cukier,
drożdże, sól
Patrz tabela Sosy i Dodatki
Mozzarella (MLEKO krowie pasteryzowane, sól, kultury starterowe
(w tym LAKTOZA), podpuszczka) regulator kwasowości: kwasek
cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana

LUB
SER MOZZARELLA GRANULAT

mleko pasteryzowane, sól, podpuszczka mikrobiologiczna, kultury
bakterii kwasu mlekowego, substancja przeciwzbrylająca:skrobia
ziemniaczana

LUB
SER GOUDA GRANULAT

mleko pasteryzowane, sól, stabilizator: chlorek wapnia, kultury
bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna, barwnik
karoteny, substancja przeciwzbrylająca:skrobia ziemniaczana

LUB
MIX SERÓW GOUDA MOZZARELLA KOSTKA

mleko pasteryzowane, sól, stabilizator: chlorek wapnia, kultury
bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna, barwnik
karoteny, substancja przeciwzbrylająca:skrobia ziemniaczana

SALAMI PEPPERONI.

mięso wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, sól, białko sojowe, mąka
ryżowa, dekstroza, ekstrakt z papryki chilli (0,6%), papryka ostra
(0,1%), czarna marchew, ekstrakty przypraw, przyprawy (zawierają
seler i gorczycę), regulator kwasowości: E575; przeciwutleniacz:
askorbinian sodu, barwnik: karminy, substancja konserwująca:
azotyn sodu. Do wyprodukowania 100 g salami użyto 110g mięsa
wieprzowego.

PAPRYKA JALAPENO ZIELONA KONSERWOWA
KROJONA

POMIDORY SUSZONE W OLEJU

OREGANO SUSZONE
21 PEPE BIANCO

CIASTO DO PIZZY
ŚMIETANKA UHT KULINARNA

SER MOZZARELLA CANTADORA KOSTKA

papryka jalapeno, woda, sól, regulator kwasowości-kwas octowy,
stabilizator - chlorek wapnia
pomidory suszone na słońcu, olej słonecznikowy (29%), ocet winny,
oliwa z oliwek extra virgin (2%), przyprawy (czosnek, oregano, chilli,
pietruszka), regulator kwasowości:kwasek cytrynowy,
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy.
oregano suszone
mąka pszenna typ 500, woda, olej roślinny rzepakowy, cukier,
drożdże, sól
śmietanka, stabilizatory - karagen emulgator e471 ,tluszcz 18% ,
mleko
Mozzarella (MLEKO krowie pasteryzowane, sól, kultury starterowe
(w tym LAKTOZA), podpuszczka) regulator kwasowości: kwasek
cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana

LUB
SER MOZZARELLA GRANULAT

mleko pasteryzowane, sól, podpuszczka mikrobiologiczna, kultury
bakterii kwasu mlekowego, substancja przeciwzbrylająca:skrobia
ziemniaczana

LUB
SER GOUDA GRANULAT

mleko pasteryzowane, sól, stabilizator: chlorek wapnia, kultury
bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna, barwnik
karoteny, substancja przeciwzbrylająca:skrobia ziemniaczana

LUB
MIX SERÓW GOUDA MOZZARELLA KOSTKA

mleko pasteryzowane, sól, stabilizator: chlorek wapnia, kultury
bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna, barwnik
karoteny, substancja przeciwzbrylająca:skrobia ziemniaczana

LUB

Wydanie 2 z dnia 01.03.2021

Pakiet: PIZZA
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WYKAZ SKŁADNIKÓW POTRAW

SER CAGLIATA .

BOCZEK WĘDZONY

KEBAB Z FILETA KURCZĘCEGO

mleko pasteryzowane, sól, stabilizator:chlorek wapnia, kultury
bakterii i kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna,
substancja przeciwzbrylająca-skrobia modyfikowana
boczek wieprzowy-85%, woda, regulator kwasowości: E325, sól,
stabilizatory: E451, przeciwutleniacz: E316, substancja
konserwująca: E250
Filet z piersi kurczaka (100g produktu otrzymano ze 105g mięsa),
sól, zioła, przyprawy, wzmacniacz smaku E621, maltodekstryna,
aromaty (zawierają jęczmień), cukier, suszone warzywa
(papryka),glukoza, przeciwutleniacz E316, stabilizator E451,
substancja zagęszczająca E407.

LUB

KEBAB Z UDA BEZ SKÓRY

mięso kurczęce (ze 114 g surowca wyprodukowano 100 g
gotowego produktu), sól, białko sojowe, substancje stabilizujące
E451, E452, regulatory kwasowości E331, E262, glukoza, laktoza z
mleka, wzmacniacz smaku E621, suszone koncentraty warzyw,
ekstrakty warzyw, aromaty (w tym aromat dymu wędzarniczego) –
zawierają soję, mleko, przyprawy, maltodekstryna, ekstrakt
drożdżowy, przeciwutleniacz E316. Może zawierać zboża
zawierające gluten, seler, gorczycę.

PAPRYKA MIX
PAPRYKA JALAPENO ZIELONA KONSERWOWA
KROJONA
OREGANO SUSZONE

Papryka mix
papryka jalapeno, woda, sól, regulator kwasowości-kwas octowy,
stabilizator - chlorek wapnia
oregano suszone

Wydanie 2 z dnia 01.03.2021

Pakiet: PIZZA
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WYKAZ SKŁADNIKÓW POTRAW
22 PANCETTA

MARGHERITA (PODSTAWA)
KULKA MOZZARELLA OSM SKIERNIEWICE

#N/D!

LUB
KULKA MOZZARELLA OSM SKIERNIEWICE

#N/D!

boczek wieprzowy-85%, woda, regulator kwasowości: E325, sól,
stabilizatory: E451, przeciwutleniacz: E316, substancja
konserwująca: E250
OREGANO SUSZONE
oregano suszone
POMIDOR KOKTAJLOWY
Pomidor koktajlowy
PIZZA WEGETARIAŃSKA
BOCZEK WĘDZONY

23 BASILICO

CIASTO DO PIZZY
SOS POMIDOROWY
OREGANO SUSZONE
KULKA MOZZARELLA OSM SKIERNIEWICE

mąka pszenna typ 500, woda, olej roślinny rzepakowy, cukier,
drożdże, sól
Patrz tabela Sosy i Dodatki
oregano suszone
#N/D!

LUB
KULKA MOZZARELLA PALADIN

24 VIOLA

POMIDOR KOKTAJLOWY
BAZYLIA LIŚĆ
MARGHERITA (PODSTAWA)
KULKA MOZZARELLA OSM SKIERNIEWICE

mleko, podpuszczka mikrobiologiczna, kwas cytrynowy (E330)
Pomidor koktajlowy
Bazylia liść

#N/D!

LUB
KULKA MOZZARELLA PALADIN

mleko, podpuszczka mikrobiologiczna, kwas cytrynowy (E330)

POMIDORY SUSZONE W OLEJU

pomidory suszone na słońcu, olej słonecznikowy (29%), ocet winny,
oliwa z oliwek extra virgin (2%), przyprawy (czosnek, oregano, chilli,
pietruszka), regulator kwasowości:kwasek cytrynowy,
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy.

OLIWKI CZARNE DRYLOWANE

25 CZTERY SERY

RUKOLA ŚWIEŻA
OREGANO SUSZONE
MARGHERITA (PODSTAWA)
KULKA MOZZARELLA OSM SKIERNIEWICE

oliwki zielone, woda,sól, regulator kwasowości:kwas cytrynowy,
kwas mlekowy, kwas cytrynowy
Rukola świeża
oregano suszone

#N/D!

LUB
KULKA MOZZARELLA PALADIN

mleko, podpuszczka mikrobiologiczna, kwas cytrynowy (E330)

SER SAŁATKOWY FAVITA .

Lakton kwasu glukonowego e575, mleko
pasteryzowane,podpuszczka mikrobiologiczna, sól spożywcza

SER Z NIEBIESKĄ PLEŚNIĄ NIVA
OREGANO SUSZONE
26 MARINARA

CIASTO DO PIZZY
SOS POMIDOROWY
CZOSNEK
BAZYLIA LIŚĆ

Wydanie 2 z dnia 01.03.2021

mleko krowie pasteryzowane, sól, chlorek wapnia, podpuszczka,
kultury bakterii fermentacji mlekowej [zawierają laktozę (z mleka)],
szlachetna pleśń z gatunku Penicillium roqueforti
oregano suszone
mąka pszenna typ 500, woda, olej roślinny rzepakowy, cukier,
drożdże, sól
Patrz tabela Sosy i Dodatki
Czosnek
Bazylia liść

Pakiet: PIZZA
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WYKAZ SKŁADNIKÓW POTRAW
27 GREEN DAY

mąka pszenna typ 500, woda, olej roślinny rzepakowy, cukier,
drożdże, sól
śmietanka, stabilizatory - karagen emulgator e471 ,tluszcz 18% ,
mleko

CIASTO DO PIZZY
ŚMIETANKA UHT KULINARNA

Mozzarella (MLEKO krowie pasteryzowane, sól, kultury starterowe
(w tym LAKTOZA), podpuszczka) regulator kwasowości: kwasek
cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana

SER MOZZARELLA CANTADORA KOSTKA
LUB

mleko pasteryzowane, sól, podpuszczka mikrobiologiczna, kultury
bakterii kwasu mlekowego, substancja przeciwzbrylająca:skrobia
ziemniaczana

SER MOZZARELLA GRANULAT
LUB

mleko pasteryzowane, sól, stabilizator: chlorek wapnia, kultury
bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna, barwnik
karoteny, substancja przeciwzbrylająca:skrobia ziemniaczana

SER GOUDA GRANULAT
LUB

mleko pasteryzowane, sól, stabilizator: chlorek wapnia, kultury
bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna, barwnik
karoteny, substancja przeciwzbrylająca:skrobia ziemniaczana

MIX SERÓW GOUDA MOZZARELLA KOSTKA
LUB

mleko pasteryzowane, sól, stabilizator:chlorek wapnia, kultury
bakterii i kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna,
substancja przeciwzbrylająca-skrobia modyfikowana

SER CAGLIATA .
SZPINAK W LIŚCIACH
BROKUŁY
CUKINIA

Szpinak w liściach
Brokuły
Cukinia
mleko krowie pasteryzowane, sól, chlorek wapnia, podpuszczka,
kultury bakterii fermentacji mlekowej [zawierają laktozę (z mleka)],
szlachetna pleśń z gatunku Penicillium roqueforti

SER Z NIEBIESKĄ PLEŚNIĄ NIVA
OREGANO SUSZONE
28 SCAMPI TUNA

oregano suszone
PIZZA OWOCE MORZA
mąka pszenna typ 500, woda, olej roślinny rzepakowy, cukier,
drożdże, sól
śmietanka, stabilizatory - karagen emulgator e471 ,tluszcz 18% ,
mleko

CIASTO DO PIZZY
ŚMIETANKA UHT KULINARNA

Mozzarella (MLEKO krowie pasteryzowane, sól, kultury starterowe
(w tym LAKTOZA), podpuszczka) regulator kwasowości: kwasek
cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana

SER MOZZARELLA CANTADORA KOSTKA
LUB

mleko pasteryzowane, sól, podpuszczka mikrobiologiczna, kultury
bakterii kwasu mlekowego, substancja przeciwzbrylająca:skrobia
ziemniaczana

SER MOZZARELLA GRANULAT
LUB
SER GOUDA GRANULAT
LUB
MIX SERÓW GOUDA MOZZARELLA KOSTKA
LUB

mleko pasteryzowane, sól, stabilizator:chlorek wapnia, kultury
bakterii i kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna,
substancja przeciwzbrylająca-skrobia modyfikowana

SER CAGLIATA .

KREWETKI SUROWE OBRANE BEZ OGONA MROŻONE
TUŃCZYK W SOSIE WŁASNYM KAWAŁKI MONKIER
ANANAS W KAWAŁKACH
OREGANO SUSZONE

Wydanie 2 z dnia 01.03.2021

Krewetka biała (Litopenaeus vannamei) 99%, sól, woda,
stabilizatory: E451, E452.
Tuńczyk, woda, sól
ananas, woda, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy.
oregano suszone

Pakiet: PIZZA
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WYKAZ SKŁADNIKÓW POTRAW
29 CORSO

mąka pszenna typ 500, woda, olej roślinny rzepakowy, cukier,
drożdże, sól
śmietanka, stabilizatory - karagen emulgator e471 ,tluszcz 18% ,
mleko

CIASTO DO PIZZY
ŚMIETANKA UHT KULINARNA

Mozzarella (MLEKO krowie pasteryzowane, sól, kultury starterowe
(w tym LAKTOZA), podpuszczka) regulator kwasowości: kwasek
cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana

SER MOZZARELLA CANTADORA KOSTKA
LUB

mleko pasteryzowane, sól, podpuszczka mikrobiologiczna, kultury
bakterii kwasu mlekowego, substancja przeciwzbrylająca:skrobia
ziemniaczana

SER MOZZARELLA GRANULAT
LUB

mleko pasteryzowane, sól, stabilizator: chlorek wapnia, kultury
bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna, barwnik
karoteny, substancja przeciwzbrylająca:skrobia ziemniaczana

SER GOUDA GRANULAT
LUB

mleko pasteryzowane, sól, stabilizator: chlorek wapnia, kultury
bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna, barwnik
karoteny, substancja przeciwzbrylająca:skrobia ziemniaczana

MIX SERÓW GOUDA MOZZARELLA KOSTKA
LUB

mleko pasteryzowane, sól, stabilizator:chlorek wapnia, kultury
bakterii i kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna,
substancja przeciwzbrylająca-skrobia modyfikowana

SER CAGLIATA .

Mięso wieprzowe szynki 65%, woda, sól, skrobia modyfikowana,
białko sojowe, stabilizatory: E450, E452; substancja zagęszczająca:
E470; glukoza, cukier, aromaty,przeciwutleniacz: E301; substancja
konserwująca; E250.

SZYNKA W PLASTRACH

LUB
Mięso wieprzowe szynki 65%, woda, sól, skrobia modyfikowana,
białko sojowe, stabilizatory: E450, E452; substancja zagęszczająca:
E470; glukoza, cukier, aromaty,przeciwutleniacz: E301; substancja
konserwująca; E250.

SZYNKA W BLOKU

TUŃCZYK W SOSIE WŁASNYM KAWAŁKI MONKIER
30 CAMAREO

OREGANO SUSZONE
MARGHERITA (PODSTAWA)

Tuńczyk, woda, sól
oregano suszone

Krewetka biała (Litopenaeus vannamei) 99%, sól, woda,
stabilizatory: E451, E452.
SZYNKA WŁOSKA PROSCIUTTO W PLASTRACH G
mięso wieprzowe, sól, substancja konserwująca: E252
RUKOLA ŚWIEŻA
Rukola świeża
OREGANO SUSZONE
oregano suszone
PIZZA Z DROBIEM

KREWETKI SUROWE OBRANE BEZ OGONA MROŻONE

31 KEBAB

MARGHERITA (PODSTAWA)

KEBAB Z FILETA KURCZĘCEGO

Filet z piersi kurczaka (100g produktu otrzymano ze 105g mięsa),
sól, zioła, przyprawy, wzmacniacz smaku E621, maltodekstryna,
aromaty (zawierają jęczmień), cukier, suszone warzywa
(papryka),glukoza, przeciwutleniacz E316, stabilizator E451,
substancja zagęszczająca E407.

LUB

KEBAB Z UDA BEZ SKÓRY

CEBULA BIAŁA
OREGANO SUSZONE

Wydanie 2 z dnia 01.03.2021

mięso kurczęce (ze 114 g surowca wyprodukowano 100 g
gotowego produktu), sól, białko sojowe, substancje stabilizujące
E451, E452, regulatory kwasowości E331, E262, glukoza, laktoza z
mleka, wzmacniacz smaku E621, suszone koncentraty warzyw,
ekstrakty warzyw, aromaty (w tym aromat dymu wędzarniczego) –
zawierają soję, mleko, przyprawy, maltodekstryna, ekstrakt
drożdżowy, przeciwutleniacz E316. Może zawierać zboża
zawierające gluten, seler, gorczycę.
Cebula biała
oregano suszone

Pakiet: PIZZA
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WYKAZ SKŁADNIKÓW POTRAW
32 POLLO

MARGHERITA (PODSTAWA)

KEBAB Z FILETA KURCZĘCEGO

Filet z piersi kurczaka (100g produktu otrzymano ze 105g mięsa),
sól, zioła, przyprawy, wzmacniacz smaku E621, maltodekstryna,
aromaty (zawierają jęczmień), cukier, suszone warzywa
(papryka),glukoza, przeciwutleniacz E316, stabilizator E451,
substancja zagęszczająca E407.

