STARTERY
NAZWA

SKŁADNIK

PRODUKT

SKRZYDEŁKA

FRYTURA

BAZA CZOSNKOWA

61 SKRZYDEŁKA Z KURCZAKA
SOS CZOSNKOWY

SKŁAD
skrzydełka kurczęce (ramie i przedramie) ze 113g skrzydeł wyprodukowano 100g gotowego
produktu), glukoza, sól,białko sojowe, stabilizatory: E451, E452, regulatory kwasowości: E331,
SKRZYDEŁKA HOT&SPICY W MARYNACIE,
E262, laktoza z mleka, wzmacniacz smaku E621,przyprawy (zawiera seler), suszone koncentraty
PIECZONE, GŁĘBOKO MROŻONE
warzyw, ekstrakty przypraw, aromaty (w tym aromat dymu wędzarniczego) Zawierająsoje i
mleko. Moze zawierać zboża zawierające gluten i gorczycę.
Rafinowany olej rzepakowy utwardzony
Woda, olej roślinny, przyprawy naturalne:(gorczyca, majeranek, pieprz naturalny) , substancja
zagęszczająca: (skrobia modyfikowana), cukier, sól,regulator kwasowości:(kwas octowy, kwas
cytrynowy), mieszanka ziołowa:(oregano, majeranek) żółtko jaj
BAZA SOSU CZOSNKOWEGO
kurzych w proszku, stabilizatory:(guma guar), substancje
Konserwujące: (benzoesan sodu, sorbinian potasu), substancje słodzące:
(syrop glukozowo - fruktozowy).

JOGURT NATURALNY

JOGURT NATURALNY

MASA CZOSNKOWA

CZOSNEK
OLEJ

MLEKO UHT 3,2%
SOS BARBECUE

PIECZYWO CZOSNKOWE

PIECZYWO CZOSNKOWE

PIECZYWO CZOSNKOWE

PIECZYWO CZOSNKOWE

PIECZYWO CZOSNKOWE

MOZZARELLA CANTADORA KOSTKA

SER MOZZARELLA SER PÓŁTŁUSTY

62 PIECZYWO CZOSNKOWE Z SEREM
SER

SER GOUDA

Mleko pasteryzowane, śmietanka pasteryzowana, koncentrat białek mleka, odłtuszczone ,mleko
w proszku, żywe bakterie jogurtowe.
Czosnek
olej rzepakowy, rafinowany.
Mleko UHT 3,2%
Woda, cukier, koncentrat pomidorowy, ocet spirytusowy, skrobia modyfikowana, przyprawy, sól,
barwnik (E150c), regulator kwasowości (E270), substancja konserwująca (E202), aromat dymu
wędzarniczego.
bułka pszenna 70% [mąka pszenna, woda, drożdże, tłuszcz roślinny : [oleje roślinne
nieutwardzone(palmowy, rzepakowy, kokosowy) woda, emulgatory (mono i di-glicerydy kwasów
tłuszczowych, lecytyna) sól, regulator kwasowości - kwas cytrynowy, substancja konserwujaca
sorbian potasu, barwnik - annato, aromat], polepszacz (mąka pszenna, środek do przetwarzania
mąki: kwas askorbinowy, enzymy) tłuszcz roślinny, woda czosnek (2,2%), sól, oregano
bułka pszenna 70% [mąka pszenna, woda, drożdże, tłuszcz roślinny : [oleje roślinne
nieutwardzone(palmowy, rzepakowy, kokosowy) woda, emulgatory (mono i di-glicerydy kwasów
tłuszczowych, lecytyna) sól, regulator kwasowości - kwas cytrynowy, substancja konserwujaca
sorbian potasu, barwnik - annato, aromat], polepszacz (mąka pszenna, środek do przetwarzania
mąki: kwas askorbinowy, enzymy) tłuszcz roślinny, woda czosnek (2,2%), sól, oregano
Mleko krowie pasteryzowane, sól, kultury starterowe, podpuszczka, regulator kwasowości
(kwasek cytrynowy), substancja przeciwzbrylająca (skrobia ziemniaczana).
LUB
Mleko pasteryzowane, sól, kultury bakteryjne, podpuszczka mikrobiologiczna.
LUB
Mleko pasteryzowane, sól,stabilizator -chlorek wapnia, substancja konserwujaca - azotan
potasu, kultury bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna, barwnik - annato,
sustancja przeciwzbrylajaca – skrobia ziemniaczana
LUB

Ser Gouda 70% (mlekopasteryzowane, sól, stabilizator: chlorek wapnia, substancja
MIX SERÓW GOUDA 70% I MOZZARELLA konserwująca: azotan potasu, kultury bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna,
30% KOSTKA
barwnik: annato) ser Mozzarella 30% (mleko pasteryzowane, sól, kultury bakterii kwasu
mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna), substancja przeciwzbrylajaca: skrobia ziemniaczana

TORTILLA

TORTILLA

MOZZARELLA CANTADORA KOSTKA

SER MOZZARELLA SER PÓŁTŁUSTY
SER

SER GOUDA

Mąka pszenna (60%), woda, oleje roślinne (palmowy, rzepakowy) w zmiennych proporcjach,
tłuszcz roślinny (palmowy) częsciowo utwardzony, substancja utrzymująca wilgość gliceryna mix
piekarniczy( glukoza, sól, substancje spulchniające (difosforan disodowy, wodorowęglan
sodu)),emulgator (mono- i di glicerydy kwasów tłuszczowych), regulatory kwasowości (kwas
jabłkowy, kwas cytrynowy), stabilizator (guma ksantanowa), substancje konserwujące (sorbian
potasu i propionian wapnia). Moze zawierać jaja, soję, mleko i produkty pochodne
Mleko krowie pasteryzowane, sól, kultury starterowe, podpuszczka, regulator kwasowości
(kwasek cytrynowy), substancja przeciwzbrylająca (skrobia ziemniaczana).
LUB
Mleko, sól, kultury bakteryjne, podpuszczka mikrobiologiczna.
LUB
Mleko pasteryzowane, sól,stabilizator -chlorek wapnia, substancja konserwujaca - azotan
potasu, kultury bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna, barwnik - annato,
sustancja przeciwzbrylajaca – skrobia ziemniaczana
LUB

Ser Gouda 70% (mlekopasteryzowane, sól, stabilizator: chlorek wapnia, substancja
MIX SERÓW GOUDA 70% I MOZZARELLA konserwująca: azotan potasu, kultury bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna,
30% KOSTKA
barwnik: annato) ser Mozzarella 30% (mleko pasteryzowane, sól, kultury bakterii kwasu
mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna), substancja przeciwzbrylajaca: skrobia ziemniaczana

63 QUESADILLA Z KAWAŁKAMI PIECZONEJ PIERSI Z KURCZAKA I
PIECZARKAMI

PIECZONA PIERŚ Z KURCZAKA

FILET KURCZĘCY PIECZONY FILET Z PIERSI
KURCZĘCEJ, PARZONY, PIECZONY,
GŁĘBOKO MROŻONY

PIECZARKI

filet z piersi kurczęcej (94%), skrobia ryżowa, glukoza, sól, stabilizator E451, substancja
zagęszczająca E407a.
Może zawierać zboża zawierające gluten, soję, seler, gorczycę, mleko (łącznie z laktozą).
Pieczarki
śmietana ukwaszona termizowana, mączka chleba świętojańskiego, pektyna, E1422 (skrobia
modyfikowana), E412 (Guma Guar)

ŚMIETANA 18%
BAZA
POMIDOROWA

BAZA SOSU
POMIDOROWEGO

SOS POMIDOROWY
MASA
CZOSNKOWA

WODA
CZOSNEK
OLEJ RZEPAKOWY

BAZYLIA

TORTILLA

TORTILLA 30CM

Woda, koncentrat pomidorowy,cukier substancja zagęszczająca: (skrobia ziemniaczana), sól,
pieprz, przyprawy naturalne, substancje konserwujące: (benzoesan sodu,
sorbinian potasu),
Zawiera źródło fenyloalaniny. Może zawierać gorczycę.
Woda
Czosnek
Olej rzepakowy rafinowany.
Bazylia
Mąka pszenna (60%), woda, oleje roślinne (palmowy, rzepakowy) w zmiennych proporcjach,
tłuszcz roślinny (palmowy) częsciowo utwardzony, substancja utrzymująca wilgość gliceryna mix
piekarniczy( glukoza, sól, substancje spulchniające (difosforan disodowy, wodorowęglan
sodu)),emulgator (mono- i di glicerydy kwasów tłuszczowych), regulatory kwasowości (kwas
jabłkowy, kwas cytrynowy), stabilizator (guma ksantanowa), substancje konserwujące (sorbian
potasu i propionian wapnia). Moze zawierać jaja, soję, mleko i produkty pochodne

MOZZARELLA CANTADORA KOSTKA

Mleko krowie pasteryzowane, sól, kultury starterowe, podpuszczka, regulator kwasowości
(kwasek cytrynowy), substancja przeciwzbrylająca (skrobia ziemniaczana).

SER MOZZARELLA SER PÓŁTŁUSTY

Mleko, sól, kultury bakteryjne, podpuszczka mikrobiologiczna.