LUB

KEBAB Z UDA BEZ SKÓRY

mięso kurczęce (ze 114 g surowca wyprodukowano 100 g
gotowego produktu), sól, białko sojowe, substancje stabilizujące
E451, E452, regulatory kwasowości E331, E262, glukoza, laktoza z
mleka, wzmacniacz smaku E621, suszone koncentraty warzyw,
ekstrakty warzyw, aromaty (w tym aromat dymu wędzarniczego) –
zawierają soję, mleko, przyprawy, maltodekstryna, ekstrakt
drożdżowy, przeciwutleniacz E316. Może zawierać zboża
zawierające gluten, seler, gorczycę.

SALAMI JEDLICKIE

mięso wieprzowe(UE), białko sojowe, tłuszcz wieprzowy, sól,
maltodekstryna, dekstroza, glukoza,cukier , syrop glukozowy,
aromaty, przyprawy, stabilizator: trifosforan (E451);
przeciwutleniacze: ekstrakty z rozmarynu (E392), kwas
askorbinowy (E300), askorbinian sodu (E301), izoaskorbinian sodu
(E316), barwnik: kwas karminowy (E120): wzmacniacz smaku:
glutaminian monosodowy (E621): substancja konserwująca: azotyn
sodu (E250): kultury starterowe.

LUB

SALAMI JEDLICKIE.

CEBULA CZERWONA
OREGANO SUSZONE
MARGHERITA (PODSTAWA)
FILET KURCZĘCY PIECZONY

33 POLLO CON
BROCCOLI

BROKUŁY
KULKA MOZZARELLA OSM SKIERNIEWICE

mięso wieprzowe, mięso wołowe, sól, białko sojowe, dekstroza,
przyprawy (zawierają: gorczycę, seler), ekstrakty przypraw,
przeciwutleniacz: E 301,barwnik: karminy; substancja
konserwująca: E 250. Do wytworzenia 100 g produktu zużyto 99 g
mięsa wieprzowego i 2 g mięsa wołowego.
Cebula czerwona
oregano suszone

Filet z piersi kurczęcej (94%), skrobia ryżowa, glukoza, sól,
stabilizator (E451), substancja zagęszczająca (E407a). Może również
zawierać: gluten, mleko, jaja, soję, seler i gorczycę.
Brokuły
#N/D!

LUB
KULKA MOZZARELLA PALADIN

mleko, podpuszczka mikrobiologiczna, kwas cytrynowy (E330)

OREGANO SUSZONE

Wydanie 2 z dnia 01.03.2021
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WYKAZ SKŁADNIKÓW POTRAW
34 BARBECUE
CIASTO DO PIZZY

mleko pasteryzowane, sól, stabilizator: chlorek wapnia, kultury
bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna, barwnik
karoteny, substancja przeciwzbrylająca:skrobia ziemniaczana

SOS BARBECUE
SER MOZZARELLA CANTADORA KOSTKA
LUB
SER MOZZARELLA GRANULAT
LUB

SER GOUDA GRANULAT

mleko pasteryzowane, sól, stabilizator:chlorek wapnia, kultury
bakterii i kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna,
substancja przeciwzbrylająca-skrobia modyfikowana
Patrz tabela Sosy i Dodatki
oregano suszone
Mięso wieprzowe szynki 65%, woda, sól, skrobia modyfikowana,
białko sojowe, stabilizatory: E450, E452; substancja zagęszczająca:
E470; glukoza, cukier, aromaty,przeciwutleniacz: E301; substancja
konserwująca; E250.

LUB

MIX SERÓW GOUDA MOZZARELLA KOSTKA

Mięso wieprzowe szynki 65%, woda, sól, skrobia modyfikowana,
białko sojowe, stabilizatory: E450, E452; substancja zagęszczająca:
E470; glukoza, cukier, aromaty,przeciwutleniacz: E301; substancja
konserwująca; E250.

LUB
SER CAGLIATA .

KEBAB Z FILETA KURCZĘCEGO

mleko pasteryzowane, sól, stabilizator:chlorek wapnia, kultury
bakterii i kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna,
substancja przeciwzbrylająca-skrobia modyfikowana
Filet z piersi kurczaka (100g produktu otrzymano ze 105g mięsa),
sól, zioła, przyprawy, wzmacniacz smaku E621, maltodekstryna,
aromaty (zawierają jęczmień), cukier, suszone warzywa
(papryka),glukoza, przeciwutleniacz E316, stabilizator E451,
substancja zagęszczająca E407.

LUB

KEBAB Z UDA BEZ SKÓRY

BOCZEK WĘDZONY

35 SAPORITO

CEBULA CZERWONA
OREGANO SUSZONE
MARGHERITA (PODSTAWA)
FILET KURCZĘCY PIECZONY

mięso kurczęce (ze 114 g surowca wyprodukowano 100 g
gotowego produktu), sól, białko sojowe, substancje stabilizujące
E451, E452, regulatory kwasowości E331, E262, glukoza, laktoza z
mleka, wzmacniacz smaku E621, suszone koncentraty warzyw,
ekstrakty warzyw, aromaty (w tym aromat dymu wędzarniczego) –
zawierają soję, mleko, przyprawy, maltodekstryna, ekstrakt
drożdżowy, przeciwutleniacz E316. Może zawierać zboża
zawierające gluten, seler, gorczycę.
boczek wieprzowy-85%, woda, regulator kwasowości: E325, sól,
stabilizatory: E451, przeciwutleniacz: E316, substancja
konserwująca: E250
Cebula czerwona
oregano suszone

Filet z piersi kurczęcej (94%), skrobia ryżowa, glukoza, sól,
stabilizator (E451), substancja zagęszczająca (E407a). Może również
zawierać: gluten, mleko, jaja, soję, seler i gorczycę.

PIECZARKI
CEBULA BIAŁA

mleko pasteryzowane, sól, stabilizator: chlorek wapnia, kultury
bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna, barwnik
karoteny, substancja przeciwzbrylająca:skrobia ziemniaczana

OREGANO SUSZONE

Wydanie 2 z dnia 01.03.2021
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WYKAZ SKŁADNIKÓW POTRAW
PIZZA JUNIOR
101 MARGHERITA

CIASTO DO PIZZY
SER MOZZARELLA CANTADORA KOSTKA
LUB

SER MOZZARELLA GRANULAT

Patrz tabela Sosy i Dodatki
oregano suszone
Mięso wieprzowe szynki 65%, woda, sól, skrobia modyfikowana,
białko sojowe, stabilizatory: E450, E452; substancja zagęszczająca:
E470; glukoza, cukier, aromaty,przeciwutleniacz: E301; substancja
konserwująca; E250.

LUB

SER GOUDA GRANULAT

Mięso wieprzowe szynki 65%, woda, sól, skrobia modyfikowana,
białko sojowe, stabilizatory: E450, E452; substancja zagęszczająca:
E470; glukoza, cukier, aromaty,przeciwutleniacz: E301; substancja
konserwująca; E250.

LUB
MIX SERÓW GOUDA MOZZARELLA KOSTKA

mleko pasteryzowane, sól, stabilizator: chlorek wapnia, kultury
bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna, barwnik
karoteny, substancja przeciwzbrylająca:skrobia ziemniaczana

LUB
SER CAGLIATA .
SOS POMIDOROWY
OREGANO SUSZONE
MARGHERITA (PODSTAWA)

SZYNKA W PLASTRACH

mleko pasteryzowane, sól, stabilizator:chlorek wapnia, kultury
bakterii i kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna,
substancja przeciwzbrylająca-skrobia modyfikowana
Patrz tabela Sosy i Dodatki
oregano suszone

Mięso wieprzowe szynki 65%, woda, sól, skrobia modyfikowana,
białko sojowe, stabilizatory: E450, E452; substancja zagęszczająca:
E470; glukoza, cukier, aromaty,przeciwutleniacz: E301; substancja
konserwująca; E250.

LUB
102 HAVAI
SZYNKA W BLOKU

ANANAS W KAWAŁKACH
OREGANO SUSZONE

Wydanie 2 z dnia 01.03.2021

Mięso wieprzowe szynki 65%, woda, sól, skrobia modyfikowana,
białko sojowe, stabilizatory: E450, E452; substancja zagęszczająca:
E470; glukoza, cukier, aromaty,przeciwutleniacz: E301; substancja
konserwująca; E250.
ananas, woda, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy.
oregano suszone

Pakiet: PIZZA
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NAZWA

SKŁAD

PRODUKT

61Pieczywo czosnkowe / Pieczywo
czosnkowe z serem

bułka pszenna (70%) (maka pszenna, woda, drożdże, tłuszcz roślinny: [ oleje
roslinne nieutwardzone (palmowy, rzepakowy, kokosowy), woda, emulgatory
(mono i di-glicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyna), sól, regulator
kwasowości- kwas cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu,
barwnik-annato, aromat, sól, polepszacz: (maka pszenna, środek do
przetwarzania maki: kwas askorbinowy, enzymy) tłuszcz roslinny, woda,
czosnek (2,2%), sól, oregano

PIECZYWO CZOSNKOWE G

SER MOZZARELLA CANTADORA KOSTKA

Mozzarella (MLEKO krowie pasteryzowane, sól, kultury starterowe (w tym
LAKTOZA), podpuszczka) regulator kwasowości: kwasek cytrynowy,
substancja przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana

LUB
SER MOZZARELLA GRANULAT

mleko pasteryzowane, sól, podpuszczka mikrobiologiczna, kultury bakterii
kwasu mlekowego, substancja przeciwzbrylająca:skrobia ziemniaczana

LUB

SER GOUDA GRANULAT

mleko pasteryzowane, sól, stabilizator: chlorek wapnia, kultury bakterii
kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna, barwnik karoteny,
substancja przeciwzbrylająca:skrobia ziemniaczana

LUB
MIX SERÓW GOUDA MOZZARELLA
KOSTKA

mleko pasteryzowane, sól, stabilizator: chlorek wapnia, kultury bakterii
kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna, barwnik karoteny,
substancja przeciwzbrylająca:skrobia ziemniaczana

LUB
SER CAGLIATA .

mleko pasteryzowane, sól, stabilizator:chlorek wapnia, kultury bakterii i
kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna, substancja
przeciwzbrylająca-skrobia modyfikowana

62 NACHO CHEESE

NACHO CHEESE TRIANGLES

Wydanie 3 z dnia 01.03.2021

Ser topiony(39,5%) [Gouda, Cheddar, woda, masło, białko mleka, skrobia
modyfikowana, błonnik roślinny, emulgatory (E331, E452), sól, regulator
kwasowości: E330, aromat naturalny, barwnik (E160a, E160b)], panierka
[bułka tarta (mąka pszenna, woda, sól, drożdże, przyprawy), płatki
kukurydziane (kukurydza, sól, ekstrakt ze słodu jęczmiennego), tortilla
(mąki(kukurydziana, pszenna), sól, cukier, stabilizator: E170, EMULGATOR:
E471), olej słonecznikowy] woda, mąka pszenna, oleje roślinne (palmowy,
rzepakowy), mieszanka przypraw[ dekstroza, słodka papryka, aromat
naturalny, przyprawy,zioła, cebula, cosnek, sól, papryka Jalapeno, cytryna w
proszku(koncentrat z cytryny,maltodekstryna), ekstrakt z drożdży, olej
rzepakowy, regulator kwasowości: E500], powłoczka[ mąki(pszenna,żytnia),
skrobia pszenna,substancje spulchniające (E450, E500), sól, olej palmowy,
serwatka w proszku, białko mleka, gluten pszenny], substancje zagęszczające
(E461, E464), serwatka w proszku, substancje spulchniające (E459,500)
zawiera gluten i produkty mleczne.

SOS CZOSNKOWY

Patrz tabela Sosy i Dodatki

SOS BARBECUE

Patrz tabela Sosy i Dodatki
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63 PIECZARKI FASZEROWANE
BOCZKIEM I SEREM

PIECZARKI

Pieczarki

Boczek bez skóry parzony wędzony

#N/D!

lub
Boczek parzony prasowany plastry

#N/D!

SER MOZZARELLA CANTADORA KOSTKA

Mozzarella (MLEKO krowie pasteryzowane, sól, kultury starterowe (w tym
LAKTOZA), podpuszczka) regulator kwasowości: kwasek cytrynowy,
substancja przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana

LUB
SER MOZZARELLA GRANULAT

mleko pasteryzowane, sól, podpuszczka mikrobiologiczna, kultury bakterii
kwasu mlekowego, substancja przeciwzbrylająca:skrobia ziemniaczana

LUB

SER GOUDA GRANULAT

mleko pasteryzowane, sól, stabilizator: chlorek wapnia, kultury bakterii
kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna, barwnik karoteny,
substancja przeciwzbrylająca:skrobia ziemniaczana

LUB
MIX SERÓW GOUDA MOZZARELLA
KOSTKA

mleko pasteryzowane, sól, stabilizator: chlorek wapnia, kultury bakterii
kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna, barwnik karoteny,
substancja przeciwzbrylająca:skrobia ziemniaczana

LUB
SER CAGLIATA .
BAZYLIA LIŚĆ
PIECZYWO BASTONCINO Z CEBULĄ

mleko pasteryzowane, sól, stabilizator:chlorek wapnia, kultury bakterii i
kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna, substancja
przeciwzbrylająca-skrobia modyfikowana
Bazylia liść
mąka (PSZENNA; słód PSZENICZNY); woda; odwodnione cebule (4%); oliwa z
oliwek (1,5%); sól; drożdże.

LUB
PIECZYWO BASTONCINO Z OLIWKAMI

Wydanie 3 z dnia 01.03.2021

Mąka pszenna, woda, oliwki zielone (17,5%), sól, oliwa z oliwek, drożdże,
regulator kwasowości: kwas mlekowy.
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64 TORTILLA Z KAWAŁKAMI
PIECZONEJ PIERSI Z KURCZAKA

Mąka pszenna, woda , olej roślinny rzepakowy, sól, glicerol, monoglicerydy
kwasów tłuszczowych, guma ksantanowa, guma guar, Subst.konserwująca
(propionian wapnia), Subst.konserwująca (sorbinian potasu)

TORTILLA

SER MOZZARELLA CANTADORA KOSTKA

Mozzarella (MLEKO krowie pasteryzowane, sól, kultury starterowe (w tym
LAKTOZA), podpuszczka) regulator kwasowości: kwasek cytrynowy,
substancja przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana

LUB
SER MOZZARELLA GRANULAT

mleko pasteryzowane, sól, podpuszczka mikrobiologiczna, kultury bakterii
kwasu mlekowego, substancja przeciwzbrylająca:skrobia ziemniaczana

LUB

SER GOUDA GRANULAT

mleko pasteryzowane, sól, stabilizator: chlorek wapnia, kultury bakterii
kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna, barwnik karoteny,
substancja przeciwzbrylająca:skrobia ziemniaczana

LUB
MIX SERÓW GOUDA MOZZARELLA
KOSTKA

mleko pasteryzowane, sól, stabilizator: chlorek wapnia, kultury bakterii
kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna, barwnik karoteny,
substancja przeciwzbrylająca:skrobia ziemniaczana

LUB
SER CAGLIATA .