LUB

SER

SER GOUDA

LUB
Mleko pasteryzowane, sól,stabilizator -chlorek wapnia, substancja konserwujaca - azotan
potasu, kultury bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna, barwnik - annato,
sustancja przeciwzbrylajaca – skrobia ziemniaczana
LUB

Ser Gouda 70% (mlekopasteryzowane, sól, stabilizator: chlorek wapnia, substancja
MIX SERÓW GOUDA 70% I MOZZARELLA konserwująca: azotan potasu, kultury bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna,
30% KOSTKA
barwnik: annato) ser Mozzarella 30% (mleko pasteryzowane, sól, kultury bakterii kwasu
mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna), substancja przeciwzbrylajaca: skrobia ziemniaczana

PIECZONA PIERŚ Z KURCZAKA
64 TORTILLA Z KAWAŁKAMI PIECZONEJ PIERSI Z KURCZAKA

FILET KURCZĘCY PIECZONY FILET Z PIERSI
KURCZĘCEJ, PARZONY, PIECZONY,
GŁĘBOKO MROŻONY

SAŁATA LODOWA
OGÓREK
POMIDOR

BAZA CZOSNKOWA

BAZA SOSU CZOSNKOWEGO

JOGURT NATURALNY

JOGURT NATURALNY

MASA CZOSNKOWA

CZOSNEK
OLEJ

SOS CZOSNKOWY

MLEKO UHT 3,2%
BAZA POMIDOROWA

BAZA SOSU POMIDOROWEGO

SOS POMIDOROWY
WODA
MASA CZOSNKOWA

CZOSNEK
OLEJ RZEPAKOWY

filet z piersi kurczęcej (94%), skrobia ryżowa, glukoza, sól, stabilizator E451, substancja
zagęszczająca E407a.
Może zawierać zboża zawierające gluten, soję, seler, gorczycę, mleko (łącznie z laktozą).
Sałata Lodowa
Ogórek świeży
Pomidor Świeży
Woda, olej roślinny, przyprawy naturalne:(gorczyca, majeranek, pieprz naturalny) , substancja
zagęszczająca: (skrobia modyfikowana), cukier, sól,regulator kwasowości:(kwas octowy, kwas
cytrynowy), mieszanka ziołowa:(oregano, majeranek) żółtko jaj
kurzych w proszku, stabilizatory:(guma guar), substancje
Konserwujące: (benzoesan sodu, sorbinian potasu), substancje słodzące:
(syrop glukozowo - fruktozowy).
Mleko pasteryzowane, śmietanka pasteryzowana, koncentrat białek mleka, odłtuszczone ,mleko
w proszku, żywe bakterie jogurtowe.
Czosnek
olej rzepakowy, rafinowany.
Mleko UHT 3,2%
Woda, koncentrat pomidorowy,cukier substancja zagęszczająca: (skrobia ziemniaczana), sól,
pieprz, przyprawy naturalne, substancje konserwujące: (benzoesan sodu,
sorbinian potasu),
Zawiera źródło fenyloalaniny. Może zawierać gorczycę.
Woda
Czosnek
Olej rzepakowy rafinowany.

MULE
CZOSNEK
OLEJ
WINO BIAŁE WYTRAWNE

MASA CZOSNKOWA

STARTERY PREMIUM
MAŁŻE NOWOZELANDZKIE W
SKORUPKACH
CZOSNEK
OLEJ RZEPAKOWY

ŚMIETANA 30% / ŚMIETANA 18%
218 MULE Z TUŃCZYKIEM
TUŃCZYK

PAPRYKA CHILLI
NATKA PIETRUSZKI

Papryka Chilli
Natka Pietruszki
MASŁO 82%

MULE
CZOSNEK
OLEJ
WINO BIAŁE WYTRAWNE
NATKA PIETRUSZKI
OLIWA Z OLIWEK
CZOSNEK

MASA CZOSNKOWA

MULE
220 MULE W POMIDORACH

Czosnek
Olej rzepakowy rafinowany.
Cukier, dwutlenek siarki, regulator kwasowości: kwas cytrynowy.
Mleko odtłuszczone, oleje roślinne palmowe, maślanka, śmietana, masło, emulgatory (E471,
E322, E435), stabilizator (E415), sól, aromaty, barwnik (E108a) /śmietana ukwaszona
termizowana, mączka chleba świętojańskiego, pektyna, E1422 (skrobia modyfikowana), E412
(Guma Guar)
Tuńczyk, woda, 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

ROSOŁEK SYPKI

219 MULE NA WINIE Z MASŁEM

Mule 85%, woda glazura 15%

PULPA POMIDOROWA
CUKIER
SÓL
PIEPRZ CZARNY
BAZYLIA

Śmietanka pasteryzowana
MAŁŻE NOWOZELANDZKIE W
SKORUPKACH
CZOSNEK
OLEJ RZEPAKOWY

CZOSNEK
MAŁŻE NOWOZELANDZKIE W
SKORUPKACH
PULPA POMIDOROWA

BAZYLIA ŚWIEŻA

KREWETKI TYGRYSIE

Mule 85%, woda glazura 15%
Czosnek
Olej rzepakowy rafinowany.
Cukier, dwutlenek siarki, regulator kwasowości: kwas cytrynowy.
Natka Pietruszki
Oliwa z oliwek
Czosnek
Mule 85%, woda glazura 15%
Pomidory 99,6%, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy
Cukier
Sól
Pieprz czarny
Bazylia
Krewetki (78,8%), woda glazura (20%), sól, barwnik E452, E451

MASŁO 82%
CZOSNEK
MASA CZOSNKOWA
OLEJ
WINO BIAŁE WYTRAWNE
NATKA PIETRUSZKI

PIECZYWO CZOSNKOWE

221 KREWETKI TYGRYSIE

CZOSNEK
OLEJ RZEPAKOWY

PIECZYWO CZOSNKOWE

Śmietanka pasteryzowana
Czosnek
Olej Rzepakowy Premium
Cukier, dwutlenek siarki, regulator kwasowości: kwas cytrynowy.
Natka Pietruszki
bułka pszenna 70% [mąka pszenna, woda, drożdże, tłuszcz roślinny : [oleje roślinne
nieutwardzone(palmowy, rzepakowy, kokosowy) woda, emulgatory (mono i di-glicerydy kwasów
tłuszczowych, lecytyna) sól, regulator kwasowości - kwas cytrynowy, substancja konserwujaca
sorbian potasu, barwnik - annato, aromat], polepszacz (mąka pszenna, środek do przetwarzania
mąki: kwas askorbinowy, enzymy) tłuszcz roślinny, woda czosnek (2,2%), sól, oregano

MOZZARELLA CANTADORA KOSTKA

Mleko krowie pasteryzowane, sól, kultury starterowe, podpuszczka, regulator kwasowości
(kwasek cytrynowy), substancja przeciwzbrylająca (skrobia ziemniaczana).

SER MOZZARELLA SER PÓŁTŁUSTY

Mleko, sól, kultury bakteryjne, podpuszczka mikrobiologiczna.

LUB
PIECZYWO CZOSNKOWE Z
SEREM
SER

SER GOUDA

LUB
Mleko pasteryzowane, sól,stabilizator -chlorek wapnia, substancja konserwujaca - azotan
potasu, kultury bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna, barwnik - annato,
sustancja przeciwzbrylajaca – skrobia ziemniaczana
LUB

Ser Gouda 70% (mlekopasteryzowane, sól, stabilizator: chlorek wapnia, substancja
MIX SERÓW GOUDA 70% I MOZZARELLA konserwująca: azotan potasu, kultury bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna,
30% KOSTKA
barwnik: annato) ser Mozzarella 30% (mleko pasteryzowane, sól, kultury bakterii kwasu
mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna), substancja przeciwzbrylajaca: skrobia ziemniaczana

SAŁATY

51 SAŁATA GRECKA

52 SAŁATA Z KURCZAKIEM

SAŁATA LODOWA
RUKOLA
OGÓREK
POMIDOR
SER SAŁATKOWY
OLIWKI CZARNE
CEBULA CZERWONA
PAPRYKA MIX
SAŁATA LODOWA
RUKOLA
OGÓREK
POMIDOR

KEBAB Z KURCZAKA

FASOLA CZERWONA
SŁONECZNIK PRAŻONY
SAŁATA LODOWA
RUKOLA
SER MOZZARELLA
53 SAŁATKA WŁOSKA

POMIDOREK KOKTAILOWY
PAPRYKA MIX
PIECZONA PIERŚ Z KURCZAKA
BAZYLIA

Sałata Lodowa
Rukola świeża
Ogórek świeży
Pomidor Świeży
Mleko, sól, regulator kwasowości (E 575)
OLIWKI CZARNE DRYLOWANE
Czarne oliwki, woda, sól, regulator kwasowości: kwas mlekowy, stabilizator: E 579.
Cebula Czerwona
Papryka mix (papryka świeża czerwona i żólta)
Sałata Lodowa
Rukola świeża
Ogórek świeży
Pomidor Świeży
Filet z piersi kurczaka (100g produktu otrzymano ze 105g mięsa) sól, zioła, przyprawy,
KEBAB Z FILETA KURCZĘCEGO PARZONY, wzmacniacz smaku E 621, maltodekstryna, aromaty (zawierają jęczmień), cukier, suszone
PIECZONY, KROJONY, GŁĘBOKO MROŻONY warzywa (papryka), glukoza, przeciwutleniacz E 316, stabilizator E 451, substancja zagęszczająca
E 407.
LUB
mięso kurczęce (ze 114 g surowca wyprodukowano 100 g gotowego produktu), sól,białko
sojowe, substancje stabilizujące E 451, E 452, regulatory kwasowości E 331, E 262, glukoza,
KAWAŁKI MIĘSA KURCZĘCEGO W
laktoza z mleka, wzmacniacz smaku E 621, suszone koncentrary warzyw, ekstrakty warzy,
PRZYPRAWACH , PIECZONE, KROJONE,
aromaty ( w tym aromat dymu wędzarniczego) - zawierają soję, mleko, przyprawy,
GŁĘBOKO MROŻONE
maltodekstryna, ekstrakt drożdżowy, przeciwutleniacz E 316. Może zawierać zboża zawierające
gluten, seler, gorczycę.
FASOLA CZERWONA - KIDNEY
Czerwona fasola, woda, sól.
Słonecznik prażony
Sałata Lodowa
Rukola świeża
Mleko, sól, podpuszczka, kultury mleczarskie, regulator kwasowości:kwas cytrynowy, substancja
SER MOZZARELLA W ZALEWIE
konserwująca: sorbinian potasu. Składniki zalewy: woda, sól.
Pomidorek Koktailowy
Papryka mix (papryka świeża czerwona i żólta)
FILET KURCZĘCY PIECZONY FILET Z PIERSI
KURCZĘCEJ, PIECZONY, GŁĘBOKO
MROŻONY

Filet z piersi kurczęcej (94%), skrobia ryżowa, glukoza, sól, stabilizator E451, substancja
zagęszczająca E407a.
Może zawierać zboża zawierające gluten, soję, seler, gorczycę, mleko (łącznie z laktozą).
Świeża bazylia

SAŁATY
SAŁATA LODOWA
PARMEZAN
GRZANKI ZIOŁOWO - CZOSNKOWE

GRZANKI CZOSNKOWE

PIECZONA PIERŚ Z KURCZAKA

FILET KURCZĘCY PIECZONY FILET Z PIERSI
KURCZĘCEJ, PIECZONY, GŁĘBOKO
MROŻONY

54 SAŁATKA DA GRASSO

KREM BALSAMICZNY
POMIDOREK KOKTAILOWY
SAŁATA LODOWA
RUKOLA
OGÓREK
POMIDOR
BROKUŁY

Sery(Mleko, sól, kutltury bakterii mlekowych,Laktoza z mleka, stabilizator: chlorek wapnia,
substancje konserwujace:azotan potasu, lizozym (z jaj), barwnik: annato, sól, czosnek suszony.