PANIEROWANA POLĘDWICZKA Z
KURCZAKA ŁAGODNA

SAŁATA LODOWA

mleko pasteryzowane, sól, stabilizator:chlorek wapnia, kultury bakterii i
kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna, substancja
przeciwzbrylająca-skrobia modyfikowana
Filet ( polędwiczka ) z piersi kurczaka 65 %, sól, skrobia ryżowa, aromaty
(mleko, jaja), cebula suszona, czosnek suszony, panier (mąka pszenna,
skrobia: ziemniaczana, pszenna. mleko w proszku, oregano suszone, ekstrakty
przypraw, mąka kukurydziana, sól, przyprawy (czosnek, chili), aromat). Może
zawierać: gorczycę, seler, soję.
Sałata lodowa

LUB
MIESZANKA SAŁAT
OGÓREK
POMIDOR

Wydanie 3 z dnia 01.03.2021

Mieszanka sałat
ogórek
Pomidor

SOS CZOSNKOWY

Patrz tabela Sosy i Dodatki

SOS POMIDOROWY

Patrz tabela Sosy i Dodatki
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65 QUESADILLA CHEESE

Mąka pszenna, woda , olej roślinny rzepakowy, sól, glicerol, monoglicerydy
kwasów tłuszczowych, guma ksantanowa, guma guar, Subst.konserwująca
(propionian wapnia), Subst.konserwująca (sorbinian potasu)

TORTILLA

SER MOZZARELLA CANTADORA KOSTKA

Mozzarella (MLEKO krowie pasteryzowane, sól, kultury starterowe (w tym
LAKTOZA), podpuszczka) regulator kwasowości: kwasek cytrynowy,
substancja przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana

LUB
mleko pasteryzowane, sól, podpuszczka mikrobiologiczna, kultury bakterii
kwasu mlekowego, substancja przeciwzbrylająca:skrobia ziemniaczana

SER MOZZARELLA GRANULAT
LUB

mleko pasteryzowane, sól, stabilizator: chlorek wapnia, kultury bakterii
kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna, barwnik karoteny,
substancja przeciwzbrylająca:skrobia ziemniaczana

SER GOUDA GRANULAT

LUB
mleko pasteryzowane, sól, stabilizator: chlorek wapnia, kultury bakterii
kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna, barwnik karoteny,
substancja przeciwzbrylająca:skrobia ziemniaczana

MIX SERÓW GOUDA MOZZARELLA
KOSTKA
LUB
SER CAGLIATA .

mleko pasteryzowane, sól, stabilizator:chlorek wapnia, kultury bakterii i
kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna, substancja
przeciwzbrylająca-skrobia modyfikowana

SOS BARBECUE

Patrz tabela Sosy i Dodatki

66 QUESADILLA FUNGHI

Mąka pszenna, woda , olej roślinny rzepakowy, sól, glicerol, monoglicerydy
kwasów tłuszczowych, guma ksantanowa, guma guar, Subst.konserwująca
(propionian wapnia), Subst.konserwująca (sorbinian potasu)

TORTILLA

SER MOZZARELLA CANTADORA KOSTKA

Mozzarella (MLEKO krowie pasteryzowane, sól, kultury starterowe (w tym
LAKTOZA), podpuszczka) regulator kwasowości: kwasek cytrynowy,
substancja przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana

LUB
SER MOZZARELLA GRANULAT

mleko pasteryzowane, sól, podpuszczka mikrobiologiczna, kultury bakterii
kwasu mlekowego, substancja przeciwzbrylająca:skrobia ziemniaczana

LUB

SER GOUDA GRANULAT

mleko pasteryzowane, sól, stabilizator: chlorek wapnia, kultury bakterii
kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna, barwnik karoteny,
substancja przeciwzbrylająca:skrobia ziemniaczana

LUB
MIX SERÓW GOUDA MOZZARELLA
KOSTKA

mleko pasteryzowane, sól, stabilizator: chlorek wapnia, kultury bakterii
kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna, barwnik karoteny,
substancja przeciwzbrylająca:skrobia ziemniaczana

LUB
SER CAGLIATA .
PIECZARKI

PANIEROWANA POLĘDWICZKA Z
KURCZAKA ŁAGODNA

Pieczarki
Filet ( polędwiczka ) z piersi kurczaka 65 %, sól, skrobia ryżowa, aromaty
(mleko, jaja), cebula suszona, czosnek suszony, panier (mąka pszenna,
skrobia: ziemniaczana, pszenna. mleko w proszku, oregano suszone, ekstrakty
przypraw, mąka kukurydziana, sól, przyprawy (czosnek, chili), aromat). Może
zawierać: gorczycę, seler, soję.

SOS POMIDOROWY

Patrz tabela Sosy i Dodatki

SOS CZOSNKOWY

Patrz tabela Sosy i Dodatki

BAZYLIA LIŚĆ

Wydanie 3 z dnia 01.03.2021

mleko pasteryzowane, sól, stabilizator:chlorek wapnia, kultury bakterii i
kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna, substancja
przeciwzbrylająca-skrobia modyfikowana

Bazylia liść
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67 SKRZYDEŁKA Z KURCZAKA

skrzydła kurczęce (ramię i przedramię) ze 113 g skrzydeł wyprodukowano
100g gotowego produktu, glukoza, sól, białko sojowe, stabilizatory E451,
E452, regulatory kwasowości E331, E262, laktoza z mleka, wzmacniacz smaku
E621, przyprawy (zawierają seler), suszone koncentraty warzyw, ekstrakty
warzyw, ekstrakty przypraw, aromaty (w tym dymu wędzarniczego) zawierają soję, mleko.
Może zawierać zboża zawierające gluten i gorczycę.

SKRZYDEŁKA HOT&SPICY

OLEJ RZEPAKOWY RAFINOWANY L

olej rzepakowy rafinowany

SOS CZOSNKOWY

Patrz tabela Sosy i Dodatki

SOS BARBECUE

Patrz tabela Sosy i Dodatki

68 STRIPSY Z KURCZAKA W PANIERCE

Filet ( polędwiczka ) z piersi kurczaka 65 %, sól, skrobia ryżowa, aromaty
(mleko, jaja), cebula suszona, czosnek suszony, panier (mąka pszenna,
skrobia: ziemniaczana, pszenna. mleko w proszku, oregano suszone, ekstrakty
przypraw, mąka kukurydziana, sól, przyprawy (czosnek, chili), aromat). Może
zawierać: gorczycę, seler, soję.

PANIEROWANA POLĘDWICZKA Z
KURCZAKA ŁAGODNA

SOS CZOSNKOWY

Patrz tabela Sosy i Dodatki

SOS BARBECUE

Patrz tabela Sosy i Dodatki

BAZYLIA LIŚĆ

Bazylia liść

69 Zestaw starterów

skrzydełka z kurczaka (100 g produktu otrzymano z 116 g skrzydełek), sól,
stabilizatory: E452, E451, E450, pieprz cayenne, naturalne aromaty, papryka,
cukier, skrobia ryżowa, stabilizator E500, czosnek.

SKRZYDEŁKA KURCZĘCE
PIECZONE MROŻONE
LUB

skrzydła kurczęce (ramię i przedramię) ze 113 g skrzydeł wyprodukowano
100g gotowego produktu, glukoza, sól, białko sojowe, stabilizatory E451,
E452, regulatory kwasowości E331, E262, laktoza z mleka, wzmacniacz smaku
E621, przyprawy (zawierają seler), suszone koncentraty warzyw, ekstrakty
warzyw, ekstrakty przypraw, aromaty (w tym dymu wędzarniczego) zawierają soję, mleko.
Może zawierać zboża zawierające gluten i gorczycę.

SKRZYDEŁKA HOT&SPICY

SOS CZOSNKOWY

Patrz tabela Sosy i Dodatki

SOS BARBECUE

Patrz tabela Sosy i Dodatki

PANIEROWANA POLĘDWICZKA Z
KURCZAKA ŁAGODNA

Filet ( polędwiczka ) z piersi kurczaka 65 %, sól, skrobia ryżowa, aromaty
(mleko, jaja), cebula suszona, czosnek suszony, panier (mąka pszenna,
skrobia: ziemniaczana, pszenna. mleko w proszku, oregano suszone, ekstrakty
przypraw, mąka kukurydziana, sól, przyprawy (czosnek, chili), aromat). Może
zawierać: gorczycę, seler, soję.

NACHO CHEESE TRIANGLES

Ser topiony(39,5%) [Gouda, Cheddar, woda, masło, białko mleka, skrobia
modyfikowana, błonnik roślinny, emulgatory (E331, E452), sól, regulator
kwasowości: E330, aromat naturalny, barwnik (E160a, E160b)], panierka
[bułka tarta (mąka pszenna, woda, sól, drożdże, przyprawy), płatki
kukurydziane (kukurydza, sól, ekstrakt ze słodu jęczmiennego), tortilla
(mąki(kukurydziana, pszenna), sól, cukier, stabilizator: E170, EMULGATOR:
E471), olej słonecznikowy] woda, mąka pszenna, oleje roślinne (palmowy,
rzepakowy), mieszanka przypraw[ dekstroza, słodka papryka, aromat
naturalny, przyprawy,zioła, cebula, cosnek, sól, papryka Jalapeno, cytryna w
proszku(koncentrat z cytryny,maltodekstryna), ekstrakt z drożdży, olej
rzepakowy, regulator kwasowości: E500], powłoczka[ mąki(pszenna,żytnia),
skrobia pszenna,substancje spulchniające (E450, E500), sól, olej palmowy,
serwatka w proszku, białko mleka, gluten pszenny], substancje zagęszczające
(E461, E464), serwatka w proszku, substancje spulchniające (E459,500)
zawiera gluten i produkty mleczne.

CIASTO DO PIZZY

Wydanie 3 z dnia 01.03.2021

mąka pszenna typ 500, woda, olej roślinny rzepakowy, cukier, drożdże, sól

Pakiet: STARTERY
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WYKAZ SKŁADNIKÓW POTRAW

70 KEBAB W PICIE

PITA

Mąka pszenna , woda, mąka sojowa, drożdże, cukier, sól, gluten pszenny

SER MOZZARELLA CANTADORA KOSTKA

Mozzarella (MLEKO krowie pasteryzowane, sól, kultury starterowe (w tym
LAKTOZA), podpuszczka) regulator kwasowości: kwasek cytrynowy,
substancja przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana

LUB
SER MOZZARELLA GRANULAT

mleko pasteryzowane, sól, podpuszczka mikrobiologiczna, kultury bakterii
kwasu mlekowego, substancja przeciwzbrylająca:skrobia ziemniaczana

LUB

SER GOUDA GRANULAT

mleko pasteryzowane, sól, stabilizator: chlorek wapnia, kultury bakterii
kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna, barwnik karoteny,
substancja przeciwzbrylająca:skrobia ziemniaczana

LUB
MIX SERÓW GOUDA MOZZARELLA
KOSTKA

mleko pasteryzowane, sól, stabilizator: chlorek wapnia, kultury bakterii
kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna, barwnik karoteny,
substancja przeciwzbrylająca:skrobia ziemniaczana

LUB
SER CAGLIATA .

KEBAB Z FILETA KURCZĘCEGO

mleko pasteryzowane, sól, stabilizator:chlorek wapnia, kultury bakterii i
kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna, substancja
przeciwzbrylająca-skrobia modyfikowana
Filet z piersi kurczaka (100g produktu otrzymano ze 105g mięsa), sól, zioła,
przyprawy, wzmacniacz smaku E621, maltodekstryna, aromaty (zawierają
jęczmień), cukier, suszone warzywa (papryka),glukoza, przeciwutleniacz
E316, stabilizator E451, substancja zagęszczająca E407.

LUB

KEBAB Z UDA BEZ SKÓRY

MIESZANKA SAŁAT

mięso kurczęce (ze 114 g surowca wyprodukowano 100 g gotowego
produktu), sól, białko sojowe, substancje stabilizujące E451, E452, regulatory
kwasowości E331, E262, glukoza, laktoza z mleka, wzmacniacz smaku E621,
suszone koncentraty warzyw, ekstrakty warzyw, aromaty (w tym aromat
dymu wędzarniczego) – zawierają soję, mleko, przyprawy, maltodekstryna,
ekstrakt drożdżowy, przeciwutleniacz E316. Może zawierać zboża zawierające
gluten, seler, gorczycę.
Mieszanka sałat

POMIDOR

Pomidor

OGÓREK

ogórek

CEBULA CZERWONA
RUKOLA ŚWIEŻA
POMIDOR KOKTAJLOWY
SOS CZOSNKOWY

Cebula czerwona
Rukola świeża
Pomidor koktajlowy
Patrz tabela Sosy i Dodatki

LUB
SOS OSTRY

Patrz tabela Sosy i Dodatki

Lasagne Bolognese

LASAGNE BOLOGNESE

mięso wołowe 59% , MLEKO (łącznie z LAKTOZĄ) , makaron lasagne
17%:[ mąka z PSZENICY durum ], woda , koncentrat pomidorowy ,
ser żółty[ mleko krowie pasteryzowane, stabilizator- chlorek wapnia,
podpuszczka mikrobiologiczna, czyste kultury bakterii mlekowych,
substancja konserwująca- lizozym- wytwarzana z jaj: barwnik annato,
sól ], mąka PSZENNA , olej rzepakowy , masło [ śmietanka
pasteryzowana ( z MLEKA ), szczepionki czystych kultur mleczarskich
], cebula , sól , błonnik PSZENNY , pieprz, oregano , gałka
muszkatałowa .

KREM POMIDOROWY BAZA

Pulpa pomidorowa (58,2%): [pomidory (70%), sok pomidorowy (29,5%),
regulator kwasowości: kwas cytrynowy, stabilizator: chlorek wapnia], woda,
cebula, cukier, olej rzepakowy, papryka czerwona, koncentrat pomidorowy,
sól, czosnek, papryka w proszku, oregano suszone, pieprz czarny.

BAZYLIA LIŚĆ

Lasagne Spinachi

LASAGNE SPINACHI

BAZYLIA LIŚĆ

Wydanie 3 z dnia 01.03.2021

Bazylia liść
szpinak 69% , MLEKO (łącznie z LAKTOZĄ) , makaron lasagne 13%:[
mąka z PSZENICY durum ], mąka PSZENNA , ser żółty[ mleko krowie
pasteryzowane, stabilizator- chlorek wapnia, podpuszczka
mikrobiologiczna, czyste kultury bakterii mlekowych, substancja
konserwująca- lizozym- wytwarzana z jaj: barwnik annato, sól ],
masło [ śmietanka pasteryzowana ( z MLEKA ), szczepionki czystych
kultur mleczarskich ], cebula , sól , błonnik PSZENNY , czosnek ,
pieprz , gałka muszkatałowa .
Bazylia liść

Pakiet: STARTERY
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WYKAZ SKŁADNIKÓW POTRAW
SAŁATY
51 SAŁATA GRECKA

MIESZANKA SAŁAT

Mieszanka sałat

OGÓREK

ogórek

POMIDOR KOKTAJLOWY

Pomidor koktajlowy

SOS WINEGRET

Patrz tabela Sosy i Dodatki

SER SOLANKOWY KOSTKA FELLADA

mleko pasteryzowane, sól, stabilizator - chlorek wapnia, kultury bakterii
fermentacji mlekowej, podpuszczka

LUB
Ser (mleko pasteryzowane, sól, kultury bakterii kwasu mlekowego,
SER SOLANKOWY W KOSTKACH W ZALEWIE
stabilizator: chlorek wapnia, podpuszczka); zalewa solankowa (woda, sól,
.
stabilizator: chlorek wapnia, regulator kwasowości: kwas mlekowy)
OLIWKI CZARNE DRYLOWANE
CEBULA CZERWONA

Cebula czerwona

PAPRYKA MIX
52 SAŁATA Z KURCZAKIEM

oliwki zielone, woda,sól, regulator kwasowości:kwas cytrynowy, kwas
mlekowy, kwas cytrynowy
Papryka mix

MIESZANKA SAŁAT

Mieszanka sałat

OGÓREK

ogórek

POMIDOR KOKTAJLOWY

Pomidor koktajlowy

SOS CZOSNKOWY

Patrz tabela Sosy i Dodatki

KEBAB Z FILETA KURCZĘCEGO

Filet z piersi kurczaka (100g produktu otrzymano ze 105g mięsa), sól,
zioła, przyprawy, wzmacniacz smaku E621, maltodekstryna, aromaty
(zawierają jęczmień), cukier, suszone warzywa (papryka),glukoza,
przeciwutleniacz E316, stabilizator E451, substancja zagęszczająca E407.

LUB
mięso kurczęce (ze 114 g surowca wyprodukowano 100 g gotowego
produktu), sól, białko sojowe, substancje stabilizujące E451, E452,
regulatory kwasowości E331, E262, glukoza, laktoza z mleka, wzmacniacz
smaku E621, suszone koncentraty warzyw, ekstrakty warzyw, aromaty (w
tym aromat dymu wędzarniczego) – zawierają soję, mleko, przyprawy,
maltodekstryna, ekstrakt drożdżowy, przeciwutleniacz E316. Może
zawierać zboża zawierające gluten, seler, gorczycę.

KEBAB Z UDA BEZ SKÓRY

CEBULA CZERWONA

Cebula czerwona

KUKURYDZA SŁODKA

Kukurydza ziarnach, woda, cukier, sól

MIESZANKA ZIAREN PRAŻONYCH
MIESZANKA SAŁAT

Mieszanka sałat

OGÓREK

ogórek

POMIDOR KOKTAJLOWY

Pomidor koktajlowy

SOS WINEGRET
53 SAŁATKA Z PIECZONĄ
SZYNKĄ PARMEŃSKĄ

Ziarna słonecznika łuskane, prażone 40% (+/-2%), dynia łuskana prażona
40% (+/-2%) , sezam prażony 20% (+/-2%)

Patrz tabela Sosy i Dodatki

KULKA MOZZARELLA OSM SKIERNIEWICE

#N/D!