SER WĘDZONY
55 SAŁATA WIOSENNA
PIECZONA PIERŚ Z KURCZAKA
KUKURYDZA
PAPRYKA MIX
SŁONECZNIK PRAŻONY
BAZYLIA
SAŁATA LODOWA
RUKOLA
OGÓREK
PAPRYKA MIX
CUKINIA
SER KOZI DOJRZEWAJĄCY
POMIDOR KOKTAJLOWY
BAZYLIA

56 SAŁATA Z SEREM KOZIM

Sałata Lodowa
Mleko krowie, sól, podpuszczka
Mąka pszenna typ 500, woda, olej roślinny rzepakowy, cukier, sól, drożdże, czosnek granulowany
1,5%, mieszanka ziół,Może zawierać jaja, soję mleko (łącznie z laktozą), nasiona sezamu i
produkty pochodne.
Filet z piersi kurczęcej (94%), skrobia ryżowa, glukoza, sól, stabilizator E451, substancja
zagęszczająca E407a.
Może zawierać zboża zawierające gluten, soję, seler, gorczycę, mleko (łącznie z laktozą).
Ocet Winny, skoncentrowany moszcz winogronowy, barwnik e150d, syrop glukozowofruktozowy, Skrobia kukurydzy, zawiera siarczany
Pomidorek Koktailowy
Sałata Lodowa
Rukola świeża
Ogórek świeży
Pomidor Świeży
Brokuły

FILET KURCZĘCY PIECZONY FILET Z PIERSI
KURCZĘCEJ, PIECZONY, GŁĘBOKO
MROŻONY
KUKURYDZA SŁODKA

Filet z piersi kurczęcej (94%), skrobia ryżowa, glukoza, sól, stabilizator E451, substancja
zagęszczająca E407a.
Może zawierać zboża zawierające gluten, soję, seler, gorczycę, mleko (łącznie z laktozą).
Ziarno kukurydzy, woda,cukier, sól.
Papryka mix (papryka świeża czerwona i żólta)
Słonecznik prażony
Bazylia
Sałata Lodowa
Rukola świeża
Ogórek świeży
Papryka mix (papryka świeża czerwona i żólta)
Cukinia
Mleko kozie pasteryzowane, sól, kultury mleczarskie, kultury pleśniowe, podpuszczka'
Pomidor koktajlowy
Bazylia

PIECZYWO CZOSNKOWE

PIECZYWO CZOSNKOWE

PIECZYWO CZOSNKOWE

bułka pszenna 70% [mąka pszenna, woda, drożdże, tłuszcz roślinny : [oleje roślinne
nieutwardzone(palmowy, rzepakowy, kokosowy) woda, emulgatory (mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyna) sól, regulator kwasowości - kwas
cytrynowy, substancja konserwujaca sorbian potasu, barwnik - annato, aromat],
polepszacz (mąka pszenna, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy,
enzymy) tłuszcz roślinny, woda czosnek (2,2%), sól, oregano

SOSY (DO WYBORU)

SOS WINEGRET

Woda,syrop glukozowo-fruktozowy, olej roślinny rzepakowy, cukier, mieszanka
smakowa(stabilizator(karagen), substancja zagęszczajaca (guma ksantanowa),
papryka, koper, regulator kwasowości(octan sodu), szczypiorek, bazylia,
wodorowęglan sodu, substancja przeciwzbrulająca(dwutlenek krzemu, ekstrakt
przypraw(papryka)) regulator kwasowości(ocet spirytusowy, kwas octowy)
substancja zagęszczjąca (skrobia), przyprawy(aromaty, ocet winny jęczmięnnosodowy, karmelowy syrop cukrowy, przyprawy, seler, olej cytrynowy) sól,
substancje konserwujace( benzoesan sodu, sorbinian potasu)

SOS WINEGRET

BAZA SOSU CZOSNKOWEGO
SOS CZOSNKOWY

SOS CZOSNKOWY

Woda, olej roślinny, przyprawy naturalne: (gorczyca, majeranek, pieprz naturalny)
, substancja zagęszczająca: (skrobia modyfikowana), cukier, sól,regulator
kwasowości:(kwas octowy, kwas cytrynowy), mieszanka ziołowa:(oregano,
majeranek) żółtko jaj
kurzych w proszku, stabilizatory:(guma guar), substancje
Konserwujące: (benzoesan sodu, sorbinian potasu), substancje słodzące:
(syrop glukozowo - fruktozowy).

Mleko pasteryzowane, śmietanka pasteryzowana, koncentrat białek mleka,
odłtuszczone ,mleko w proszku, żywe bakterie jogurtowe.
Czosnek
Olej rzepakowy, rafinowany.
Mleko UHT 3,2%
Woda , musztarda (29%) ( woda, gorczyza, sól, regulator kwasowości(kwas
octowy)), przyprawy kurkuma, olej rzepakowy, gorczyca, substancje zagęszczające:
(skrobie modyfikowane),miód pszczeli (2%), cukier, sól, regulator kwasowości
(kwas cytrynowy), żółtko jak kurzych, stabilizatory ( guma guar, guma
SOS MIODOWO - MUSZTARDOWY
ksantanowa), substancje konserwujace (benzoesan sodu, sorbinian potasu),
substancje słodzące: (acesulfam K, sacharyna, aspartam), Przeciwutleniacz (sól
wapniowo-diosodowa EDTA), zawiera źródło fenyloalaniny, zawartość tłuszczów
nie więcej niż 38%
JOGURT NATURALNY

MASA
CZOSNEK
OLEJ
CZOSNKOWA
MLEKO UHT 3,2%

SOS MIODOWO - MUSZTARDOWY

SOS RUKOLOWY

SOS MIODOWO - MUSZTARDOWY

SOS RUKOLOWY

SOS RUKOLOWY

Olej rzepakowy, rafinowany, woda, cukier, rukola (7%), ocet winny, musztarda:
(woda, gorczyca, regulator kwasowości: kwas octowy, przyprawy, kurkuma),
żółtko jaj kurzych w proszku, skrobia modyfikowana, sól, ocet balsamiczny,
hydrolizat białka sojowego, wzmacniacz smaku glutaminiam monosodowy,
barwnik: karmel amoniakalny, aromat bazylii, substancje konserwujące:
benzoesan sodu i sorbinian potasu, pieprz naturalny

ROLLS

ROLLS BOLOGNESE

ROLLS BOLOGNESE

PULPA POMIDOROWA

PULPA POMIDOROWA

71 ROLLS BOLOGNESE

SER

BAZYLIA

ROLLS SPINACHI

ŚMIETANA 18%
72 ROLLS SPINACHI

SER

Makaron lasagne 36% [mąka, semolina, woda], pulpa pomidorowa, mięso wołowowieprzowe (14%), ser mozzarella (mleko pasteryzowane, sól, stabilizator chlorek
wapnia, bakterie fermentacji mlekowej, regulator kwasowości: kwas cytrynowy,
podpuszczka mikrobiologiczna) cebula, koncentrat pomidorowy, woda, olej
rzepakowy, sól, skrobia kukurydziana, mieszanka przypraw i dodatków
funkcjonalnych: [sól, suszone warzywa: (pasternak, marchew, czosnek, natka
pietruszki, cebula, papryka, pomidory, liście selera)], wzmacniacze smaku:
[glutaminian monosodowy, 5' - rybonukleotydy disodowe; cukier,
maltodekstryna, hydrolizat białkowy sojowy, przyprawy, barwnik: ryboflawina],
cukier, przyprawy.

Pomidory 99,6%,sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy
Mleko krowie pasteryzowane, sól, kultury starterowe, podpuszczka, regulator
MOZZARELLA CANTADORA KOSTKA kwasowości (kwasek cytrynowy), substancja przeciwzbrylająca (skrobia
ziemniaczana).
LUB
SER MOZZARELLA SER PÓŁTŁUSTY Mleko, sól, kultury bakteryjne, podpuszczka mikrobiologiczna.
LUB

SER GOUDA

Mleko pasteryzowane, sól,stabilizator -chlorek wapnia, substancja konserwujaca azotan potasu, kultury bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna,
barwnik - annato, sustancja przeciwzbrylajaca – skrobia ziemniaczana

LUB
Ser Gouda 70% (mlekopasteryzowane, sól, stabilizator: chlorek wapnia, substancja
konserwująca: azotan potasu, kultury bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka
MIX SERÓW GOUDA 70% I
mikrobiologiczna, barwnik: annato) ser Mozzarella 30% (mleko pasteryzowane,
MOZZARELLA 30% KOSTKA
sól, kultury bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna), substancja
przeciwzbrylajaca: skrobia ziemniaczana
Bazylia
Szpinak (43%), makaron lasagne (36%)[mąka semolina, woda], sos beszamel:
[woda, mleko w proszku, tłuszcz roślinny: [rafinowane oleje roślinne
nieutwardzone (palmowy, kokosowy, rzepakowy), tłuszcze roślinne całkowicie
utwardzone (palmowy), woda, emulgatory (mono i di glicerydy kwasów
tłuszczowych), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca:
sorbinian potasu, barwnik: annato, aromat], mąka ziemniaczana, sól, cukier, gałka
ROLLS SPINACHI
muszkatołowa, kwasek cytrynowy], cebula, ser gorgonzola,(mleko , sól,
podpuszczka) olej rzepakowy, czosnek, mieszanka przypraw: [sól, suszone
warzywa: (pasternak, marchew, czosnek, pietruszka, cebula, pieprz, pomidory,
liście selera)], wzmacniacze smaku : [glutaminian monosodowy, 5' rybonukleotydy disodowe; cukier, maltodekstryna, hydrolizat białkowy sojowy,
przyprawy, barwnik: ryboflawina], pieprz, sól, czosnek.
śmietana ukwaszona termizowana, mączka chleba świętojańskiego, pektyna,
E1422 (skrobia modyfikowana), E412 (Guma Guar)
Mleko krowie pasteryzowane, sól, kultury starterowe, podpuszczka, regulator
MOZZARELLA CANTADORA KOSTKA kwasowości (kwasek cytrynowy), substancja przeciwzbrylająca (skrobia
ziemniaczana).
LUB
SER MOZZARELLA SER PÓŁTŁUSTY Mleko, sól, kultury bakteryjne, podpuszczka mikrobiologiczna.
LUB
SER GOUDA