LUB
KULKA MOZZARELLA PALADIN
SZYNKA WŁOSKA PROSCIUTTO W
PLASTRACH G
ORZECH WŁOSKI PRAŻONY

Wydanie 1 z dnia 02.03.2020

mleko, podpuszczka mikrobiologiczna, kwas cytrynowy (E330)
mięso wieprzowe, sól, substancja konserwująca: E252
Orzechy włoskie łuskane, prażone

Pakiet: SAŁATY
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WYKAZ SKŁADNIKÓW POTRAW
54 SAŁATA DA GRASSO

MIESZANKA SAŁAT

Mieszanka sałat

OGÓREK

ogórek

POMIDOR KOKTAJLOWY

Pomidor koktajlowy

SOS WINEGRET

Patrz tabela Sosy i Dodatki

SER PARMIGIANO REGGIANO DOP
"ALPILATTE"
FILET KURCZĘCY PIECZONY
MIESZANKA ZIAREN PRAŻONYCH
55 SAŁATA ZE STRIPSAMI Z
KURCZAKA

MIESZANKA SAŁAT

#N/D!
Filet z piersi kurczęcej (94%), skrobia ryżowa, glukoza, sól, stabilizator
(E451), substancja zagęszczająca (E407a). Może również zawierać: gluten,
mleko, jaja, soję, seler i gorczycę.
Ziarna słonecznika łuskane, prażone 40% (+/-2%), dynia łuskana prażona
40% (+/-2%) , sezam prażony 20% (+/-2%)
Mieszanka sałat

OGÓREK

ogórek

POMIDOR KOKTAJLOWY

Pomidor koktajlowy

SOS CZOSNKOWY

Patrz tabela Sosy i Dodatki

Filet ( polędwiczka ) z piersi kurczaka 65 %, sól, skrobia ryżowa, aromaty
(mleko, jaja), cebula suszona, czosnek suszony, panier (mąka pszenna,
PANIEROWANA POLĘDWICZKA Z KURCZAKA
skrobia: ziemniaczana, pszenna. mleko w proszku, oregano suszone,
ŁAGODNA
ekstrakty przypraw, mąka kukurydziana, sól, przyprawy (czosnek, chili),
aromat). Może zawierać: gorczycę, seler, soję.
56 SAŁATA Z TUŃCZYKIEM

MIESZANKA SAŁAT

Mieszanka sałat

OGÓREK

ogórek

POMIDOR KOKTAJLOWY

Pomidor koktajlowy

SOS CZOSNKOWY

Patrz tabela Sosy i Dodatki

TUŃCZYK W SOSIE WŁASNYM KAWAŁKI
MONKIER
57 SAŁATA WIOSENNA

CEBULA CZERWONA

Cebula czerwona

MIESZANKA SAŁAT

Mieszanka sałat

POMIDOR KOKTAJLOWY

Pomidor koktajlowy

OGÓREK

ogórek

SOS OGRODOWY

Patrz tabela Sosy i Dodatki

Brokuły

Brokuły

KULKA MOZZARELLA PALADIN
KUKURYDZA SŁODKA

Papryka mix

FILET KURCZĘCY PIECZONY
MIESZANKA ZIAREN PRAŻONYCH
RUKOLA ŚWIEŻA

mleko, podpuszczka mikrobiologiczna, kwas cytrynowy (E330)
Kukurydza ziarnach, woda, cukier, sól

PAPRYKA MIX

Wydanie 1 z dnia 02.03.2020

Tuńczyk, woda, sól

Filet z piersi kurczęcej (94%), skrobia ryżowa, glukoza, sól, stabilizator
(E451), substancja zagęszczająca (E407a). Może również zawierać: gluten,
mleko, jaja, soję, seler i gorczycę.
Ziarna słonecznika łuskane, prażone 40% (+/-2%), dynia łuskana prażona
40% (+/-2%) , sezam prażony 20% (+/-2%)
Rukola świeża

Pakiet: SAŁATY
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WYKAZ SKŁADNIKÓW POTRAW
82 KREM
POMIDOROWY
KREM POMIDOROWY BAZA

Pulpa pomidorowa (58,2%): [pomidory (70%), sok pomidorowy (29,5%),
regulator kwasowości: kwas cytrynowy, stabilizator: chlorek wapnia], woda,
cebula, cukier, olej rzepakowy, papryka czerwona, koncentrat pomidorowy,
sól, czosnek, papryka w proszku, oregano suszone, pieprz czarny.

PIECZYWO BASTONCINO Z CEBULĄ

mąka (PSZENNA; słód PSZENICZNY); woda; odwodnione cebule (4%); oliwa z
oliwek (1,5%); sól; drożdże.

LUB
Pieczywo bastoncino z oliwkami
BAZYLIA LIŚĆ
SER PARMIGIANO REGGIANO DOP
"ALPILATTE"
KREM Z MARCHWI

Mąka pszenna, woda, oliwki zielone (17,5%), sól, oliwa z oliwek, drożdże,
regulator kwasowości: kwas mlekowy.
Bazylia liść
#N/D!

woda, marchew (31%), mleko kokosowe (21%): [ekstrakt z kokosa (75%),
KREM Z MARCHWI Z MLEKIEM KOKOSOWYM woda, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, stabilizator:
G
karboksymetyloceluloza], cebula, olej rzepakowy, sól, czosnek, imbir,
papryka słodka, pieprz biały, chilli, curry.
NATKA PIETRUSZKI
PIECZYWO BASTONCINO Z CEBULĄ

Natka pietruszki
mąka (PSZENNA; słód PSZENICZNY); woda; odwodnione cebule (4%); oliwa z
oliwek (1,5%); sól; drożdże.

LUB
Pieczywo bastoncino z oliwkami
83 ZUPA
CEBULOWA

Mąka pszenna, woda, oliwki zielone (17,5%), sól, oliwa z oliwek, drożdże,
regulator kwasowości: kwas mlekowy.

ZUPA CEBULOWA

Woda, cebula (35,7%), masło, śmietanka 3O%, rosół z kury: [sól, cukier,
ekstrakty drożdżowe, skrobia , tłuszcz palmowy, tłuszcz kurzy (1,2%),
aromaty (w tym jaja), cebula (0,8%), mięso kurze (0,5%), nasiona selera,
marchew (0,3%), natka pietruszki, koncentrat soku z cebuli, kurkuma, korzeń
pietruszki, olej słonecznikowy, przeciwutleniacz: wyciągi z rozmarynu], olej
rzepakowy, cukier, skrobia kukurydziana ratyfikowana, sól, pieprz czarny,
gałka muszkatołowa.

PIECZYWO BASTONCINO Z CEBULĄ

mąka (PSZENNA; słód PSZENICZNY); woda; odwodnione cebule (4%); oliwa z
oliwek (1,5%); sól; drożdże.

LUB
Pieczywo bastoncino z oliwkami
BAZYLIA LIŚĆ
SER PARMIGIANO REGGIANO DOP
"ALPILATTE"

Wydanie 1 z dnia 02.03.2020

Mąka pszenna, woda, oliwki zielone (17,5%), sól, oliwa z oliwek, drożdże,
regulator kwasowości: kwas mlekowy.
Bazylia liść
#N/D!

Pakiet: ZUPY
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WYKAZ SKŁADNIKÓW POTRAW
PIECZYWO TYPU BASTONCINO
PIECZYWO BASTONCINO Z CEBULĄ
PIECZYWO TYPU BASTONCINO

LUB
PIECZYWO BASTONCINO Z OLIWKAMI

Wydanie 1 z dnia 02.03.2020

mąka (PSZENNA; słód PSZENICZNY); woda; odwodnione
cebule (4%); oliwa z oliwek (1,5%); sól; drożdże.

Mąka pszenna, woda, oliwki zielone (17,5%), sól, oliwa z
oliwek, drożdże, regulator kwasowości: kwas mlekowy.

Pakiet: PIECZYWO
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WYKAZ SKŁADNIKÓW POTRAW
SOSY

SOS POMIDOROWY

Mieszanka ziołowa: oregano, tymianek, majeranek. Baza: Woda, koncentrat pomidorowy,
cukier,
substancje zagęszczające: (skrobia
BAZA SOSU POMIDOROWEGO
ziemniaczana), sól, pieprz, przyprawy
naturalne, substancje konserwujące:
(benzoesan sodu, sorbinian potasu).
WODA
MASA CZOSNKOWA
OLEJ RZEPAKOWY
RAFINOWANY L
BAZA SOSU CZOSNKOWEGO

SOS CZOSNKOWY

JOGURT DO SOSÓW
NATURALNY

SOS OSTRY

Patrz tabela Sosy i Dodatki
olej rzepakowy rafinowany
Woda, olej rzepakowy, przyprawy naturalne: (gorczyca, majeranek, pieprz naturalny,
kurkuma), substancje zagęszczające: (skrobie modyfikowane), cukier, sól, regulatory
kwasowości: (kwas cytrynowy, kwas octowy) , mieszanka ziół, stabilizatory: ( guma guar,
guma ksantanowa), substancje konserwujące: (benzoesan sodu, sorbinian potasu),
błonnik pszenny, dwutlenek tytanu, substancje słodzące: ( acesulfam K, sacharyna,
Mleko, kultury bakterii jogurtowych.

MASA CZOSNKOWA

Patrz tabela Sosy i Dodatki

OLEJ RZEPAKOWY
RAFINOWANY L

olej rzepakowy rafinowany

MLEKO UHT

SOS MUSZTARDOWY
SŁODKI

Woda

SOS MUSZTARDOWY SŁODKI

SOS OSTRY

SOS WINEGRET

SOS WINEGRET

MASA CZOSNKOWA

OLEJ RZEPAKOWY
RAFINOWANY L

CZOSNEK

Wydanie 2 z dnia 28.04.2020

Mleko - Zawartość tłuszczu 3,2%
Zawiera cukier i substancje słodzące.
Woda, musztarda (26%): [woda, gorczyca, sól, regulator kwasowości: (kwas octowy),
przyprawy, kurkuma], olej rzepakowy,
skrobie modyfikowane, cukier, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, żółtko jaj
kurzych w proszku, stabilizatory: guma
guar, guma ksantanowa; substancje konserwujące: benzoesan sodu, sorbinian potasu;
Woda, olej rzepakowy, papryka chilli, koncentrat pomidorowy, substancje zagęszczające:
(skrobie modyfikowane), sól, musztarda: (gorczyca), regulatory kwasowości:(kwas
cytrynowy, kwas mlekowy, kwas octowy), cukier, przyprawa: (hydrolizat białka sojowego,
wzmacniacz smaku-glutaminian monosodowy, barwnik- karmel amoniakalny), płatki
suszonej
papryki,
stabilizatory:(guma olej
guar,roślinny
guma ksantanowa),
substancje
Woda, syrop
glukozowo-fruktozowy,
rzepakowy, cukier,
stabilizator:
karagen, substancja
zagęszczająca: guma ksantanowa, papryka, koper, regulator kwasowości: octan sodu,
szczypiorek, bazylia,
wodorowęglan sodu, ekstrakt przypraw (papryka), regulatory kwasowości: ocet
spirytusowy, kwas octowy,
Czosnek
olej rzepakowy rafinowany

Pakiet: SOSY I DODATKI
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WYKAZ SKŁADNIKÓW POTRAW
OLIWA Z OLIWEK

Olej oliwkowy, nasycone kwasy tłuszcowe,kwas laurynowy

PIEPRZ MARYNOWANY ZIELONY Pieprz zielony, woda, sól, ocet biały.
ŚMIETANKA UHT KULINARNA
SOS PIEPRZOWY
ROSOŁEK SYPKI

PIEPRZ CZARNY MIELONY
OLIWA Z OLIWEK
KONCENTRAT GRZYBOWY
WIELOGATUNKOWY
CEBULA BIAŁA
WINO WYTRAWNE BIAŁE
SOS KURKOWY

ŚMIETANKA UHT KULINARNA
MASŁO

ROSOŁEK SYPKI

PIEPRZ CZARNY MIELONY

śmietanka, stabilizatory - karagen emulgator e471 ,tluszcz 18% , mleko
sól, tłuszcz roślinny [palmowy, Shea, Sal], wzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy,
inozynian disodowy i guanylan disodowy, skrobia, cukier, tłuszcz kurzy (2%), aromaty,
kurkuma, nasiona SELERA, marchew (1%), ekstrakt drożdżowy, natka pietruszki, ekstrakt
mięsa kurzego (0,1%), syrop karmelowy, maltodekstryna, przeciwutleniacz: wyciągi z
rozmarynu
pieprz czarny
Olej oliwkowy, nasycone kwasy tłuszcowe,kwas laurynowy
Borowik 60%,podgrzybek 20%,maślak 20%
Cebula biała
woda (85%), rozpuszczony dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, substancje lotne,
substancje azotowe, cukier resztkowy, gliceryna, polifenole, pektyny, kwasy organiczne,
sole mineralne, witaminy
śmietanka, stabilizatory - karagen emulgator e471 ,tluszcz 18% , mleko
śmietanka, zawartość tłuszczu 86%.
sól, tłuszcz roślinny [palmowy, Shea, Sal], wzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy,
inozynian disodowy i guanylan disodowy, skrobia, cukier, tłuszcz kurzy (2%), aromaty,
kurkuma, nasiona SELERA, marchew (1%), ekstrakt drożdżowy, natka pietruszki, ekstrakt
mięsa kurzego (0,1%), syrop karmelowy, maltodekstryna, przeciwutleniacz: wyciągi z
rozmarynu
pieprz czarny

DODATKI
FRYTKI JULIENNE PROSTE
ORIGINAL

ziemniaki, olej roślinny

LUB
FRYTKI

FRYTKI SKIN ON MCCAIN
ORIGINAL
COUNTRY STYLE
FRIES
FRYTURA PALMOWA L
FRYTKI JULIENNE PROSTE
ORIGINAL

ziemniaki, olej słonecznikowy

Rafinowany Olej palmowy 100%
ziemniaki, olej roślinny

LUB

FRYTKI Z KETCHUPEM

FRYTKI SKIN ON MCCAIN
ORIGINAL
COUNTRY STYLE
FRIES
FRYTURA PALMOWA L

KETCHUP PREMIUM

MIESZANKA SAŁAT
PAPRYKA MIX
SAŁATKA ZE ŚWIEŻYCH
WARZYW

POMIDOR KOKTAJLOWY
OGÓREK
SOS WINEGRET

Wydanie 2 z dnia 28.04.2020

ziemniaki, olej słonecznikowy

Rafinowany Olej palmowy 100%
Koncentrat pomidorowy (29%) (co odpowiada 174g pomidorów/ 100g produktu) woda,
cukier, ocet spirytusowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, skrobia modyfikowana
ziemniaczana, sól, cebula suszona, stabilizatory: guma guar, guma ksantanowa;
substancje konserwujące: benzoesan sodu, sorbinian potasu. Może zawierać gorczycę
Mieszanka sałat
Papryka mix
Pomidor koktajlowy
ogórek
Patrz tabela Sosy i Dodatki

Pakiet: SOSY I DODATKI

Strona: 29/51

WYKAZ SKŁADNIKÓW POTRAW
BURGERY & KEBAB
121 CLASSIC BURGER

mąka pszenna 500 66%, woda 20%, olej roślinny rzepakowy 4%, drożdże
2,4%, sezam ziarno 1,9%, nasiona czarnuszki 1,9%, sól 1,2%, środek do
przetwarzania mąki 0,7%

BUŁKA DO BURGERA
KOTLET WOŁOWY DO BURGERA

Woda, olej roślinny rzepakowy, musztarda: [woda, gorczyca, sól,
regulator kwasowości:(kwas octowy),
przyprawy, kurkuma], substancje zagęszczające: (skrobie
modyfikowane), cukier, sól, regulator kwasowości: (kwas cytrynowy),
stabilizatory: ( guma guar, guma ksantanowa), substancje konserwujące:
(benzoesan sodu , sorbinian potasu), żółtko jaj kurzych w proszku,
substancje słodzące: ( acesulfam K, sacharyna, aspartam),
przeciwutleniacz: (sól wapniowo-disodowa EDTA).
Zawiera źródło fenyloalaniny.

MAJONEZ

Sałata lodowa

Sałata lodowa

POMIDOR

Pomidor

SAŁATKA SZWEDZKA SŁODKA

122 CHEESE BACON
BURGER

ogórek,woda,cukier,ocet spirytusowy,sól, koper, mieszanka przypraw
(zawiera gorczycę)

CEBULA CZERWONA

Cebula czerwona

KETCHUP PREMIUM

Koncentrat pomidorowy (29%) (co odpowiada 174g pomidorów/ 100g
produktu) woda, cukier, ocet spirytusowy, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy, skrobia modyfikowana ziemniaczana, sól, cebula suszona,
stabilizatory: guma guar, guma ksantanowa; substancje konserwujące:
benzoesan sodu, sorbinian potasu. Może zawierać gorczycę

BUŁKA DO BURGERA

mąka pszenna 500 66%, woda 20%, olej roślinny rzepakowy 4%, drożdże
2,4%, sezam ziarno 1,9%, nasiona czarnuszki 1,9%, sól 1,2%, środek do
przetwarzania mąki 0,7%

KOTLET WOŁOWY DO BURGERA

Sałata lodowa

Sałata lodowa

SER CHEDDAR W PLASTRACH MLEKOVITA
POMIDOR

Mleko, sól, kultury bakterii, barwnik annato
Pomidor

SAŁATKA SZWEDZKA SŁODKA
BOCZEK WĘDZONY

Mięso wołowe 99,9 %, sól.
Woda, olej roślinny rzepakowy, musztarda: [woda, gorczyca, sól,
regulator kwasowości:(kwas octowy),
przyprawy, kurkuma], substancje zagęszczające: (skrobie
modyfikowane), cukier, sól, regulator kwasowości: (kwas cytrynowy),
stabilizatory: ( guma guar, guma ksantanowa), substancje konserwujące:
(benzoesan sodu , sorbinian potasu), żółtko jaj kurzych w proszku,
substancje słodzące: ( acesulfam K, sacharyna, aspartam),
przeciwutleniacz: (sól wapniowo-disodowa EDTA).
Zawiera źródło fenyloalaniny.