Mleko pasteryzowane, sól,stabilizator -chlorek wapnia, substancja konserwujaca azotan potasu, kultury bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna,
barwnik - annato, sustancja przeciwzbrylajaca – skrobia ziemniaczana

MIX SERÓW GOUDA 70% I
MOZZARELLA 30% KOSTKA

Ser Gouda 70% (mlekopasteryzowane, sól, stabilizator: chlorek wapnia, substancja
konserwująca: azotan potasu, kultury bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka
mikrobiologiczna, barwnik: annato) ser Mozzarella 30% (mleko pasteryzowane,
sól, kultury bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna), substancja
przeciwzbrylajaca: skrobia ziemniaczana

LUB

BAZYLIA

Bazylia
PIZZA
PIZZA TRADYCYJNA

CIASTO

CIASTO DO PIZZY

Mąka pszenna 550, woda, olej roślinny rzepakowy, drożdże, sól, cukier.

Mleko krowie pasteryzowane, sól, kultury starterowe, podpuszczka, regulator
MOZZARELLA CANTADORA KOSTKA kwasowości (kwasek cytrynowy), substancja przeciwzbrylająca (skrobia
ziemniaczana).
LUB
SER MOZZARELLA SER PÓŁTŁUSTY Mleko, sól, kultury bakteryjne, podpuszczka mikrobiologiczna.
LUB
SER

SER GOUDA

Mleko pasteryzowane, sól,stabilizator -chlorek wapnia, substancja konserwujaca azotan potasu, kultury bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna,
barwnik - annato, sustancja przeciwzbrylajaca – skrobia ziemniaczana
LUB

1 MARGHERITA (PODSTAWA)
MIX SERÓW GOUDA 70% I
MOZZARELLA 30% KOSTKA

BAZA SOSU POMIDOROWEGO
SOS POMIDOROWY

OREGANO

MASA
CZOSNKOWA

WODA
CZOSNEK
OLEJ RZEPAKOWY

Ser Gouda 70% (mlekopasteryzowane, sól, stabilizator: chlorek wapnia, substancja
konserwująca: azotan potasu, kultury bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka
mikrobiologiczna, barwnik: annato) ser Mozzarella 30% (mleko pasteryzowane,
sól, kultury bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna), substancja
przeciwzbrylajaca: skrobia ziemniaczana
Woda, koncentrat pomidorowy,cukier substancja zagęszczająca: (skrobia
ziemniaczana), sól, pieprz, przyprawy naturalne, substancje konserwujące:
(benzoesan sodu,
sorbinian potasu),
Zawiera źródło fenyloalaniny. Może zawierać gorczycę.
Woda
Czosnek
Olej rzepakowy rafinowany.
Oregano

MARGHERITA (PODSTAWA)
SZYNKA W PLASTRACH SZYNKA
WIEPRZOWA WYSOKOWYDAJNA
PARZONA Z POŁĄCZONYCH
KAWAŁKÓW MIĘSA Z DODANĄ
WODĄ

2 CAPRICIOSA

SZYNKA

PIECZARKI

LUB
Mięso wieprzowe (59%), woda, skrobia ziemniaczana, sól, białko sojowe,
stabilizator E451, substancja zagęszczajaca E407a, błonnik pszenny, białko
wieprzowe kolagenowe, przeciwutleniacze E316, E301, maltodekstryna,
wzmacniacz smaku E 621; cukier gronowy, aromaty (zawierają gluten, oraz
pochodne mleka łacznie z laktozą)hydrolizaty białka sojowego, ekstrakty
przypraw, dekstroza, substancja konserwujaca E250. Może zawierać gorczycę i
seler.
LUB
Mięso wieprzowe (65%), sól ,izolat białka sojowego, stabilizatory ( E450 E451) ,
SZYNKA W PLASTRACH
substancja zagęszczająca E 407a E 415, glukoza, białko zwierzęce wieprzowe,
KONSERWOWA PRODUKT
przyprawy, aromaty, (zawierają białka mleka), ekstrakt drożdżowy,
BLOKOWY, GRUBO ROZDROBNIONY, przeciwutleniacz E 316, stabilizatory (E261 E325), aromaty wzmacniacze smaku
PARZONY
(E621 E635) skrobia modyfikowana E1412, przyprawy naturalne, substancje
konserwujace E250
Pieczarki
MARGHERITA (PODSTAWA)

SZYNKA W BLOKU PRODUKT
BLOKOWY WIEPRZOWY Z
POŁĄCZONYCH KAWAŁKÓW MIĘSA Z
DODATKIEM BIAŁKA
WIEPRZOWEGO, PARZONY W
OSŁONCE NIEJADALNEJ

SZYNKA W PLASTRACH SZYNKA
WIEPRZOWA WYSOKOWYDAJNA
PARZONA Z POŁĄCZONYCH
KAWAŁKÓW MIĘSA Z DODANĄ
WODĄ

SZYNKA

3 CALIFFO

SZYNKA W BLOKU PRODUKT
BLOKOWY WIEPRZOWY Z
POŁĄCZONYCH KAWAŁKÓW MIĘSA Z
DODATKIEM BIAŁKA
WIEPRZOWEGO, PARZONY W
OSŁONCE NIEJADALNEJ

SZYNKA W PLASTRACH
KONSERWOWA PRODUKT
BLOKOWY, GRUBO ROZDROBNIONY,
PARZONY

KABANOSY

PAPRYKA KONSERWOWA
OLIWKI ZIELONE

Mięso wieprzowe (65%), woda, glukoza, sól, skrobia modyfikowana, białko
sojowe, stabilizator (E 451), substancje zagęszczające (E407a E415 E417) aromaty,
przeciwutleniacze(E301 E316), regulator kwasowości (E 508), substancja
konserwująca (E250)
Produkt zawiera soję. Może zawierać zboża zawierające gluten, mleko (łącznie z
laktozą), seler, gorczycę.

KABANOSY JEDLICKIE KIEŁBASA
WIEPRZOWA, ŚREDNIO
ROZDROBNIONA, WĘDZONA,
PARZONA, PODSUSZANA W
OSŁONCE KOLAGENOWEJ
PAPRYKA CZERWONA
KONSERWOWA W PASKACH W

Mięso wieprzowe (65%), woda, glukoza, sól, skrobia modyfikowana, białko
sojowe, stabilizator (E 451), substancje zagęszczające (E407a E415 E417) aromaty,
przeciwutleniacze(E301 E316), regulator kwasowości (E 508), substancja
konserwująca (E250)
Produkt zawiera soję. Może zawierać zboża zawierające gluten, mleko (łącznie z
laktozą), seler, gorczycę.
LUB
Mięso wieprzowe (59%), woda, skrobia ziemniaczana, sól, białko sojowe,
stabilizator E451, substancja zagęszczajaca E407a, błonnik pszenny, białko
wieprzowe kolagenowe, przeciwutleniacze E316, E301, maltodekstryna,
wzmacniacz smaku E 621; cukier gronowy, aromaty (zawierają gluten, oraz
pochodne mleka łacznie z laktozą)hydrolizaty białka sojowego, ekstrakty
przypraw, dekstroza, substancja konserwujaca E250. Może zawierać gorczycę i
seler.
LUB
Mięso wieprzowe (65%), sól ,izolat białka sojowego, stabilizatory ( E450 E451) ,
substancja zagęszczająca E 407a E 415, glukoza, białko zwierzęce wieprzowe,
przyprawy, aromaty, (zawierają białka mleka), ekstrakt drożdżowy,
przeciwutleniacz E 316, stabilizatory (E261 E325), aromaty wzmacniacze smaku
(E621 E635) skrobia modyfikowana E1412, przyprawy naturalne, substancje
konserwujace E250
Mięso wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, sól, przyprawy, wzmacniacz smaku - E621,
przeciwutleniacz - E316, substancja konserwująca - E250. Na 100g gotowego
wyrobu zużyto 129g mięsa wieprzowego.Produkt może zawierać soję, zboża
zawierające gluten,mleko i produkty pochodne ( w tym latkoza), seler, gorczycę.
Paryka czerwona, woda, ocet, cukier, sól, substancja wiążąca - chlorek wapnia.

Oliwki, woda, sól, regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, kwas mlekowy,
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy.
MARGHERITA (PODSTAWA)

OLIWKI ZIELONE DRYLOWANE

Mięso wieprzowe (65%), woda, glukoza, sól, skrobia modyfikowana, białko
sojowe, stabilizator (E 451), substancje zagęszczające (E407a E415 E417) aromaty,
przeciwutleniacze(E301 E316), regulator kwasowości (E 508), substancja
konserwująca (E250)
Produkt zawiera soję. Może zawierać zboża zawierające gluten, mleko (łącznie z
laktozą), seler, gorczycę.
LUB
Mięso wieprzowe (59%), woda, skrobia ziemniaczana, sól, białko sojowe,
SZYNKA W BLOKU PRODUKT
stabilizator E451, substancja zagęszczajaca E407a, błonnik pszenny, białko
BLOKOWY WIEPRZOWY Z
wieprzowe kolagenowe, przeciwutleniacze E316, E301, maltodekstryna,
POŁĄCZONYCH KAWAŁKÓW MIĘSA Z
wzmacniacz smaku E 621; cukier gronowy, aromaty (zawierają gluten, oraz
DODATKIEM BIAŁKA
pochodne mleka łacznie z laktozą)hydrolizaty białka sojowego, ekstrakty
WIEPRZOWEGO, PARZONY W
przypraw, dekstroza, substancja konserwujaca E250. Może zawierać gorczycę i
OSŁONCE NIEJADALNEJ
seler.
LUB
Mięso wieprzowe (65%), sól ,izolat białka sojowego, stabilizatory ( E450 E451) ,
SZYNKA W PLASTRACH
substancja zagęszczająca E 407a E 415, glukoza, białko zwierzęce wieprzowe,
KONSERWOWA PRODUKT
przyprawy, aromaty, (zawierają białka mleka), ekstrakt drożdżowy,
BLOKOWY, GRUBO ROZDROBNIONY, przeciwutleniacz E 316, stabilizatory (E261 E325), aromaty wzmacniacze smaku
PARZONY
(E621 E635) skrobia modyfikowana E1412, przyprawy naturalne, substancje
konserwujace E250
KABANOSY JEDLICKIE KIEŁBASA
Mięso wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, sól, przyprawy, wzmacniacz smaku - E621,
WIEPRZOWA, ŚREDNIO
przeciwutleniacz - E316, substancja konserwująca - E250. Na 100g gotowego
ROZDROBNIONA, WĘDZONA,
wyrobu zużyto 129g mięsa wieprzowego.Produkt może zawierać soję, zboża
PARZONA, PODSUSZANA W
zawierające gluten,mleko i produkty pochodne ( w tym latkoza), seler, gorczycę.
OSŁONCE KOLAGENOWEJ
SZYNKA W PLASTRACH SZYNKA
WIEPRZOWA WYSOKOWYDAJNA
PARZONA Z POŁĄCZONYCH
KAWAŁKÓW MIĘSA Z DODANĄ
WODĄ

SZYNKA

4 CALZONE

KABANOSY

BOCZEK WĘDZONY

SALAMI

BOCZEK WIEPRZOWY, WĘDZONY
SUROWY Z DODANĄ WODĄ

Boczek wieprzowy (85%), woda, sól, regulator kwasowości (E 325), glukoza, białko
sojowe, stabilizator (E 331), wzmacniacz smaku (E621), przeciwutleniacz (E 301),
substancja konserwująca (E 250). Produkt zawiera soje.Może zawierać zboża
zawierające gluten, mleko (łącznie z laktozą), seler, gorczycę.

Mięso wieprzowe, mieso wołowe, sól, białko sojowe, dekstroza, przypawy
KIEŁBASA WIEPRZOWO - WOŁOWA,
(zawiera gorczycę , seler), czosnek , regulator kwasowości E575, ekstrakty
DROBNO ROZDROBNIONA
przypraw, przeciwutleniacz E301, koncentrat buraka ćwikłowego, substancja
DOJRZEWAJĄCA, WĘDZONA,
konserwujaca E250. Do wytworzenia 100 g salami zużyto 98g mięsa wieprzowego
PRODUKT PLASTERKOWANY
i 1g mięsa wołowego.Może zawierać soję, gluten.

MARGHERITA (PODSTAWA)
SZYNKA W PLASTRACH SZYNKA
WIEPRZOWA WYSOKOWYDAJNA
PARZONA Z POŁĄCZONYCH
KAWAŁKÓW MIĘSA Z DODANĄ
WODĄ

SZYNKA
5 DECORO

SZYNKA W BLOKU PRODUKT
BLOKOWY WIEPRZOWY Z
POŁĄCZONYCH KAWAŁKÓW MIĘSA Z
DODATKIEM BIAŁKA
WIEPRZOWEGO, PARZONY W
OSŁONCE NIEJADALNEJ

SZYNKA W PLASTRACH
KONSERWOWA PRODUKT
BLOKOWY, GRUBO ROZDROBNIONY,
PARZONY
PIECZARKI
PAPRYKA KONSERWOWA
CZOSNEK

6 PEPE ROSO

SALAMI

PAPRYKA KONSERWOWA

SALAMI
7 NAPOLETANA
OLIWKI ZIELONE
PAPRYCZKI JALAPENOS

SALAMI
8 PIACERE
BOCZEK WĘDZONY

CEBULA BIAŁA
KUKURYDZA

SALAMI
9 ROMA
KABANOSY

PAPRYKA KONSERWOWA

Mięso wieprzowe, mieso wołowe, sól, białko sojowe, dekstroza, przypawy
KIEŁBASA WIEPRZOWO - WOŁOWA,
(zawiera gorczycę , seler), czosnek , regulator kwasowości E575, ekstrakty
DROBNO ROZDROBNIONA
przypraw, przeciwutleniacz E301, koncentrat buraka ćwikłowego, substancja
DOJRZEWAJĄCA, WĘDZONA,
konserwujaca E250. Do wytworzenia 100 g salami zużyto 98g mięsa wieprzowego
PRODUKT PLASTERKOWANY
i 1g mięsa wołowego.Może zawierać soję, gluten.
Oliwki, woda, sól, regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, kwas mlekowy,
OLIWKI ZIELONE DRYLOWANE
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy.
PAPRYKA JALAPENO ZIELONA
Papryka zielona Jalapeno, woda, ocet, sól, substancja wiążąca: chlorek wapnia.
KONSERWOWA, KROJONA
MARGHERITA (PODSTAWA)
Mięso wieprzowe, mieso wołowe, sól, białko sojowe, dekstroza, przypawy
KIEŁBASA WIEPRZOWO - WOŁOWA,
(zawiera gorczycę , seler), czosnek , regulator kwasowości E575, ekstrakty
DROBNO ROZDROBNIONA
przypraw, przeciwutleniacz E301, koncentrat buraka ćwikłowego, substancja
DOJRZEWAJĄCA, WĘDZONA,
konserwujaca E250. Do wytworzenia 100 g salami zużyto 98g mięsa wieprzowego
PRODUKT PLASTERKOWANY
i 1g mięsa wołowego.Może zawierać soję, gluten.
BOCZEK WIEPRZOWY, WĘDZONY
SUROWY Z DODANĄ WODĄ

Mięso wieprzowe, mieso wołowe, sól, białko sojowe, dekstroza, przypawy
KIEŁBASA WIEPRZOWO - WOŁOWA,
(zawiera gorczycę , seler), czosnek , regulator kwasowości E575, ekstrakty
DROBNO ROZDROBNIONA
przypraw, przeciwutleniacz E301, koncentrat buraka ćwikłowego, substancja
DOJRZEWAJĄCA, WĘDZONA,
konserwujaca E250. Do wytworzenia 100 g salami zużyto 98g mięsa wieprzowego
PRODUKT PLASTERKOWANY
i 1g mięsa wołowego.Może zawierać soję, gluten.
KABANOSY JEDLICKIE KIEŁBASA
Mięso wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, sól, przyprawy, wzmacniacz smaku - E621,
WIEPRZOWA, ŚREDNIO
przeciwutleniacz - E316, substancja konserwująca - E250. Na 100g gotowego
ROZDROBNIONA, WĘDZONA,
wyrobu zużyto 129g mięsa wieprzowego.Produkt może zawierać soję, zboża
PARZONA, PODSUSZANA W
zawierające gluten,mleko i produkty pochodne ( w tym latkoza), seler, gorczycę.
OSŁONCE KOLAGENOWEJ
PAPRYKA CZERWONA
Papryka czerwona, woda, ocet, cukier, sól, substancja wiążąca - chlorek wapnia.
KONSERWOWA W PASKACH W
MARGHERITA (PODSTAWA)

SZYNKA W BLOKU PRODUKT
BLOKOWY WIEPRZOWY Z
POŁĄCZONYCH KAWAŁKÓW MIĘSA Z
DODATKIEM BIAŁKA
WIEPRZOWEGO, PARZONY W
OSŁONCE NIEJADALNEJ

KIEŁBASA JEDLICKA KIEŁBASA
WIEPRZOWA, ŚREDNIO
ROZDROBNIONA,
WYSOKOWYDAJNA, WĘDZONA,
PARZONA

KABANOSY

KABANOSY JEDLICKIE KIEŁBASA
WIEPRZOWA, ŚREDNIO
ROZDROBNIONA, WĘDZONA,
PARZONA, PODSUSZANA W
OSŁONCE KOLAGENOWEJ

Ciasto
Śmietana 18%

Boczek wieprzowy (85%), woda, sól, regulator kwasowości (E 325), glukoza, białko
sojowe, stabilizator (E 331), wzmacniacz smaku (E621), przeciwutleniacz (E 301),
substancja konserwująca (E 250). Produkt zawiera soje.Może zawierać zboża
zawierające gluten, mleko (łącznie z laktozą), seler, gorczycę.

Cebula Biała
KUKURYDZA SŁODKA
Ziarno kukurydzy, woda,cukier, sól.
MARGHERITA (PODSTAWA)

KIEŁBASA

CEBULA BIAŁA
PAPRYKA ŚWIEŻA

LUB
Mięso wieprzowe (65%), sól ,izolat białka sojowego, stabilizatory ( E450 E451) ,
substancja zagęszczająca E 407a E 415, glukoza, białko zwierzęce wieprzowe,
przyprawy, aromaty, (zawierają białka mleka), ekstrakt drożdżowy,
przeciwutleniacz E 316, stabilizatory (E261 E325), aromaty wzmacniacze smaku
(E621 E635) skrobia modyfikowana E1412, przyprawy naturalne, substancje
konserwujace E250
Pieczarki
Papryka czerwona, woda, ocet, cukier, sól, substancja wiążąca - chlorek wapnia.