MAJONEZ

Wydanie 2 z dnia 01.03.2021

Mięso wołowe 99,9 %, sól.

ogórek,woda,cukier,ocet spirytusowy,sól, koper, mieszanka przypraw
(zawiera gorczycę)
boczek wieprzowy-85%, woda, regulator kwasowości: E325, sól,
stabilizatory: E451, przeciwutleniacz: E316, substancja konserwująca:
E250

CEBULA CZERWONA

Cebula czerwona

KETCHUP PREMIUM

Koncentrat pomidorowy (29%) (co odpowiada 174g pomidorów/ 100g
produktu) woda, cukier, ocet spirytusowy, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy, skrobia modyfikowana ziemniaczana, sól, cebula suszona,
stabilizatory: guma guar, guma ksantanowa; substancje konserwujące:
benzoesan sodu, sorbinian potasu. Może zawierać gorczycę

Pakiet: BURGER

Strona: 30/51

WYKAZ SKŁADNIKÓW POTRAW
123 SPICY BURGER

mąka pszenna 500 66%, woda 20%, olej roślinny rzepakowy 4%, drożdże
2,4%, sezam ziarno 1,9%, nasiona czarnuszki 1,9%, sól 1,2%, środek do
przetwarzania mąki 0,7%

BUŁKA DO BURGERA
KOTLET WOŁOWY DO BURGERA

Mięso wołowe 99,9 %, sól.
Woda, olej roślinny rzepakowy, musztarda: [woda, gorczyca, sól,
regulator kwasowości:(kwas octowy),
przyprawy, kurkuma], substancje zagęszczające: (skrobie
modyfikowane), cukier, sól, regulator kwasowości: (kwas cytrynowy),
stabilizatory: ( guma guar, guma ksantanowa), substancje konserwujące:
(benzoesan sodu , sorbinian potasu), żółtko jaj kurzych w proszku,
substancje słodzące: ( acesulfam K, sacharyna, aspartam),
przeciwutleniacz: (sól wapniowo-disodowa EDTA).
Zawiera źródło fenyloalaniny.

MAJONEZ

Sałata lodowa

Sałata lodowa

SER CHEDDAR W PLASTRACH MLEKOVITA
POMIDOR

Mleko, sól, kultury bakterii, barwnik annato
Pomidor

SAŁATKA SZWEDZKA SŁODKA
BOCZEK WĘDZONY
CEBULA CZERWONA

ogórek,woda,cukier,ocet spirytusowy,sól, koper, mieszanka przypraw
(zawiera gorczycę)
boczek wieprzowy-85%, woda, regulator kwasowości: E325, sól,
stabilizatory: E451, przeciwutleniacz: E316, substancja konserwująca:
E250
Cebula czerwona

PAPRYKA JALAPENO ZIELONA KONSERWOWA papryka jalapeno, woda, sól, regulator kwasowości-kwas octowy,
KROJONA
stabilizator - chlorek wapnia
SOS BARBECUE
128 CHEESE BACON
DOUBLE BURGER

Patrz tabela Sosy i Dodatki
mąka pszenna 500 66%, woda 20%, olej roślinny rzepakowy 4%, drożdże
2,4%, sezam ziarno 1,9%, nasiona czarnuszki 1,9%, sól 1,2%, środek do
przetwarzania mąki 0,7%

BUŁKA DO BURGERA
KOTLET WOŁOWY DO BURGERA

Woda, olej roślinny rzepakowy, musztarda: [woda, gorczyca, sól,
regulator kwasowości:(kwas octowy),
przyprawy, kurkuma], substancje zagęszczające: (skrobie
modyfikowane), cukier, sól, regulator kwasowości: (kwas cytrynowy),
stabilizatory: ( guma guar, guma ksantanowa), substancje konserwujące:
(benzoesan sodu , sorbinian potasu), żółtko jaj kurzych w proszku,
substancje słodzące: ( acesulfam K, sacharyna, aspartam),
przeciwutleniacz: (sól wapniowo-disodowa EDTA).
Zawiera źródło fenyloalaniny.

MAJONEZ

Sałata lodowa

Sałata lodowa

SER CHEDDAR W PLASTRACH MLEKOVITA
POMIDOR

Wydanie 2 z dnia 01.03.2021

Mleko, sól, kultury bakterii, barwnik annato
Pomidor

SAŁATKA SZWEDZKA SŁODKA
BOCZEK WĘDZONY

Mięso wołowe 99,9 %, sól.

ogórek,woda,cukier,ocet spirytusowy,sól, koper, mieszanka przypraw
(zawiera gorczycę)
boczek wieprzowy-85%, woda, regulator kwasowości: E325, sól,
stabilizatory: E451, przeciwutleniacz: E316, substancja konserwująca:
E250

CEBULA CZERWONA

Cebula czerwona

KETCHUP PREMIUM

Koncentrat pomidorowy (29%) (co odpowiada 174g pomidorów/ 100g
produktu) woda, cukier, ocet spirytusowy, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy, skrobia modyfikowana ziemniaczana, sól, cebula suszona,
stabilizatory: guma guar, guma ksantanowa; substancje konserwujące:
benzoesan sodu, sorbinian potasu. Może zawierać gorczycę

Pakiet: BURGER
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WYKAZ SKŁADNIKÓW POTRAW
129 VEGE BURGER

mąka pszenna 500 66%, woda 20%, olej roślinny rzepakowy 4%, drożdże
2,4%, sezam ziarno 1,9%, nasiona czarnuszki 1,9%, sól 1,2%, środek do
przetwarzania mąki 0,7%

BUŁKA DO BURGERA

KOTLET WEGAŃSKI O SMAKU WOŁOWINY

Woda, teksturat białka pszenicznego (gluten), skrobia pszenna
(gluten),olej rzepakowy, białko fasoli, białko grochu, substancja
zgeszczająca : metyloceluloza, skrobia, tłuszcz kokosowy, aromaty,
przyprawy
Woda, olej roślinny rzepakowy, musztarda: [woda, gorczyca, sól,
regulator kwasowości:(kwas octowy),
przyprawy, kurkuma], substancje zagęszczające: (skrobie
modyfikowane), cukier, sól, regulator kwasowości: (kwas cytrynowy),
stabilizatory: ( guma guar, guma ksantanowa), substancje konserwujące:
(benzoesan sodu , sorbinian potasu), żółtko jaj kurzych w proszku,
substancje słodzące: ( acesulfam K, sacharyna, aspartam),
przeciwutleniacz: (sól wapniowo-disodowa EDTA).
Zawiera źródło fenyloalaniny.

MAJONEZ

Sałata lodowa

Sałata lodowa

POMIDOR

Pomidor

SAŁATKA SZWEDZKA SŁODKA

ogórek,woda,cukier,ocet spirytusowy,sól, koper, mieszanka przypraw
(zawiera gorczycę)

CEBULA CZERWONA

Cebula czerwona

KETCHUP PREMIUM

Koncentrat pomidorowy (29%) (co odpowiada 174g pomidorów/ 100g
produktu) woda, cukier, ocet spirytusowy, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy, skrobia modyfikowana ziemniaczana, sól, cebula suszona,
stabilizatory: guma guar, guma ksantanowa; substancje konserwujące:
benzoesan sodu, sorbinian potasu. Może zawierać gorczycę

BUŁKA DO BURGERA

mąka pszenna 500 66%, woda 20%, olej roślinny rzepakowy 4%, drożdże
2,4%, sezam ziarno 1,9%, nasiona czarnuszki 1,9%, sól 1,2%, środek do
przetwarzania mąki 0,7%

PANIEROWANA POLĘDWICZKA Z KURCZAKA
ŁAGODNA

Filet ( polędwiczka ) z piersi kurczaka 65 %, sól, skrobia ryżowa, aromaty
(mleko, jaja), cebula suszona, czosnek suszony, panier (mąka pszenna,
skrobia: ziemniaczana, pszenna. mleko w proszku, oregano suszone,
ekstrakty przypraw, mąka kukurydziana, sól, przyprawy (czosnek, chili),
aromat). Może zawierać: gorczycę, seler, soję.

MAJONEZ

Woda, olej roślinny rzepakowy, musztarda: [woda, gorczyca, sól,
regulator kwasowości:(kwas octowy),
przyprawy, kurkuma], substancje zagęszczające: (skrobie
modyfikowane), cukier, sól, regulator kwasowości: (kwas cytrynowy),
stabilizatory: ( guma guar, guma ksantanowa), substancje konserwujące:
(benzoesan sodu , sorbinian potasu), żółtko jaj kurzych w proszku,
substancje słodzące: ( acesulfam K, sacharyna, aspartam),
przeciwutleniacz: (sól wapniowo-disodowa EDTA).
Zawiera źródło fenyloalaniny.

130 CRISPY CHICKEN
BURGER

Sałata lodowa
POMIDOR
CEBULA CZERWONA

Wydanie 2 z dnia 01.03.2021

Sałata lodowa
Pomidor
Cebula czerwona

Pakiet: BURGER
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WYKAZ SKŁADNIKÓW POTRAW
DANIA MIĘSNE I RYBNE
111. KARKÓWKA Z
MASŁEM
CZOSNKOWYM

KARKÓWKA WIEPRZOWA MARYNOWANA

MIESZANKA SAŁAT

Karkówka wieprzowa 96%, marynata [olej rzepakowy, sól, papryka słodka,
wzmacniacz smaku E621, czosnek, cukier, owoc kolendry, gorczyca biała,
majeranek, rozmaryn, owoc jałowca, chili, cebula, kurkuma, ziele angielskie,
goździk, skrobia modyfikowana E1442, białko z surowca wieprzowego,
stabilizatory (E450, E451)].
Mieszanka sałat

PAPRYKA MIX

Papryka mix

POMIDOR KOKTAJLOWY

Pomidor koktajlowy

OGÓREK

ogórek

SOS WINEGRET

Patrz tabela Sosy i Dodatki

MASA CZOSNKOWA

Patrz tabela Sosy i Dodatki

OLEJ RZEPAKOWY RAFINOWANY L

olej rzepakowy rafinowany

FRYTKI JULIENNE PROSTE ORIGINAL

ziemniaki, olej roślinny

LUB
FRYTKI SKIN ON MCCAIN ORIGINAL
COUNTRY STYLE
FRIES
FRYTURA PALMOWA L

ziemniaki, olej słonecznikowy
Rafinowany Olej palmowy 100%

LUB
RYŻ BIAŁY DŁUGOZIARNISTY
MASŁO CZOSNKOWE

#N/D!

CZOSNEK

Czosnek

OLEJ RZEPAKOWY RAFINOWANY L
NATKA PIETRUSZKI

olej rzepakowy rafinowany
Natka pietruszki

SÓL
112.
POLĘDWICZKA Z
ZIELONYM
PIEPRZEM

ryż biały

sól

POLĘDWICZKA WIEPRZOWA MARYNOWANA

MIESZANKA SAŁAT

Polędwiczka wieprzowa 96%, marynata [olej rzepakowy, sól, zioła i
przyprawy (papryka, pieprz, pietruszka liść, oregano, tymianek, majeranek,
imbir, rozmaryn, kolendra, gałka muszkatołowa), wzmacniacz smaku E621,
warzywa suszone: (pomidor, czosnek, cebula), dekstroza, cukier, hydrolizat
białka sojowego, barwniki (E150c, E160c), olej słonecznikowy, aromat,
skrobia modyfikowana E1442, białko z surowca wieprzowego, stabilizatory
(E450, E451)]
Mieszanka sałat

PAPRYKA MIX

Papryka mix

POMIDOR KOKTAJLOWY

Pomidor koktajlowy

OGÓREK

ogórek

SOS WINEGRET

Patrz tabela Sosy i Dodatki

FRYTKI JULIENNE PROSTE ORIGINAL

ziemniaki, olej roślinny

LUB
FRYTKI SKIN ON MCCAIN ORIGINAL
COUNTRY STYLE
FRIES
FRYTURA PALMOWA L

ziemniaki, olej słonecznikowy
Rafinowany Olej palmowy 100%

LUB
RYŻ BIAŁY DŁUGOZIARNISTY
SOS PIEPRZOWY

Wydanie 1 z dnia 02.03.2020

ryż biały
Patrz tabela Sosy i Dodatki

Pakiet: DANIA MIĘSNE I RYBNE

Strona: 33/51

WYKAZ SKŁADNIKÓW POTRAW
113A.
POLĘDWICZKA Z
PASTĄ KURKOWĄ
POLĘDWICZKA WIEPRZOWA MARYNOWANA

MIESZANKA SAŁAT

Polędwiczka wieprzowa 96%, marynata [olej rzepakowy, sól, zioła i
przyprawy (papryka, pieprz, pietruszka liść, oregano, tymianek, majeranek,
imbir, rozmaryn, kolendra, gałka muszkatołowa), wzmacniacz smaku E621,
warzywa suszone: (pomidor, czosnek, cebula), dekstroza, cukier, hydrolizat
białka sojowego, barwniki (E150c, E160c), olej słonecznikowy, aromat,
skrobia modyfikowana E1442, białko z surowca wieprzowego, stabilizatory
(E450, E451)]
Mieszanka sałat

PAPRYKA MIX

Papryka mix

POMIDOR KOKTAJLOWY

Pomidor koktajlowy

OGÓREK

ogórek

SOS WINEGRET

Patrz tabela Sosy i Dodatki

FRYTKI JULIENNE PROSTE ORIGINAL

ziemniaki, olej roślinny

LUB
FRYTKI SKIN ON MCCAIN ORIGINAL
COUNTRY STYLE
FRIES
FRYTURA PALMOWA L

ziemniaki, olej słonecznikowy
Rafinowany Olej palmowy 100%

LUB
RYŻ BIAŁY DŁUGOZIARNISTY
SOS KURKOWY

ryż biały
Patrz tabela Sosy i Dodatki

113B.
POLĘDWICZKA
GRILLOWANA
POLĘDWICZKA WIEPRZOWA MARYNOWANA

MIESZANKA SAŁAT

Polędwiczka wieprzowa 96%, marynata [olej rzepakowy, sól, zioła i
przyprawy (papryka, pieprz, pietruszka liść, oregano, tymianek, majeranek,
imbir, rozmaryn, kolendra, gałka muszkatołowa), wzmacniacz smaku E621,
warzywa suszone: (pomidor, czosnek, cebula), dekstroza, cukier, hydrolizat
białka sojowego, barwniki (E150c, E160c), olej słonecznikowy, aromat,
skrobia modyfikowana E1442, białko z surowca wieprzowego, stabilizatory
(E450, E451)]
Mieszanka sałat

PAPRYKA MIX

Papryka mix

POMIDOR KOKTAJLOWY

Pomidor koktajlowy

OGÓREK

ogórek

SOS WINEGRET

Patrz tabela Sosy i Dodatki

FRYTKI JULIENNE PROSTE ORIGINAL

ziemniaki, olej roślinny

LUB
FRYTKI SKIN ON MCCAIN ORIGINAL
COUNTRY STYLE
FRIES
FRYTURA PALMOWA L

ziemniaki, olej słonecznikowy
Rafinowany Olej palmowy 100%

LUB
RYŻ BIAŁY DŁUGOZIARNISTY

Wydanie 1 z dnia 02.03.2020

ryż biały

Pakiet: DANIA MIĘSNE I RYBNE
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WYKAZ SKŁADNIKÓW POTRAW
114. PIERŚ Z
KURCZAKA SOUTE

FILET Z PIERSI KURCZAKA MARYNOWANY
MIESZANKA SAŁAT

Pierś kurczaka 96%, marynata: olej rzepakowy, przyprawy naturalne, cukier,
sól, substancje zagęszczające: E412, E415, regulator kwasowości E270,
aromaty, wzmacniacz smaku E635.
Mieszanka sałat

PAPRYKA MIX

Papryka mix

POMIDOR KOKTAJLOWY

Pomidor koktajlowy

OGÓREK

ogórek

SOS WINEGRET

Patrz tabela Sosy i Dodatki

FRYTKI JULIENNE PROSTE ORIGINAL

ziemniaki, olej roślinny

LUB
FRYTKI SKIN ON MCCAIN ORIGINAL
COUNTRY STYLE
FRIES
FRYTURA PALMOWA L

ziemniaki, olej słonecznikowy
Rafinowany Olej palmowy 100%

LUB
RYŻ BIAŁY DŁUGOZIARNISTY
115. PIERŚ Z
KURCZAKA Z
SEREM I
SUSZONYM
POMIDOREM

FILET Z PIERSI KURCZAKA MARYNOWANY
MIESZANKA SAŁAT

ryż biały
Pierś kurczaka 96%, marynata: olej rzepakowy, przyprawy naturalne, cukier,
sól, substancje zagęszczające: E412, E415, regulator kwasowości E270,
aromaty, wzmacniacz smaku E635.
Mieszanka sałat

PAPRYKA MIX

Papryka mix

POMIDOR KOKTAJLOWY

Pomidor koktajlowy

OGÓREK

ogórek

SOS WINEGRET

Patrz tabela Sosy i Dodatki

KULKA MOZZARELLA OSM SKIERNIEWICE

#N/D!