Mięso wieprzowe, mieso wołowe, sól, białko sojowe, dekstroza, przypawy
KIEŁBASA WIEPRZOWO - WOŁOWA,
(zawiera gorczycę , seler), czosnek , regulator kwasowości E575, ekstrakty
DROBNO ROZDROBNIONA
przypraw, przeciwutleniacz E301, koncentrat buraka ćwikłowego, substancja
DOJRZEWAJĄCA, WĘDZONA,
konserwujaca E250. Do wytworzenia 100 g salami zużyto 98g mięsa wieprzowego
PRODUKT PLASTERKOWANY
i 1g mięsa wołowego.Może zawierać soję, gluten.
PAPRYKA CZERWONA
Papryka czerwona, woda, ocet, cukier, sól, substancja wiążąca - chlorek wapnia.
KONSERWOWA W PASKACH W
MARGHERITA (PODSTAWA)

SZYNKA W PLASTRACH
KONSERWOWA PRODUKT
BLOKOWY, GRUBO ROZDROBNIONY,
PARZONY

10 POLSKA

Mięso wieprzowe (59%), woda, skrobia ziemniaczana, sól, białko sojowe,
stabilizator E451, substancja zagęszczajaca E407a, błonnik pszenny, białko
wieprzowe kolagenowe, przeciwutleniacze E316, E301, maltodekstryna,
wzmacniacz smaku E 621; cukier gronowy, aromaty (zawierają gluten, oraz
pochodne mleka łacznie z laktozą)hydrolizaty białka sojowego, ekstrakty
przypraw, dekstroza, substancja konserwujaca E250. Może zawierać gorczycę i
seler.

PAPRYKA CZERWONA
KONSERWOWA W PASKACH W
MASA
CZOSNEK
Czosnek
CZOSNKOWA OLEJ RZEPAKOWY Olej rzepakowy rafinowany.
MARGHERITA (PODSTAWA)

SZYNKA W PLASTRACH SZYNKA
WIEPRZOWA WYSOKOWYDAJNA
PARZONA Z POŁĄCZONYCH
KAWAŁKÓW MIĘSA Z DODANĄ
WODĄ

SZYNKA

Mięso wieprzowe (65%), woda, glukoza, sól, skrobia modyfikowana, białko
sojowe, stabilizator (E 451), substancje zagęszczające (E407a E415 E417) aromaty,
przeciwutleniacze(E301 E316), regulator kwasowości (E 508), substancja
konserwująca (E250)
Produkt zawiera soję. Może zawierać zboża zawierające gluten, mleko (łącznie z
laktozą), seler, gorczycę.
LUB

CIASTO DO PIZZY

Mięso wieprzowe (65%), woda, glukoza, sól, skrobia modyfikowana, białko
sojowe, stabilizator (E 451), substancje zagęszczające (E407a E415 E417) aromaty,
przeciwutleniacze(E301 E316), regulator kwasowości (E 508), substancja
konserwująca (E250)
Produkt zawiera soję. Może zawierać zboża zawierające gluten, mleko (łącznie z
laktozą), seler, gorczycę.
LUB
Mięso wieprzowe (59%), woda, skrobia ziemniaczana, sól, białko sojowe,
stabilizator E451, substancja zagęszczajaca E407a, błonnik pszenny, białko
wieprzowe kolagenowe, przeciwutleniacze E316, E301, maltodekstryna,
wzmacniacz smaku E 621; cukier gronowy, aromaty (zawierają gluten, oraz
pochodne mleka łacznie z laktozą)hydrolizaty białka sojowego, ekstrakty
przypraw, dekstroza, substancja konserwujaca E250. Może zawierać gorczycę i
seler.
LUB
Mięso wieprzowe (65%), sól ,izolat białka sojowego, stabilizatory ( E450 E451) ,
substancja zagęszczająca E 407a E 415, glukoza, białko zwierzęce wieprzowe,
przyprawy, aromaty, (zawierają białka mleka), ekstrakt drożdżowy,
przeciwutleniacz E 316, stabilizatory (E261 E325), aromaty wzmacniacze smaku
(E621 E635) skrobia modyfikowana E1412, przyprawy naturalne, substancje
konserwujace E250
Mięso wieprzowe(67%), woda, tłuszcz wieprzowy, skrobia ziemniaczana, błonnik
pszenny bezglutenowy, sól, białko sojowe, glukoza, stabilizator: E451, substancje
zagęszczające: E407a, E415, E417, regulator kwasowości: E508, przeciwutleniacze:
E315, E316, białko wieprzowe, wzmacniacze smaku: E631, E621, przyprawy i
ekstrakty przypraw, aromat, aromat dymu wędzarniczego, maltodekstryna,
barwnik: E120, substancja konserwująca: E250. Produkt w jelicie wieprzowym
Produkt zawiera soję. Może zawierać zbóża zawierające gluten, mleko (łącznie z
laktozą), selera, gorczycę
Mięso wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, sól, przyprawy, wzmacniacz smaku - E621,
przeciwutleniacz - E316, substancja konserwująca - E250. Na 100g gotowego
wyrobu zużyto 129g mięsa wieprzowego.Produkt może zawierać soję, zboża
zawierające gluten,mleko i produkty pochodne ( w tym latkoza), seler, gorczycę.
Cebula Biała
Papryka Świeża
Mąka pszenna 550, woda, olej roślinny rzepakowy, drożdże, sól, cukier.
Śmietana ukwaszona termizowana, mączka chleba świętojańskiego, pektyna,
E1422 (skrobia modyfikowana), E412 (Guma Guar)

Mleko krowie pasteryzowane, sól, kultury mleczarskie, podpuszczka, regulator
MOZZARELLA CANTADORA KOSTKA kwasowości (kwasek cytrynowy), substancja przeciwzbrylająca (skrobia
ziemniaczana).
LUB
SER MOZZARELLA SER PÓŁTŁUSTY Mleko pasteryzowane, sól, kultury bakteryjne, podpuszczka mikrobiologiczna.

SER

SER GOUDA

LUB
Mleko pasteryzowane, sól,Chlorek wapnia, Azotan potasu, Kultury bakterii kwasu
mlekowego, Podpuszczka mikrobiologiczna, Annato, Skrobia ziemniaczana do
wiórek, granulatu
LUB

MIX SERÓW GOUDA 70% I
MOZZARELLA 30% KOSTKA

Ser Gouda 70% (mlekopasteryzowane, sól, stabilizator: chlorek wapnia, substancja
konserwująca: azotan potasu, kultury bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka
mikrobiologiczna, barwnik: annato) ser Mozzarella 30% (mleko pasteryzowane,
sól, kultury bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna), substancja
przeciwzbrylajaca: skrobia ziemniaczana

11 Inverno

Boczek wieprzowy (85%), woda, sól, regulator kwasowości (E 325), glukoza, białko
sojowe, stabilizator (E 331), wzmacniacz smaku (E621), przeciwutleniacz (E 301),
substancja konserwująca (E 250). Produkt zawiera soje.Może zawierać zboża
zawierające gluten, mleko (łącznie z laktozą), seler, gorczycę.

Boczek

Cebula czerwona
Oregano

Cebula czerwona
Oregano
MARGHERITA (PODSTAWA)
Mięso wieprzowe (65%), woda, glukoza, sól, skrobia modyfikowana, białko
sojowe, stabilizator (E 451), substancje zagęszczające (E407a E415 E417) aromaty,
przeciwutleniacze(E301 E316), regulator kwasowości (E 508), substancja
konserwująca (E250)
Produkt zawiera soję. Może zawierać zboża zawierające gluten, mleko (łącznie z
laktozą), seler, gorczycę.
LUB
Mięso wieprzowe (59%), woda, skrobia ziemniaczana, sól, białko sojowe,
SZYNKA W BLOKU PRODUKT
stabilizator E451, substancja zagęszczajaca E407a, błonnik pszenny, białko
BLOKOWY WIEPRZOWY Z
wieprzowe kolagenowe, przeciwutleniacze E316, E301, maltodekstryna,
POŁĄCZONYCH KAWAŁKÓW MIĘSA Z
wzmacniacz smaku E 621; cukier gronowy, aromaty (zawierają gluten, oraz
DODATKIEM BIAŁKA
pochodne mleka łacznie z laktozą)hydrolizaty białka sojowego, ekstrakty
WIEPRZOWEGO, PARZONY W
przypraw, dekstroza, substancja konserwujaca E250. Może zawierać gorczycę i
OSŁONCE NIEJADALNEJ
seler.
LUB
Mięso wieprzowe (65%), sól ,izolat białka sojowego, stabilizatory ( E450 E451) ,
SZYNKA W PLASTRACH
substancja zagęszczająca E 407a E 415, glukoza, białko zwierzęce wieprzowe,
KONSERWOWA PRODUKT
przyprawy, aromaty, (zawierają białka mleka), ekstrakt drożdżowy,
BLOKOWY, GRUBO ROZDROBNIONY, przeciwutleniacz E 316, stabilizatory (E261 E325), aromaty wzmacniacze smaku
PARZONY
(E621 E635) skrobia modyfikowana E1412, przyprawy naturalne, substancje
konserwujace E250
MARGHERITA (PODSTAWA)
SZYNKA W PLASTRACH SZYNKA
WIEPRZOWA WYSOKOWYDAJNA
PARZONA Z POŁĄCZONYCH
KAWAŁKÓW MIĘSA Z DODANĄ
WODĄ

12 SEMPLICITA

SZYNKA

SALAMI
13 MAFIOSO
CZOSNEK
PAPRYCZKI JALAPENOS
SOS CHILLI LOUISIANA

KIEŁBASA
14 WIEJSKA

OGÓRKI KONSERWOWE
CEBULA BIAŁA
CZOSNEK

BOCZEK WĘDZONY

Mięso wieprzowe, mieso wołowe, sól, białko sojowe, dekstroza, przypawy
KIEŁBASA WIEPRZOWO - WOŁOWA,
(zawiera gorczycę , seler), czosnek , regulator kwasowości E575, ekstrakty
DROBNO ROZDROBNIONA
przypraw, przeciwutleniacz E301, koncentrat buraka ćwikłowego, substancja
DOJRZEWAJĄCA, WĘDZONA,
konserwujaca E250. Do wytworzenia 100 g salami zużyto 98g mięsa wieprzowego
PRODUKT PLASTERKOWANY
i 1g mięsa wołowego.Może zawierać soję, gluten.
MASA
CZOSNEK
Czosnek
CZOSNKOWA OLEJ RZEPAKOWY Olej rzepakowy rafinowany.
PAPRYKA JALAPENO ZIELONA
Papryka zielona Jalapeno, woda, ocet, sól, substancja wiążąca: chlorek wapnia.
KONSERWOWA, KROJONA
SOS CHILLI LOUISIANA
Papryka Cayenne 51%, ocet spirytusowy, sól.
MARGHERITA (PODSTAWA)
Mięso wieprzowe(67%), woda, tłuszcz wieprzowy, skrobia ziemniaczana, błonnik
pszenny bezglutenowy, sól, białko sojowe, glukoza, stabilizator: E451, substancje
zagęszczające: E407a, E415, E417, regulator kwasowości: E508, przeciwutleniacze:
KIEŁBASA JEDLICKA KIEŁBASA
E315, E316, białko wieprzowe, wzmacniacze smaku: E631, E621, przyprawy i
WIEPRZOWA, ŚREDNIO
ekstrakty przypraw, aromat, aromat dymu wędzarniczego, maltodekstryna,
ROZDROBNIONA,
WYSOKOWYDAJNA, WĘDZONA, barwnik: E120, substancja konserwująca: E250. Produkt w jelicie wieprzowym
PARZONA
Produkt zawiera soję. Może zawierać zbóża zawierające gluten, mleko (łącznie z
laktozą), selera, gorczycę
SAŁATKA SZWEDZKA SŁODKA
PRODUKT PASTERYZOWANY
MASA
CZOSNKOWA