LUB
KULKA MOZZARELLA PALADIN

mleko, podpuszczka mikrobiologiczna, kwas cytrynowy (E330)

POMIDORY SUSZONE W OLEJU

pomidory suszone na słońcu, olej słonecznikowy (29%), ocet winny, oliwa z
oliwek extra virgin (2%), przyprawy (czosnek, oregano, chilli, pietruszka),
regulator kwasowości:kwasek cytrynowy, przeciwutleniacz: kwas
askorbinowy.

FRYTKI JULIENNE PROSTE ORIGINAL

ziemniaki, olej roślinny

LUB
FRYTKI SKIN ON MCCAIN ORIGINAL
COUNTRY STYLE
FRIES
FRYTURA PALMOWA L

ziemniaki, olej słonecznikowy
Rafinowany Olej palmowy 100%

LUB
RYŻ BIAŁY DŁUGOZIARNISTY

ryż biały

116 ŁOSOŚ SOUTE ŁOSOŚ ATLANTYCKI PORCJE BEZ SKÓRY MROŻONY Łosoś atlantycki (Salmo salar) 100%
cukier, sól, mielona gorczyca, bazylia (10%), cebula* (7,3%), rozmaryn
(7,2%), czosnek (4%), kurkuma* (1,1%), tymianek* (0,8%), olej
słonecznikowy, pieprz cayenne, sok z cytryny* (0,2%), *Warzywa i owoce
uprawiane w sposób zrównoważony

PRZYPRAWA DO RYB

PIEPRZ CZARNY MIELONY
SÓL

pieprz czarny
sól

OLIWA Z OLIWEK

Olej oliwkowy, nasycone kwasy tłuszcowe,kwas laurynowy

MIESZANKA SAŁAT

Mieszanka sałat

PAPRYKA MIX

Papryka mix

POMIDOR KOKTAJLOWY

Pomidor koktajlowy

OGÓREK

ogórek

SOS WINEGRET

Patrz tabela Sosy i Dodatki

FRYTKI JULIENNE PROSTE ORIGINAL

ziemniaki, olej roślinny

LUB
FRYTKI SKIN ON MCCAIN ORIGINAL
COUNTRY STYLE
FRIES
FRYTURA PALMOWA L

Wydanie 1 z dnia 02.03.2020

ziemniaki, olej słonecznikowy
Rafinowany Olej palmowy 100%
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WYKAZ SKŁADNIKÓW POTRAW
117. KEBAB Z
SOSEM
CZOSNKOWYM

KEBAB Z FILETA KURCZĘCEGO

Filet z piersi kurczaka (100g produktu otrzymano ze 105g mięsa), sól, zioła,
przyprawy, wzmacniacz smaku E621, maltodekstryna, aromaty (zawierają
jęczmień), cukier, suszone warzywa (papryka),glukoza, przeciwutleniacz
E316, stabilizator E451, substancja zagęszczająca E407.

LUB

KEBAB Z UDA BEZ SKÓRY

FRYTKI JULIENNE PROSTE ORIGINAL

mięso kurczęce (ze 114 g surowca wyprodukowano 100 g gotowego
produktu), sól, białko sojowe, substancje stabilizujące E451, E452,
regulatory kwasowości E331, E262, glukoza, laktoza z mleka, wzmacniacz
smaku E621, suszone koncentraty warzyw, ekstrakty warzyw, aromaty (w
tym aromat dymu wędzarniczego) – zawierają soję, mleko, przyprawy,
maltodekstryna, ekstrakt drożdżowy, przeciwutleniacz E316. Może zawierać
zboża zawierające gluten, seler, gorczycę.
ziemniaki, olej roślinny

LUB
FRYTKI SKIN ON MCCAIN ORIGINAL
COUNTRY STYLE
FRIES
FRYTURA PALMOWA L

ziemniaki, olej słonecznikowy
Rafinowany Olej palmowy 100%

LUB
RYŻ BIAŁY DŁUGOZIARNISTY
MIESZANKA SAŁAT

Mieszanka sałat

PAPRYKA MIX

Papryka mix

POMIDOR KOKTAJLOWY

Pomidor koktajlowy

OGÓREK

118. POLĘDWICZKI
Z KURCZAKA W
PANIERCE

ryż biały

ogórek

SOS WINEGRET

Patrz tabela Sosy i Dodatki

SOS CZOSNKOWY

Patrz tabela Sosy i Dodatki

PANIEROWANA POLĘDWICZKA Z KURCZAKA
ŁAGODNA

MIESZANKA SAŁAT

Filet ( polędwiczka ) z piersi kurczaka 65 %, sól, skrobia ryżowa, aromaty
(mleko, jaja), cebula suszona, czosnek suszony, panier (mąka pszenna,
skrobia: ziemniaczana, pszenna. mleko w proszku, oregano suszone,
ekstrakty przypraw, mąka kukurydziana, sól, przyprawy (czosnek, chili),
aromat). Może zawierać: gorczycę, seler, soję.
Mieszanka sałat

PAPRYKA MIX

Papryka mix

POMIDOR KOKTAJLOWY

Pomidor koktajlowy

OGÓREK

ogórek

SOS WINEGRET

Patrz tabela Sosy i Dodatki

FRYTKI JULIENNE PROSTE ORIGINAL

ziemniaki, olej roślinny

LUB
FRYTKI SKIN ON MCCAIN ORIGINAL
COUNTRY STYLE
FRIES
FRYTURA PALMOWA L

ziemniaki, olej słonecznikowy
Rafinowany Olej palmowy 100%

LUB
RYŻ BIAŁY DŁUGOZIARNISTY

Wydanie 1 z dnia 02.03.2020

ryż biały
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WYKAZ SKŁADNIKÓW POTRAW

MAKARONY
OLIWA Z OLIWEK

75 CREMA FUNGO

KONCENTRAT GRZYBOWY WIELOGATUNKOWY
FILET KURCZĘCY PIECZONY
WINO WYTRAWNE BIAŁE
ŚMIETANKA UHT KULINARNA
PIEPRZ CZARNY MIELONY
SÓL

ROSOŁEK SYPKI

MAKARON TAGLIATELLE A NIDI
NATKA PIETRUSZKI
OLIWA Z OLIWEK

76 ARABIATA

CEBULA BIAŁA
KREM POMIDOROWY BAZA
BAZYLIA LIŚĆ
WINO WYTRAWNE BIAŁE
PAPRYKA MIX
PAPRYKA CHILLI
MAKARON PENNE RIGATE
SER PARMIGIANO REGGIANO DOP "ALPILATTE"

77 BOLOGNESE Z MIĘSEM
WIEPRZOWYM

SOS BOLOŃSKI Z WOŁOWINĄ

KREM POMIDOROWY BAZA
BAZYLIA LIŚĆ
SER PARMIGIANO REGGIANO DOP "ALPILATTE"
MAKARON SPAGHETTI
OLIWA Z OLIWEK

78 CARBONARA

BOCZEK WĘDZONY
CEBULA BIAŁA
WINO WYTRAWNE BIAŁE
SÓL
ŚMIETANKA UHT KULINARNA
PIEPRZ CZARNY MIELONY
PIEPRZ BIAŁY

ROSOŁEK SYPKI

SER PARMIGIANO REGGIANO DOP "ALPILATTE"
MAKARON SPAGHETTI
OLIWA Z OLIWEK

79 POLLO PESTO

CZOSNEK
FILET KURCZĘCY PIECZONY
POMIDORY SUSZONE W OLEJU

PESTO ROSSO MONINI

BAZYLIA LIŚĆ
PIEPRZ CZARNY MIELONY
SÓL
MAKARON PENNE RIGATE

Wydanie 1 z dnia 02.03.2020

Olej oliwkowy, nasycone kwasy tłuszcowe,kwas laurynowy
Borowik 60%,podgrzybek 20%,maślak 20%
Filet z piersi kurczęcej (94%), skrobia ryżowa, glukoza, sól, stabilizator (E451), substancja zagęszczająca (E407a). Może również
zawierać: gluten, mleko, jaja, soję, seler i gorczycę.
woda (85%), rozpuszczony dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, substancje lotne, substancje azotowe, cukier resztkowy, gliceryna,
polifenole, pektyny, kwasy organiczne, sole mineralne, witaminy
śmietanka, stabilizatory - karagen emulgator e471 ,tluszcz 18% , mleko
pieprz czarny
sól
sól, tłuszcz roślinny [palmowy, Shea, Sal], wzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy, inozynian disodowy i guanylan
disodowy, skrobia, cukier, tłuszcz kurzy (2%), aromaty, kurkuma, nasiona SELERA, marchew (1%), ekstrakt drożdżowy, natka
pietruszki, ekstrakt mięsa kurzego (0,1%), syrop karmelowy, maltodekstryna, przeciwutleniacz: wyciągi z rozmarynu
Semolina z pszenicy durum, woda
Natka pietruszki
Olej oliwkowy, nasycone kwasy tłuszcowe,kwas laurynowy
Cebula biała
Pulpa pomidorowa (58,2%): [pomidory (70%), sok pomidorowy (29,5%), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, stabilizator:
chlorek wapnia], woda, cebula, cukier, olej rzepakowy, papryka czerwona, koncentrat pomidorowy, sól, czosnek, papryka w
proszku, oregano suszone, pieprz czarny.
Bazylia liść
woda (85%), rozpuszczony dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, substancje lotne, substancje azotowe, cukier resztkowy, gliceryna,
polifenole, pektyny, kwasy organiczne, sole mineralne, witaminy
Papryka mix
Papryka chili w proszku
Semolina z pszenicy durum, woda
#N/D!
Mięso wołowe mielone (24,3%), cebula, pulpa pomidorowa: pomidory (70%), sok pomidorowy (29,5%), regulator kwasowości:
kwas cytrynowy, stabilizator: chlorek wapnia], woda, koncentrat
pomidorowy, salsa pomodoro: [proszek pomidorowy 45 %, cukier, maltodekstryna, skrobia modyfikowana, sól, hydrolizat
roślinny (kukurydza, rzepak), pieprz, substancja zagęszczająca (guma guar)] sól, mąka kukurydziana, czosnek, cukier, bazylia,
pieprz czarny, oregano suszone, czosnek granulowany, chili.
Pulpa pomidorowa (58,2%): [pomidory (70%), sok pomidorowy (29,5%), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, stabilizator:
chlorek wapnia], woda, cebula, cukier, olej rzepakowy, papryka czerwona, koncentrat pomidorowy, sól, czosnek, papryka w
proszku, oregano suszone, pieprz czarny.
Bazylia liść
#N/D!
mąka makaronowa pszenna
Olej oliwkowy, nasycone kwasy tłuszcowe,kwas laurynowy
boczek wieprzowy-85%, woda, regulator kwasowości: E325, sól, stabilizatory: E451, przeciwutleniacz: E316, substancja
konserwująca: E250
Cebula biała
woda (85%), rozpuszczony dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, substancje lotne, substancje azotowe, cukier resztkowy, gliceryna,
polifenole, pektyny, kwasy organiczne, sole mineralne, witaminy
sól
śmietanka, stabilizatory - karagen emulgator e471 ,tluszcz 18% , mleko
pieprz czarny
pieprz biały
sól, tłuszcz roślinny [palmowy, Shea, Sal], wzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy, inozynian disodowy i guanylan
disodowy, skrobia, cukier, tłuszcz kurzy (2%), aromaty, kurkuma, nasiona SELERA, marchew (1%), ekstrakt drożdżowy, natka
pietruszki, ekstrakt mięsa kurzego (0,1%), syrop karmelowy, maltodekstryna, przeciwutleniacz: wyciągi z rozmarynu
#N/D!
mąka makaronowa pszenna
Olej oliwkowy, nasycone kwasy tłuszcowe,kwas laurynowy
Czosnek
Filet z piersi kurczęcej (94%), skrobia ryżowa, glukoza, sól, stabilizator (E451), substancja zagęszczająca (E407a). Może również
zawierać: gluten, mleko, jaja, soję, seler i gorczycę.
pomidory suszone na słońcu, olej słonecznikowy (29%), ocet winny, oliwa z oliwek extra virgin (2%), przyprawy (czosnek,
oregano, chilli, pietruszka), regulator kwasowości:kwasek cytrynowy, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy.
olej słonecznikowy 35,3%, pomidory suszone na słońcu 21,8%, pulpa pomidorowa 14,6%, koncentrat pomidorowy 8%, bazylia
7,6%, sól, orzechy nerkowca, woda, oliwa z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia, ocet z białego wina, ser Grana
Padano ChNP 0,8% (mleko, sól, środek konserwujący: lizozym z jaj), burak ćwikłowy, regulator kwasowości: E330
Bazylia liść
pieprz czarny
sól
Semolina z pszenicy durum, woda
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WYKAZ SKŁADNIKÓW POTRAW

OLIWA Z OLIWEK

80 SPINACHI

SZPINAK W LIŚCIACH
CEBULA BIAŁA
CZOSNEK
OLEJ RZEPAKOWY RAFINOWANY L
WINO WYTRAWNE BIAŁE
SER Z NIEBIESKĄ PLEŚNIĄ NIVA
ŚMIETANKA UHT KULINARNA

ROSOŁEK SYPKI

PIEPRZ CZARNY MIELONY
PIEPRZ BIAŁY
MAKARON PENNE RIGATE
SER PARMIGIANO REGGIANO DOP "ALPILATTE"
OLIWA Z OLIWEK

80 GAMBERO BIANCO

KREWETKI SUROWE OBRANE BEZ OGONA
MROŻONE
CEBULA BIAŁA
ŚMIETANKA UHT KULINARNA

ROSOŁEK SYPKI

MASA CZOSNKOWA
PIEPRZ CZARNY MIELONY
SÓL
PAPRYKA CHILLI
MAKARON TAGLIATELLE A NIDI
NATKA PIETRUSZKI

Wydanie 1 z dnia 02.03.2020

Olej oliwkowy, nasycone kwasy tłuszcowe,kwas laurynowy
Szpinak w liściach
Cebula biała
Czosnek
olej rzepakowy rafinowany
woda (85%), rozpuszczony dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, substancje lotne, substancje azotowe, cukier resztkowy, gliceryna,
polifenole, pektyny, kwasy organiczne, sole mineralne, witaminy
mleko krowie pasteryzowane, sól, chlorek wapnia, podpuszczka, kultury bakterii fermentacji mlekowej [zawierają laktozę (z
mleka)], szlachetna pleśń z gatunku Penicillium roqueforti
śmietanka, stabilizatory - karagen emulgator e471 ,tluszcz 18% , mleko
sól, tłuszcz roślinny [palmowy, Shea, Sal], wzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy, inozynian disodowy i guanylan
disodowy, skrobia, cukier, tłuszcz kurzy (2%), aromaty, kurkuma, nasiona SELERA, marchew (1%), ekstrakt drożdżowy, natka
pietruszki, ekstrakt mięsa kurzego (0,1%), syrop karmelowy, maltodekstryna, przeciwutleniacz: wyciągi z rozmarynu
pieprz czarny
pieprz biały
Semolina z pszenicy durum, woda
#N/D!
Olej oliwkowy, nasycone kwasy tłuszcowe,kwas laurynowy
Krewetka biała (Litopenaeus vannamei) 99%, sól, woda, stabilizatory: E451, E452.
Cebula biała
śmietanka, stabilizatory - karagen emulgator e471 ,tluszcz 18% , mleko
sól, tłuszcz roślinny [palmowy, Shea, Sal], wzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy, inozynian disodowy i guanylan
disodowy, skrobia, cukier, tłuszcz kurzy (2%), aromaty, kurkuma, nasiona SELERA, marchew (1%), ekstrakt drożdżowy, natka
pietruszki, ekstrakt mięsa kurzego (0,1%), syrop karmelowy, maltodekstryna, przeciwutleniacz: wyciągi z rozmarynu
Patrz tabela Sosy i Dodatki
pieprz czarny
sól
Papryka chili w proszku
Semolina z pszenicy durum, woda
Natka pietruszki
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WYKAZ SKŁADNIKÓW POTRAW
PIZZA NA CIENKIM CIEŚCIE
37 MOZZARELLA

CIASTO DO PIZZY Z OLIWĄ Z OLIWEK

mąka pszenna typ 500, woda,olej roślinny rzepakowy, cukier, drożdże, sól,
oliwa z oliwek (1%)

PULPA POMIDOROWA DEVELEY

pomidory 70%, sok pomidorowy , regulator kwasowości: kwas cytrynowy.

KULKA MOZZARELLA OSM SKIERNIEWICE

#N/D!

LUB
KULKA MOZZARELLA PALADIN
BAZYLIA LIŚĆ
OREGANO SUSZONE

mleko, podpuszczka mikrobiologiczna, kwas cytrynowy (E330)
Bazylia liść
oregano suszone

CIASTO DO PIZZY Z OLIWĄ Z OLIWEK

mąka pszenna typ 500, woda,olej roślinny rzepakowy, cukier, drożdże, sól,
oliwa z oliwek (1%)

PULPA POMIDOROWA DEVELEY

pomidory 70%, sok pomidorowy , regulator kwasowości: kwas cytrynowy.