Ogórek, woda, cukier, ocet spirytusowy, sól, koper, mieszanka przypraw (zawiera
gorczycę).
Cebula Biała
CZOSNEK
Czosnek
OLEJ RZEPAKOWY Olej rzepakowy rafinowany.
MARGHERITA (PODSTAWA)

BOCZEK WIEPRZOWY, WĘDZONY
SUROWY Z DODANĄ WODĄ

15 SPARARE
PIECZARKI
CEBULA BIAŁA
POMIDORY ŚWIEŻE
CZOSNEK

16 PEPPERONI

SALAMI PEPPERONI

Pieczarki
Cebula Biała
Pomidor Świeży
CZOSNEK
Czosnek
OLEJ RZEPAKOWY Olej rzepakowy rafinowany.
MARGHERITA (PODSTAWA)
Mięso wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, sól, białko sojowe, mąka ryżowa, glukoza,
KIEŁBASA WIEPRZOWA, DROBNO ekstrakt z papryczki chilli, ekstrakty przypraw, przyprawy (zawierają seler i
ROZDROBNIONA, DOJRZEWAJĄCA, gorczycę), papryka słodka, czarna marchew, regulator kwasowości: E575;
SUROWO - WĘDZONA,
przeciwutleniacz: E301; barwnik: karminy; substancja konserwująca: azotyn sodu.
PODSUSZANA, W PLASTRACH
100 g salami wyprodukowano ze 110 g mięsa wieprzowego.Może zawierać soję,
gluten.
MARGHERITA (PODSTAWA)

MASA
CZOSNKOWA

SZYNKA W PLASTRACH SZYNKA
WIEPRZOWA WYSOKOWYDAJNA
PARZONA Z POŁĄCZONYCH
KAWAŁKÓW MIĘSA Z DODANĄ
WODĄ

17 HAVAI

SZYNKA

SZYNKA W BLOKU PRODUKT
BLOKOWY WIEPRZOWY Z
POŁĄCZONYCH KAWAŁKÓW MIĘSA Z
DODATKIEM BIAŁKA
WIEPRZOWEGO, PARZONY W
OSŁONCE NIEJADALNEJ

Mięso wieprzowe (65%), woda, glukoza, sól, skrobia modyfikowana, białko
sojowe, stabilizator (E 451), substancje zagęszczające (E407a E415 E417) aromaty,
przeciwutleniacze(E301 E316), regulator kwasowości (E 508), substancja
konserwująca (E250)
Produkt zawiera soję. Może zawierać zboża zawierające gluten, mleko (łącznie z
laktozą), seler, gorczycę.
LUB
Mięso wieprzowe (59%), woda, skrobia ziemniaczana, sól, białko sojowe,
stabilizator E451, substancja zagęszczajaca E407a, błonnik pszenny, białko
wieprzowe kolagenowe, przeciwutleniacze E316, E301, maltodekstryna,
wzmacniacz smaku E 621; cukier gronowy, aromaty (zawierają gluten, oraz
pochodne mleka łacznie z laktozą)hydrolizaty białka sojowego, ekstrakty
przypraw, dekstroza, substancja konserwujaca E250. Może zawierać gorczycę i
seler.

LUB
Mięso wieprzowe (65%), sól ,izolat białka sojowego, stabilizatory ( E450 E451) ,
substancja zagęszczająca E 407a E 415, glukoza, białko zwierzęce wieprzowe,
przyprawy, aromaty, (zawierają białka mleka), ekstrakt drożdżowy,
przeciwutleniacz E 316, stabilizatory (E261 E325), aromaty wzmacniacze smaku
(E621 E635) skrobia modyfikowana E1412, przyprawy naturalne, substancje
konserwujace E250
ANANAS W KAWAŁKACH W LEKKIM Ananas, woda, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy.
MARGHERITA (PODSTAWA)

SZYNKA W PLASTRACH
KONSERWOWA PRODUKT
BLOKOWY, GRUBO ROZDROBNIONY,
PARZONY
ANANASY

Boczek wieprzowy (85%), woda, sól, regulator kwasowości (E 325), glukoza, białko
sojowe, stabilizator (E 331), wzmacniacz smaku (E621), przeciwutleniacz (E 301),
substancja konserwująca (E 250). Produkt zawiera soje.Może zawierać zboża
zawierające gluten, mleko (łącznie z laktozą), seler, gorczycę.

18 BOLETUS

BOCZEK WIEPRZOWY, WĘDZONY
SUROWY Z DODANĄ WODĄ

BOCZEK WĘDZONY

Boczek wieprzowy (85%), woda, sól, regulator kwasowości (E 325), glukoza, białko
sojowe, stabilizator (E 331), wzmacniacz smaku (E621), przeciwutleniacz (E 301),
substancja konserwująca (E 250). Produkt zawiera soje.Może zawierać zboża
zawierające gluten, mleko (łącznie z laktozą), seler, gorczycę.

BOROWIK MROŻONY KOSTKA KL. I/
Borowik mrożony kostka, kurka cała mrożona blanszowana
KURKA MROŻONA CAŁA KL. I,
Cebula Biała
MARGHERITA (PODSTAWA)
Mięso wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, sól, białko sojowe, mąka ryżowa, glukoza,
KIEŁBASA WIEPRZOWA, DROBNO ekstrakt z papryczki chilli, ekstrakty przypraw, przyprawy (zawierają seler i
ROZDROBNIONA, DOJRZEWAJĄCA, gorczycę), papryka słodka, czarna marchew, regulator kwasowości: E575;
SUROWO - WĘDZONA,
przeciwutleniacz: E301; barwnik: karminy; substancja konserwująca: azotyn sodu.
PODSUSZANA, W PLASTRACH
100 g salami wyprodukowano ze 110 g mięsa wieprzowego.Może zawierać soję,
gluten.

BOROWKI/KURKI
CEBULA BIAŁA

SALAMI PEPPERONI
19 DA GRASSO

OLIWKI CZARNE

OLIWKI CZARNE DRYLOWANE

RUKOLA ŚWIEŻA

Czarne oliwki, woda, sól, regulator kwasowości: kwas mlekowy, stabilizator: E 579.

Rukola Świeża
MARGHERITA (PODSTAWA)

BOCZEK WĘDZONY

BOCZEK WIEPRZOWY, WĘDZONY
SUROWY Z DODANĄ WODĄ

Boczek wieprzowy (85%), woda, sól, regulator kwasowości (E 325), glukoza, białko
sojowe, stabilizator (E 331), wzmacniacz smaku (E621), przeciwutleniacz (E 301),
substancja konserwująca (E 250). Produkt zawiera soje.Może zawierać zboża
zawierające gluten, mleko (łącznie z laktozą), seler, gorczycę.

MIĘSO WIEPRZOWE W PRZYPRAWACH

MIĘSO WIEPRZOWE W
PRZYPRAWACH KROJONE,
SMAŻONE, MROŻONE

Mięso wieprzowe 98%, marynata do kebabu 02 [przyprawy i zioła(zawieraja
gorczycę) sól, hydrolizat białka sojowego, wzmacniacz smaku E621, E635, suszone
warzywa, dekstroza, barwniki E160c, E150c, aromaty, serwatka z mleka] plus PSP
200[ sól spożywacza, regulator kwasowości E262, przyprawy (cytrynai gorczyca) i
ekstrakty przypraw, przeciwutleniacz E316]euro meat: [skrobia modyfikowana
E1442, sól spożywcza, białko z surowca wieprzowego, stabilizatory E450 i E451]

OGÓRKI KONSERWOWE

SAŁATKA SZWEDZKA SŁODKA
PRODUKT PASTERYZOWANY

20 COMPLETO

CEBULA BIAŁA

Ogórek, woda, cukier, ocet spirytusowy, sól, koper, mieszanka przypraw (zawiera
gorczycę).
Cebula Biała

PIZZA WEGETARIAŃSKA
CIASTO

CIASTO DO PIZZY

Mąka pszenna 550, woda, olej roślinny rzepakowy, drożdże, sól, cukier.