KULKA MOZZARELLA OSM SKIERNIEWICE

#N/D!

LUB
38 PROSCIUTTO

KULKA MOZZARELLA OSM SKIERNIEWICE
SZYNKA WŁOSKA PROSCIUTTO W
PLASTRACH G
POMIDOR KOKTAJLOWY
RUKOLA ŚWIEŻA
OREGANO SUSZONE

#N/D!
mięso wieprzowe, sól, substancja konserwująca: E252
Pomidor koktajlowy
Rukola świeża
oregano suszone

CIASTO DO PIZZY Z OLIWĄ Z OLIWEK

mąka pszenna typ 500, woda,olej roślinny rzepakowy, cukier, drożdże, sól,
oliwa z oliwek (1%)

PULPA POMIDOROWA DEVELEY

pomidory 70%, sok pomidorowy , regulator kwasowości: kwas cytrynowy.

KULKA MOZZARELLA OSM SKIERNIEWICE

#N/D!

LUB
39 FORMAGGIO

KULKA MOZZARELLA PALADIN

mleko, podpuszczka mikrobiologiczna, kwas cytrynowy (E330)

SER Z NIEBIESKĄ PLEŚNIĄ NIVA

mleko krowie pasteryzowane, sól, chlorek wapnia, podpuszczka, kultury
bakterii fermentacji mlekowej [zawierają laktozę (z mleka)], szlachetna
pleśń z gatunku Penicillium roqueforti

PAPRYKA MIX
CUKINIA

Cukinia

OREGANO SUSZONE

Wydanie 1 z dnia 02.03.2020

Papryka mix

oregano suszone
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WYKAZ SKŁADNIKÓW POTRAW
CIASTO DO PIZZY Z OLIWĄ Z OLIWEK

mąka pszenna typ 500, woda,olej roślinny rzepakowy, cukier, drożdże, sól,
oliwa z oliwek (1%)

PULPA POMIDOROWA DEVELEY

pomidory 70%, sok pomidorowy , regulator kwasowości: kwas cytrynowy.

KULKA MOZZARELLA OSM SKIERNIEWICE

#N/D!

LUB
KULKA MOZZARELLA PALADIN

SALAMI JEDLICKIE
40 SALAME

mleko, podpuszczka mikrobiologiczna, kwas cytrynowy (E330)
mięso wieprzowe(UE), białko sojowe, tłuszcz wieprzowy, sól,
maltodekstryna, dekstroza, glukoza,cukier , syrop glukozowy, aromaty,
przyprawy, stabilizator: trifosforan (E451); przeciwutleniacze: ekstrakty z
rozmarynu (E392), kwas askorbinowy (E300), askorbinian sodu (E301),
izoaskorbinian sodu (E316), barwnik: kwas karminowy (E120): wzmacniacz
smaku: glutaminian monosodowy (E621): substancja konserwująca: azotyn
sodu (E250): kultury starterowe.

LUB

SALAMI JEDLICKIE.

KAPARY

Kapary, woda, sól, ocet

PAPRYKA MIX
OREGANO SUSZONE

Wydanie 1 z dnia 02.03.2020

mięso wieprzowe, mięso wołowe, sól, białko sojowe, dekstroza, przyprawy
(zawierają: gorczycę, seler), ekstrakty przypraw, przeciwutleniacz: E
301,barwnik: karminy; substancja konserwująca: E 250. Do wytworzenia
100 g produktu zużyto 99 g mięsa wieprzowego i 2 g mięsa wołowego.

Papryka mix
oregano suszone

Pakiet: PIZZA NA CIENKIM
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WYKAZ SKŁADNIKÓW POTRAW
NALEŚNIKI
141 BANANOWOCZEKOLADOWE
NALEŚNIKI Z BITĄ
ŚMIETANĄ

MLEKO UHT

WODA
SÓL
CUKIER
MĄKA BIAŁA
NUTELLA
BANAN
SOS CZEKOLADOWY

Woda
sól
cukier
pszenica
cukier, olej palmowy, orzechy laskowe (13%), mleko odtłuszczone w proszku (8,7%),
kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu (7,4%), emulgator: lecytyny (soja),
wanilina
Banan
Patrz tabela Sosy i Dodatki

WIŚNIE W ŻELU

Wiśnie drążone,cukier,woda,skrobie modyfikowane,kwas cytrynowy,

BITA ŚMIETANA

śmietanka 80%, syrop glukozowy 12%, cukier 4%, gaz nośny: podtlenek azotu,
odtłuszczone mleko w proszku, emulgatory: E 471, E 472a, stabilizatory: fosforany
sodu, karagen, aromat: wanilina

MIĘTA
142 NALEŚNIK Z
KEBABEM

Mleko - Zawartość tłuszczu 3,2%

OLEJ RZEPAKOWY RAFINOWANY
olej rzepakowy rafinowany
L

MLEKO UHT

Mięta
Mleko - Zawartość tłuszczu 3,2%

OLEJ RZEPAKOWY RAFINOWANY
olej rzepakowy rafinowany
L
WODA
SÓL
CUKIER
MĄKA BIAŁA

KEBAB Z FILETA KURCZĘCEGO

Woda
sól
cukier
pszenica
Filet z piersi kurczaka (100g produktu otrzymano ze 105g mięsa), sól, zioła, przyprawy,
wzmacniacz smaku E621, maltodekstryna, aromaty (zawierają jęczmień), cukier,
suszone warzywa (papryka),glukoza, przeciwutleniacz E316, stabilizator E451,
substancja zagęszczająca E407.

LUB

KEBAB Z UDA BEZ SKÓRY

PAPRYKA MIX
SAŁATKA SZWEDZKA SŁODKA
CZOSNEK

mięso kurczęce (ze 114 g surowca wyprodukowano 100 g gotowego produktu), sól,
białko sojowe, substancje stabilizujące E451, E452, regulatory kwasowości E331, E262,
glukoza, laktoza z mleka, wzmacniacz smaku E621, suszone koncentraty warzyw,
ekstrakty warzyw, aromaty (w tym aromat dymu wędzarniczego) – zawierają soję,
mleko, przyprawy, maltodekstryna, ekstrakt drożdżowy, przeciwutleniacz E316. Może
zawierać zboża zawierające gluten, seler, gorczycę.
Papryka mix
ogórek,woda,cukier,ocet spirytusowy,sól, koper, mieszanka przypraw (zawiera
gorczycę)
Czosnek

OLEJ RZEPAKOWY RAFINOWANY
olej rzepakowy rafinowany
L
RUKOLA ŚWIEŻA

Wydanie 1 z dnia 02.03.2020

Rukola świeża
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WYKAZ SKŁADNIKÓW POTRAW
143 NALEŚNIK Z
KURCZAKIEM I
SUSZONYMI
POMIDORAMI

MLEKO UHT

Mleko - Zawartość tłuszczu 3,2%

OLEJ RZEPAKOWY RAFINOWANY
olej rzepakowy rafinowany
L
WODA
SÓL
CUKIER
MĄKA BIAŁA
PIEPRZ CZARNY MIELONY

Woda
sól
cukier
pszenica
pieprz czarny

VEGETA

sól kuchenna, suszone warzywa 15,5% (marchew, pasternak, ziemniaki, cebula, seler,
natka pietruszki), substancje wzmacniające smak i zapach (glutaminian sodu, inozynian
disodowy), cukier, przyprawy, skrobia kukurydziana, barwnik (ryboflawina)

KREM POMIDOROWY BAZA

Pulpa pomidorowa (58,2%): [pomidory (70%), sok pomidorowy (29,5%), regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, stabilizator: chlorek wapnia], woda, cebula, cukier, olej
rzepakowy, papryka czerwona, koncentrat pomidorowy, sól, czosnek, papryka w
proszku, oregano suszone, pieprz czarny.

FILET KURCZĘCY PIECZONY

Filet z piersi kurczęcej (94%), skrobia ryżowa, glukoza, sól, stabilizator (E451),
substancja zagęszczająca (E407a). Może również zawierać: gluten, mleko, jaja, soję,
seler i gorczycę.

pomidory suszone na słońcu, olej słonecznikowy (29%), ocet winny, oliwa z oliwek extra
POMIDORY SUSZONE W OLEJU virgin (2%), przyprawy (czosnek, oregano, chilli, pietruszka), regulator
kwasowości:kwasek cytrynowy, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy.
OLIWKI CZARNE DRYLOWANE
KULKA MOZZARELLA OSM
SKIERNIEWICE

oliwki zielone, woda,sól, regulator kwasowości:kwas cytrynowy, kwas mlekowy, kwas
cytrynowy
#N/D!

LUB
KULKA MOZZARELLA PALADIN

mleko, podpuszczka mikrobiologiczna, kwas cytrynowy (E330)

pomidory suszone na słońcu, olej słonecznikowy (29%), ocet winny, oliwa z oliwek extra
POMIDORY SUSZONE W OLEJU virgin (2%), przyprawy (czosnek, oregano, chilli, pietruszka), regulator
kwasowości:kwasek cytrynowy, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy.
RUKOLA ŚWIEŻA
BAZYLIA LIŚĆ

Rukola świeża
Bazylia liść

144 NALEŚNIK Z SEREM
MLEKO UHT
Mleko - Zawartość tłuszczu 3,2%
SAŁATKOWYM I
OLEJ RZEPAKOWY RAFINOWANY
olej rzepakowy rafinowany
OLIWKAMI
L
WODA
SÓL
CUKIER
MĄKA BIAŁA
PIEPRZ CZARNY MIELONY

VEGETA

MIESZANKA SAŁAT
PAPRYKA MIX
OLIWKI CZARNE DRYLOWANE
CEBULA CZERWONA

Woda
sól
cukier
pszenica
pieprz czarny
sól kuchenna, suszone warzywa 15,5% (marchew, pasternak, ziemniaki, cebula, seler,
natka pietruszki), substancje wzmacniające smak i zapach (glutaminian sodu, inozynian
disodowy), cukier, przyprawy, skrobia kukurydziana, barwnik (ryboflawina)
Mieszanka sałat
Papryka mix
oliwki zielone, woda,sól, regulator kwasowości:kwas cytrynowy, kwas mlekowy, kwas
cytrynowy
Cebula czerwona

Ser (mleko pasteryzowane, sól, kultury bakterii kwasu mlekowego, stabilizator: chlorek
SER SOLANKOWY W KOSTKACH
wapnia, podpuszczka); zalewa solankowa (woda, sól, stabilizator: chlorek wapnia,
W ZALEWIE .
regulator kwasowości: kwas mlekowy)
LUB
SER SOLANKOWY KOSTKA
FELLADA

KREM POMIDOROWY BAZA

Wydanie 1 z dnia 02.03.2020

mleko pasteryzowane, sól, stabilizator - chlorek wapnia, kultury bakterii fermentacji
mlekowej, podpuszczka
Pulpa pomidorowa (58,2%): [pomidory (70%), sok pomidorowy (29,5%), regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, stabilizator: chlorek wapnia], woda, cebula, cukier, olej
rzepakowy, papryka czerwona, koncentrat pomidorowy, sól, czosnek, papryka w
proszku, oregano suszone, pieprz czarny.

Pakiet: NALEŚNIKI
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WYKAZ SKŁADNIKÓW POTRAW
NAPOJE GORĄCE
151 WINO GRZANE

GRZANIEC GALICYJSKI
GOŹDZIKI

Goździki

POMARAŃCZA
152 CZEKOLADOWY NAPÓJ NA
GORĄCO
CZEKOLADA W PROSZKU

BITA ŚMIETANA

śmietanka 80%, syrop glukozowy 12%, cukier 4%, gaz nośny: podtlenek
azotu, odtłuszczone mleko w proszku, emulgatory: E 471, E 472a,
stabilizatory: fosforany sodu, karagen, aromat: wanilina

Piwo Tyskie

Sos ciemna czekolada
Kawa Espresso
MLEKO UHT
Kawa Spicy Mango Mocha

Bita śmietana

SKÓRKA POMARAŃCZOWA

Posypka czekoladowa
Syrop Monin Carmel Suar
Free
Kawa Espresso
MLEKO UHT
Bita śmietana
MIĘTA

WODA

cukier, woda, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu (11%),
miazga kakaowa, kwas: E334, aromat, emulgator: E471, substancja
konserwująca: sorbinian potasu, sól. Zawartość czekolady 20%
Ziarno kawowca,woda
Mleko - Zawartość tłuszczu 3,2%
śmietanka 80%, syrop glukozowy 12%, cukier 4%, gaz nośny: podtlenek
azotu, odtłuszczone mleko w proszku, emulgatory: E 471, E 472a,
stabilizatory: fosforany sodu, karagen, aromat: wanilina
Skórka pomarańczowa (49%), syrop glukozowo-fruktozowy, cukier,
regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca:
dwutlenek siarki

cukier, miazga kakaowa, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, syrop
glukozowy, emulgator (lecytyny słonecznikowe), substancja
przeciwzbrylająca (talk).
woda, substancja wypełniająca: E1200; aromat, substancja zagęszczająca:
E466, substancje słodzące: E955, E211.
Ziarno kawowca,woda
Mleko - Zawartość tłuszczu 3,2%
śmietanka 80%, syrop glukozowy 12%, cukier 4%, gaz nośny: podtlenek
azotu, odtłuszczone mleko w proszku, emulgatory: E 471, E 472a,
stabilizatory: fosforany sodu, karagen, aromat: wanilina

herbata czarna, naturalny aromat
Woda

SYROP POZIOMKOWY WILD
STRAWBERRY MONIN

Wydanie 2 z dnia 01.10.2020

cukier, woda, zagęszczony sok z mango (2,5%), aromat, barwniki: E161b,
E150a, E163, emulgatory: E414, E445.

Mięta

HERBATA LIPTON CZARNA
EKSPRESOWA

ROZMARYN

woda, koncentrat soku z zielonych cytryn, kwas: kwas cytrynowy,
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, emulgatory: guma arabska, E445,
naturalny aromat cytryny zielonej. Soku z cytryn zielonych: 40%.
Goździki

Syrop Monin Spicy Mano

CYTRYNA

cukier, miazga kakaowa, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, syrop
glukozowy, emulgator (lecytyny słonecznikowe), substancja
przeciwzbrylająca (talk).
Woda, słody jęczmienne, chmiel, szyszki chmielu

GOŹDZIKI

HERBATA WILD STRAWBERRY

Proszek czekoladowy 72% (cukier, kakao) skrobia modyfikowana, kakao o
obniżonej zawartości tłuszczu, czekolada 5% (masa kakaowa, cukier, asło
kakaowe, emulgator sojowy lecytyna, aromaty), odtłuszczone mleko w
proszku, aromaty, środek przeciwzbrylajacy dwutlenek krzemu, sól,
zageszczacz guma guar guma ksantanowa, kwas winowy.
#N/D!

SYROP IMBIROWY GINGERBRED
MONIN

Kawa Caramel Latte

Pomarańcza

GORĄCA WODA

POSYPKA CZEKOLADOWA
153 PIWO KORZENNE

Przyprawy korznne, Wina gronowe

cukier, woda, koncentrat soku poziomkowego, kwas: kwas cytrynowy,
barwnik: E163, naturalny aromat. Zawartość soku poziomkowego: 16%
Cytryna
Rozmaryn

Pakiet: NAPOJE GORĄCE
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WYKAZ SKŁADNIKÓW POTRAW
HERBATA LEMON ORANGE

HERBATA LIPTON ZIELONA
AROMATYZOWANA Z PŁATKAMI
RÓŻY
WODA

herbata zielona (89%), aromat, płatki róży (1%)
Woda

SYROP CYTRYNOWYMONIN
LEMON RANTCHO

woda, skoncentrowany sok cytrynowy, substancja zakwaszająca: kwas
cytrynowy (E330), naturalny aromat cytrynowo-limonkowy, substancja
barwiąca: luteina (E161b), substancja przeciwutleniająca: kwas
askorbinowy (E300), emulgatory: guma arabska (E414), guma estrowa
(E445); wykonane z 50% soku z cytryny

Syrop Monin Curacao Triple sec

cukier, woda, naturalne aromaty pomarańczy i owoców cytrusowych.

POMARAŃCZA
ROZMARYN

Wydanie 2 z dnia 01.10.2020

Pomarańcza
Rozmaryn

Pakiet: NAPOJE GORĄCE

Strona: 45/51

WYKAZ SKŁADNIKÓW POTRAW
CIASTA

SZARLOTKA WEGAŃSKA ERLENBACHER

jabłka (68%), mąka PSZENNA, cukier, tłuszcz palmowy, skrobie modyfikowane, syrop glukozowofruktozowy, olej rzepakowy, MIGDAŁY, substancje zagęszczające (E410, E415, E412), kwas (E330),
aromaty, substancja żelująca (E440), substancje spulchniające (E450, E500), barwniki (koncentrat z
marchwi, koncentrat z dyni), emulgator (E471), przyprawa (cynamon), sól kuchenna, regulatory
kwasowości (E332, E327). Może zawierać INNE ORZECHY, ORZESZKI ZIEMNE i SOJĘ. Ten produkt został
wytworzony w zakładzie, w którym są JAJA i produkty MLECZNE.

CIASTECZKA & KREM BROWNIE
ERLENBACHER

cukier, woda, czekolada (cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, MASŁO klarowane, kakao w proszku o
obniżonej zawartości tłuszczu, emulgator lecytyny (z SOI)) (12%), JAJA, ciasteczka kakaowe z kruchego
ciasta (mąka PSZENNA, cukier, tłuszcz palmowy, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, syrop
glukozowy, sól kuchenna, naturalny aromat, substancja spulchniająca (E500)) (8%), olej rzepakowy, mąka
PSZENNA, polewa kakaowa (cukier, olej rzepakowy, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, tłuszcz
palmowy, LAKTOZA, słodka SERWATKA w proszku, emulgator (E322)) (4%), kakao o obniżonej zawartości
tłuszczu (3%), ŚMIETANKA w proszku (2%), tłuszcz palmowy, preżelowana mąka ryżowa, skrobia
modyfikowana, semolina z PSZENICY, emulgatory (E471, E475, E472b), żółtko JAJA w proszku, syrop
glukozowy, substancje zagęszczające (E407, E401), naturalny aromat, sól, substancje spulchniające (E503,
E500, E501), białka MLEKA, stabilizatory (E516, E450), dekstroza, kwas (E330). Może zawierać ORZECHY i
ORZESZKI ZIEMNE!

Wydanie 2 z dnia 01.10.2020
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WYKAZ SKŁADNIKÓW POTRAW
SHAKI
SHAKE CZEKOLADOWO POMARAŃCZOWY

BAZA CZEKOLADOWA
CHOCOLATE FRAPPE BASE
MONIN
Syrop Monin Curacao Triple
sec
BITA ŚMIETANA

SKÓRKA POMARAŃCZOWA

LÓD W KOSTKACH
MLEKO UHT
SHAKE WANILIOWO TRUSKAWKOWY

cukier, woda, naturalne aromaty pomarańczy i owoców cytrusowych.
śmietanka 80%, syrop glukozowy 12%, cukier 4%, gaz nośny: podtlenek azotu,
odtłuszczone mleko w proszku, emulgatory: E 471, E 472a, stabilizatory: fosforany
sodu, karagen, aromat: wanilina
Skórka pomarańczowa (49%), syrop glukozowo-fruktozowy, cukier, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: dwutlenek siarki

woda
Mleko - Zawartość tłuszczu 3,2%

BAZA WANILIOWA VANILLA cukier, woda, naturalne aromaty, naturalny aromat waniliowy, zagęszczony sok
FRAPPE BASE MONIN
cytrynowy, substancja konserwująca: E202
PUREE TRUSKAWKOWE
STRAWBERRY MONIN

BITA ŚMIETANA
LÓD W KOSTKACH
MLEKO UHT
SHAKE WANILIOWO POMARAŃCZOWY

Cukier, fruktoza, odtłuszczone kakao w proszku 15%, kakao w proszku (22-24%
tłuszczu) 9%, skrobia kukurydziana, białka mleka, śmietana w proszku, stabilizator:
guma guar, aromat, ekstrakt z wanilii.

cukier, puree z truskawek, naturalny aromat truskawkowy z inne naturalne aromaty,
kwas: kwas cytrynowy, barwnik: antocyjan, substancja konserwująca: sorbinian
potasu, substancja zagęszczająca: pektyna. Zawiera 50,1% puree z truskawek.
śmietanka 80%, syrop glukozowy 12%, cukier 4%, gaz nośny: podtlenek azotu,
odtłuszczone mleko w proszku, emulgatory: E 471, E 472a, stabilizatory: fosforany
sodu, karagen, aromat: wanilina
woda
Mleko - Zawartość tłuszczu 3,2%

BAZA WANILIOWA VANILLA cukier, woda, naturalne aromaty, naturalny aromat waniliowy, zagęszczony sok
FRAPPE BASE MONIN
cytrynowy, substancja konserwująca: E202
SYROP KARMELOWY
CARAMEL MONIN
BITA ŚMIETANA
LÓD W KOSTKACH
MLEKO UHT

Wydanie 1 z dnia 02.03.2020

Cukier, woda, aromat, sól, barwnik: E150a
śmietanka 80%, syrop glukozowy 12%, cukier 4%, gaz nośny: podtlenek azotu,
odtłuszczone mleko w proszku, emulgatory: E 471, E 472a, stabilizatory: fosforany
sodu, karagen, aromat: wanilina
woda
Mleko - Zawartość tłuszczu 3,2%

Pakiet: SHAKE
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WYKAZ SKŁADNIKÓW POTRAW
DRINKI ALKOHOLOWE
MOJITO CLASSIC

SYROP MOJITO MINT
Cukier, woda, naturalny aromat mięty.
MONIN
MIĘTA
LIMONKA
RUM OLD PASCAD
up
LÓD W KOSTKACH

Mięta
limonka
Trzcina cukrowa, Alkohol
woda, syrop fruktozowy, dwutlenek węgla, kwasy (kwas cytrynowy, kwas jabłkowy),
aromat, regulator kwasowości (cytryniany sodu)
woda

WILD STARWBERRY MOJITO
SYROP
cukier, woda, koncentrat soku poziomkowego, kwas: kwas cytrynowy, barwnik: E163,
POZIOMKOWY WILD
naturalny aromat. Zawartość soku poziomkowego: 16%
STRAWBERRY MONIN
MIĘTA
LIMONKA
RUM OLD PASCAD
up
LÓD W KOSTKACH
CUCUMBER COOLER

woda, syrop fruktozowy, dwutlenek węgla, kwasy (kwas cytrynowy, kwas jabłkowy),
aromat, regulator kwasowości (cytryniany sodu)
woda

imbir

GIN FINSBURY

#N/D!

LÓD W KOSTKACH

limonka
woda, syrop fruktozowy, dwutlenek węgla, kwasy (kwas cytrynowy, kwas jabłkowy),
aromat, regulator kwasowości (cytryniany sodu)
woda

SYROP GRANATOWY
Cukier, woda, kwas cytrynowy, E334, naturalny aromat z granatu, inne aromaty naturalne,
POMEGRANATE
barwnik: E163. Zawartość całkowita soku z granatu: 10%
GRANADE MONIN
JIM BEAM

Kukurydza,żyto,jęczmień,woda

CYTRYNA

Cytryna

MIĘTA
up
LÓD W KOSTKACH

Mięta
woda, syrop fruktozowy, dwutlenek węgla, kwasy (kwas cytrynowy, kwas jabłkowy),
aromat, regulator kwasowości (cytryniany sodu)
woda

SYROP JAGODOWY
cukier, woda, aromat, koncentrat soku cytrynowego
BLUEBERRY MONIN
SOK Z CZARNEJ
Witaminy,Kwasy fenelowe,niacyna,ryboflawina,tiamina
PORZECZKI
BOLS VODKA
LIMONKA

APPLE PIE MARTINI

Trzcina cukrowa, Alkohol

IMBIR

up

BLUEBERRY VODKA

limonka

SYROP OGÓRKOWY
Cukier, woda, aromat, kwas cytrynowy, barwnik: E133.
CONCOBRE
CUCUMRER MONIN

LIMONKA

JULEP POMEGRANATE

Mięta

Żyto, Alkohol etylowy
limonka

LÓD W KOSTKACH

woda

SYROP JABŁKOWY
APPLE PIE MONIN

cukier, woda, aromat, koncentrat soku jabłkowego i innych owoców, barwnik: E150a.
Zawartość całkowita soku owocowego 14%, w tym 10% soku jabłkowego.

SOK JABŁKOWY
TOMA
BOLS VODKA
LIMONKA
LÓD W KOSTKACH

Wydanie 1 z dnia 02.03.2020

sok jabłkowy z zagęszczonego soku jabłkowego
Żyto, Alkohol etylowy
limonka
woda

Pakiet: DRINKI

Strona: 48/51

WYKAZ SKŁADNIKÓW POTRAW
NAPOJE SEZONOWE
APPLE PIE

SYROP PIERNIKOWY PAIN D'EPICES
CYTRYNA
SOK JABŁKOWY TOMA
LÓD W KOSTKACH

LEMON DREAM

SYROP CYTRYNOWYMONIN LEMON
RANTCHO

SYROP CZEKOLADOWY CHOCOLAT
CHOCOLATE
POMARAŃCZA

Mirinda pomarańczowa

LÓD W KOSTKACH
SYROP POZIOMKOWY WILD STRAWBERRY
MONIN
Schweppes
LIMONKA

woda, syrop fruktozowy, dwutlenek węgla, kwasy (kwas
cytrynowy, kwas jabłkowy), aromat, regulator kwasowości
(cytryniany sodu)
woda
Cukier, woda, aromat, barwnik: E150a. Zawiera wyciąg z kakao
Pomarańcza
woda, syrop fruktozowo-glukozowy, dwutlenek węgla, sok
pomarańczowy z soku zagęszczonego (4%), kwas (kwas
cytrynowy), substancja konserwująca (sorbinian potasu),
przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), aromaty, substancje
słodzące (acesulfam K, sukraloza), stabilizator (guma arabska),
barwniki (E160e, karoteny)
woda
cukier, woda, koncentrat soku poziomkowego, kwas: kwas
cytrynowy, barwnik: E163, naturalny aromat. Zawartość soku
poziomkowego: 16%
aromaty naturalne,chinina, cukier, Dwutlenek węgla (e 290),
Kwas cytrynowy (e 330), woda
limonka
Mięta

LÓD W KOSTKACH

woda

Syrop Monin Curacao Triple sec

cukier, woda, naturalne aromaty pomarańczy i owoców
cytrusowych.

SYROP CYTRYNOWYMONIN LEMON
RANTCHO

woda, skoncentrowany sok cytrynowy, substancja
zakwaszająca: kwas cytrynowy (E330), naturalny aromat
cytrynowo-limonkowy, substancja barwiąca: luteina (E161b),
substancja przeciwutleniająca: kwas askorbinowy (E300),
emulgatory: guma arabska (E414), guma estrowa (E445);
wykonane z 50% soku z cytryny

Schweppes

aromaty naturalne,chinina, cukier, Dwutlenek węgla (e 290),
Kwas cytrynowy (e 330), woda

LÓD W KOSTKACH
Syrop Monin Lemonrass

SYROP CYTRYNOWYMONIN LEMON
RANTCHO

Wydanie 1 z dnia 02.03.2020

Cytryna

MIĘTA

POMARAŃCZA
up LEMONGRASS

woda

woda, skoncentrowany sok cytrynowy, substancja
zakwaszająca: kwas cytrynowy (E330), naturalny aromat
cytrynowo-limonkowy, substancja barwiąca: luteina (E161b),
substancja przeciwutleniająca: kwas askorbinowy (E300),
emulgatory: guma arabska (E414), guma estrowa (E445);
wykonane z 50% soku z cytryny

LÓD W KOSTKACH

BITTER LEMON TONIC

sok jabłkowy z zagęszczonego soku jabłkowego

cukier, woda, koncentrat soku poziomkowego, kwas: kwas
cytrynowy, barwnik: E163, naturalny aromat. Zawartość soku
poziomkowego: 16%

up

WILD STARWBERRY MOJITO

Cytryna

SYROP POZIOMKOWY WILD STRAWBERRY
MONIN

CYTRYNA

ORANGE CHOCO

Cukier, woda, aromat, kwas: kwas cytrynowy, naturalny
aromat cynamonowy, barwniki: E150a,

Pomarańcza
woda
Cukier, woda, aromat
woda, skoncentrowany sok cytrynowy, substancja
zakwaszająca: kwas cytrynowy (E330), naturalny aromat
cytrynowo-limonkowy, substancja barwiąca: luteina (E161b),
substancja przeciwutleniająca: kwas askorbinowy (E300),
emulgatory: guma arabska (E414), guma estrowa (E445);
wykonane z 50% soku z cytryny

Pakiet: NAPOJE SEZONOWE
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WYKAZ SKŁADNIKÓW POTRAW

up
LIMONKA
ESPRESSO TONIC

limonka

LÓD W KOSTKACH

woda

KAWA ESPRESSO

Ziarno kawowca,woda

Schweppes

Wydanie 1 z dnia 02.03.2020

woda, syrop fruktozowy, dwutlenek węgla, kwasy (kwas
cytrynowy, kwas jabłkowy), aromat, regulator kwasowości
(cytryniany sodu)

aromaty naturalne,chinina, cukier, Dwutlenek węgla (e 290),
Kwas cytrynowy (e 330), woda

MIĘTA

Mięta

LÓD W KOSTKACH

woda

Pakiet: NAPOJE SEZONOWE
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WYKAZ SKŁADNIKÓW POTRAW
PAKIET SEZONOWY
PRIMOVERDE
BURGER

BUŁKA DO BURGERA
KOTLET WOŁOWY DO BURGERA

MAJONEZ

RUKOLA ŚWIEŻA
SZYNKA WŁOSKA PROSCIUTTO W
PLASTRACH G
KULKA MOZZARELLA OSM
SKIERNIEWICE
POMIDORY SUSZONE W OLEJU

PIZZA
PRIMAVERA

CIASTO DO PIZZY
SOS POMIDOROWY
SER MOZZARELLA CANTADORA
KOSTKA
SER MOZZARELLA CANTADORA
KOSTKA

mąka pszenna 500 66%, woda 20%, olej roślinny rzepakowy 4%, drożdże 2,4%, sezam ziarno
1,9%, nasiona czarnuszki 1,9%, sól 1,2%, środek do przetwarzania mąki 0,7%
Mięso wołowe 99,9 %, sól.
Woda, olej roślinny rzepakowy, musztarda: [woda, gorczyca, sól, regulator kwasowości:(kwas
octowy),
przyprawy, kurkuma], substancje zagęszczające: (skrobie modyfikowane), cukier, sól,
regulator kwasowości: (kwas cytrynowy), stabilizatory: ( guma guar, guma ksantanowa),
substancje konserwujące: (benzoesan sodu , sorbinian potasu), żółtko jaj kurzych w proszku,
substancje słodzące: ( acesulfam K, sacharyna, aspartam), przeciwutleniacz: (sól wapniowodisodowa EDTA).
Zawiera źródło fenyloalaniny.
Rukola świeża
mięso wieprzowe, sól, substancja konserwująca: E252
#N/D!
pomidory suszone na słońcu, olej słonecznikowy (29%), ocet winny, oliwa z oliwek extra virgin
(2%), przyprawy (czosnek, oregano, chilli, pietruszka), regulator kwasowości:kwasek
cytrynowy, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy.

mąka pszenna typ 500, woda, olej roślinny rzepakowy, cukier, drożdże, sól
Patrz tabela Sosy i Dodatki
Mozzarella (MLEKO krowie pasteryzowane, sól, kultury starterowe (w tym LAKTOZA),
podpuszczka) regulator kwasowości: kwasek cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca: skrobia
ziemniaczana
Mozzarella (MLEKO krowie pasteryzowane, sól, kultury starterowe (w tym LAKTOZA),
podpuszczka) regulator kwasowości: kwasek cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca: skrobia
ziemniaczana

LUB
SER MOZZARELLA GRANULAT

mleko pasteryzowane, sól, podpuszczka mikrobiologiczna, kultury bakterii kwasu mlekowego,
substancja przeciwzbrylająca:skrobia ziemniaczana

LUB
SER GOUDA GRANULAT

mleko pasteryzowane, sól, stabilizator: chlorek wapnia, kultury bakterii kwasu mlekowego,
podpuszczka mikrobiologiczna, barwnik karoteny, substancja przeciwzbrylająca:skrobia
ziemniaczana

LUB
MIX SERÓW GOUDA MOZZARELLA
KOSTKA
FILET KURCZĘCY PIECZONY
BROKUŁY

mleko pasteryzowane, sól, stabilizator: chlorek wapnia, kultury bakterii kwasu mlekowego,
podpuszczka mikrobiologiczna, barwnik karoteny, substancja przeciwzbrylająca:skrobia
ziemniaczana
Filet z piersi kurczęcej (94%), skrobia ryżowa, glukoza, sól, stabilizator (E451), substancja
zagęszczająca (E407a). Może również zawierać: gluten, mleko, jaja, soję, seler i gorczycę.
Brokuły

OREGANO SUSZONE

oregano suszone

MIESZANKA SAŁAT

Mieszanka sałat

SER SOLANKOWY KOSTKA FELLADA
PAPRYKA MIX
POMIDOR KOKTAJLOWY
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mleko pasteryzowane, sól, stabilizator - chlorek wapnia, kultury bakterii fermentacji mlekowej,
podpuszczka
Papryka mix
Pomidor koktajlowy
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