Woda, koncentrat pomidorowy,cukier substancja zagęszczająca: (skrobia
ziemniaczana), sól, pieprz, przyprawy naturalne, substancje konserwujące:
(benzoesan sodu,
sorbinian potasu),
Zawiera źródło fenyloalaniny. Może zawierać gorczycę.
WODA
Woda
MASA
CZOSNEK
Czosnek
CZOSNKOWA OLEJ RZEPAKOWY Olej rzepakowy rafinowany.
Oregano
Mleko, sól, podpuszczka, kultury mleczarskie, regulator kwasowości:kwas
SER MOZZARELLA W ZALEWIE
cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu. Składniki zalewy: woda,
sól.
Pomidor Świeży
Bazylia Świeża
MARGHERITA (PODSTAWA)
Mleko, sól, podpuszczka, kultury mleczarskie, regulator kwasowości:kwas
SER MOZZARELLA W ZALEWIE
cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu. Składniki zalewy: woda,
sól.
Suszone pomidory, olej słonecznikowy 29,22%, oliwa z oliwek extra virgin 2%, ocet
POMIDORY SUSZONE
winny, dodatki, czosnek, oregano, chilli, pietruszka, kwas cytrynowy, kwas
askorbinowy.
BAZA SOSU POMIDOROWEGO

SOS POMIDOROWY
21 BASILICO
OREGANO
SER MOZZARELLA
POMIDORY ŚWIEŻE
BAZYLIA ŚWIEŻA
SER MOZZARELLA
22 VIOLA

POMIDORY SUSZONE
OLIWKI CZARNE

OLIWKI CZARNE DRYLOWANE

RUKOLA ŚWIEŻA

Rukola Świeża
MARGHERITA (PODSTAWA)
Mleko, sól, podpuszczka, kultury mleczarskie, regulator kwasowości:kwas
SER MOZZARELLA W ZALEWIE
cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu. Składniki zalewy: woda,
sól.
Mleko, sól, regulator kwasowości (E 575)

SER MOZZARELLA
23 CZTERY SERY
SER SAŁATKOWY
SER PLEŚNIOWY

24 TRICOLORE

PAPRYKA KONSERWOWA
CEBULA BIAŁA
OLIWKI ZIELONE
KUKURYDZA

25 GREEN DAY

SZPINAK
BROKUŁY
CUKINIA

Czarne oliwki, woda, sól, regulator kwasowości: kwas mlekowy, stabilizator: E 579.

Mleko pełne pasteryzowane, sól, kultury bakterii kultury pleśniowe, podpuszczka'
MARGHERITA (PODSTAWA)
PAPRYKA CZERWONA
Papryka czerwona, woda, ocet, cukier, sól, substancja wiążąca - chlorek wapnia.
KONSERWOWA W PASKACH W
Cebula Biała
Oliwki, woda, sól, regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, kwas mlekowy,
OLIWKI ZIELONE DRYLOWANE
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy.
KUKURYDZA SŁODKA
Ziarno kukurydzy, woda,cukier, sól.
MARGHERITA (PODSTAWA)
Szpinak
Brokuły
Cukinia

SER PLEŚNIOWY

Mleko pełne pasteryzowane, sól, kultury bakterii kultury pleśniowe, podpuszczka'
PIZZA OWOCE MORZA

26 FRUTTI DI MARE

MARGHERITA (PODSTAWA)
(Mięczaki) ośmiornica pospolita surowe paski (28%), woda(glazura (20%), mątwy z
rodzaju Sepia surowe paski (17%), kalmary surowe macki (17%) i surowe macki
(6%), małż Wenus żółty gotowany (6%), krewetki blanszowane (5%), sól,
stabilizatory E451i, E452i
MARGHERITA (PODSTAWA)

MIESZANKA FRUTTI DI MARE

Mięso wieprzowe (65%), woda, glukoza, sól, skrobia modyfikowana, białko
sojowe, stabilizator (E 451), substancje zagęszczające (E407a E415 E417) aromaty,
przeciwutleniacze(E301 E316), regulator kwasowości (E 508), substancja
konserwująca (E250)
Produkt zawiera soję. Może zawierać zboża zawierające gluten, mleko (łącznie z
laktozą), seler, gorczycę.
LUB
Mięso wieprzowe (59%), woda, skrobia ziemniaczana, sól, białko sojowe,
SZYNKA W BLOKU PRODUKT
stabilizator E451, substancja zagęszczajaca E407a, błonnik pszenny, białko
BLOKOWY WIEPRZOWY Z
wieprzowe kolagenowe, przeciwutleniacze E316, E301, maltodekstryna,
POŁĄCZONYCH KAWAŁKÓW MIĘSA Z
wzmacniacz smaku E 621; cukier gronowy, aromaty (zawierają gluten, oraz
DODATKIEM BIAŁKA
pochodne mleka łacznie z laktozą)hydrolizaty białka sojowego, ekstrakty
WIEPRZOWEGO, PARZONY W
przypraw, dekstroza, substancja konserwujaca E250. Może zawierać gorczycę i
OSŁONCE NIEJADALNEJ
seler.
LUB
Mięso wieprzowe (65%), sól ,izolat białka sojowego, stabilizatory ( E450 E451) ,
SZYNKA W PLASTRACH
substancja zagęszczająca E 407a E 415, glukoza, białko zwierzęce wieprzowe,
KONSERWOWA PRODUKT
przyprawy, aromaty, (zawierają białka mleka), ekstrakt drożdżowy,
BLOKOWY, GRUBO ROZDROBNIONY, przeciwutleniacz E 316, stabilizatory (E261 E325), aromaty wzmacniacze smaku
PARZONY
(E621 E635) skrobia modyfikowana E1412, przyprawy naturalne, substancje
konserwujace E250
Tuńczyk, woda, sól
Kapary;zalewa: woda, sól, ocet
MARGHERITA (PODSTAWA)
Krewetki (80%), woda glazura (20%), sól, barwnik E 160c, E120
SZYNKA W PLASTRACH SZYNKA
WIEPRZOWA WYSOKOWYDAJNA
PARZONA Z POŁĄCZONYCH
KAWAŁKÓW MIĘSA Z DODANĄ
WODĄ

27 CORSO

SZYNKA

TUŃCZYK
KAPARY
KREWETKI

28 GAMBERETTO

SALAMI

CEBULA BIAŁA
CZOSNEK
KREWETKI

Mięso wieprzowe, mieso wołowe, sól, białko sojowe, dekstroza, przypawy
KIEŁBASA WIEPRZOWO - WOŁOWA,
(zawiera gorczycę , seler), czosnek , regulator kwasowości E575, ekstrakty
DROBNO ROZDROBNIONA
przypraw, przeciwutleniacz E301, koncentrat buraka ćwikłowego, substancja
DOJRZEWAJĄCA, WĘDZONA,
konserwujaca E250. Do wytworzenia 100 g salami zużyto 98g mięsa wieprzowego
PRODUKT PLASTERKOWANY
i 1g mięsa wołowego.Może zawierać soję, gluten.
MASA
CZOSNKOWA

Cebula Biała
CZOSNEK
Czosnek
OLEJ RZEPAKOWY Olej rzepakowy rafinowany.
MARGHERITA (PODSTAWA)
Krewetki (80%), woda glazura (20%), sól, barwnik E 160c, E120

Mięso wieprzowe (65%), woda, glukoza, sól, skrobia modyfikowana, białko
sojowe, stabilizator (E 451), substancje zagęszczające (E407a E415 E417) aromaty,
przeciwutleniacze(E301 E316), regulator kwasowości (E 508), substancja
konserwująca (E250)
Produkt zawiera soję. Może zawierać zboża zawierające gluten, mleko (łącznie z
laktozą), seler, gorczycę.
LUB
Mięso wieprzowe (59%), woda, skrobia ziemniaczana, sól, białko sojowe,
SZYNKA W BLOKU PRODUKT
stabilizator E451, substancja zagęszczajaca E407a, błonnik pszenny, białko
BLOKOWY WIEPRZOWY Z
wieprzowe kolagenowe, przeciwutleniacze E316, E301, maltodekstryna,
POŁĄCZONYCH KAWAŁKÓW MIĘSA Z
wzmacniacz smaku E 621; cukier gronowy, aromaty (zawierają gluten, oraz
DODATKIEM BIAŁKA
pochodne mleka łacznie z laktozą)hydrolizaty białka sojowego, ekstrakty
WIEPRZOWEGO, PARZONY W
przypraw, dekstroza, substancja konserwujaca E250. Może zawierać gorczycę i
OSŁONCE NIEJADALNEJ
seler.
LUB
Mięso wieprzowe (65%), sól ,izolat białka sojowego, stabilizatory ( E450 E451) ,
SZYNKA W PLASTRACH
substancja zagęszczająca E 407a E 415, glukoza, białko zwierzęce wieprzowe,
KONSERWOWA PRODUKT
przyprawy, aromaty, (zawierają białka mleka), ekstrakt drożdżowy,
BLOKOWY, GRUBO ROZDROBNIONY, przeciwutleniacz E 316, stabilizatory (E261 E325), aromaty wzmacniacze smaku
PARZONY
(E621 E635) skrobia modyfikowana E1412, przyprawy naturalne, substancje
konserwujace E250
Pieczarki
Cebula Biała
MASA
CZOSNEK
Czosnek
CZOSNKOWA OLEJ RZEPAKOWY Olej rzepakowy rafinowany.
Oliwki, woda, sól, regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, kwas mlekowy,
OLIWKI ZIELONE DRYLOWANE
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy.
MARGHERITA (PODSTAWA)
Krewetki (80%), woda glazura (20%), sól, barwnik E 160c, E120
SZYNKA W PLASTRACH SZYNKA
WIEPRZOWA WYSOKOWYDAJNA
PARZONA Z POŁĄCZONYCH
KAWAŁKÓW MIĘSA Z DODANĄ
WODĄ

SZYNKA
29 PERMALOSO

PIECZARKI
CEBULA BIAŁA
CZOSNEK
OLIWKI ZIELONE
KREWETKI

Mięso wieprzowe (65%), woda, glukoza, sól, skrobia modyfikowana, białko
sojowe, stabilizator (E 451), substancje zagęszczające (E407a E415 E417) aromaty,
przeciwutleniacze(E301 E316), regulator kwasowości (E 508), substancja
konserwująca (E250)
Produkt zawiera soję. Może zawierać zboża zawierające gluten, mleko (łącznie z
laktozą), seler, gorczycę.
LUB
Mięso wieprzowe (59%), woda, skrobia ziemniaczana, sól, białko sojowe,
SZYNKA W BLOKU PRODUKT
stabilizator E451, substancja zagęszczajaca E407a, błonnik pszenny, białko
BLOKOWY WIEPRZOWY Z
wieprzowe kolagenowe, przeciwutleniacze E316, E301, maltodekstryna,
POŁĄCZONYCH KAWAŁKÓW MIĘSA Z
wzmacniacz smaku E 621; cukier gronowy, aromaty (zawierają gluten, oraz
DODATKIEM BIAŁKA
pochodne mleka łacznie z laktozą)hydrolizaty białka sojowego, ekstrakty
WIEPRZOWEGO, PARZONY W
przypraw, dekstroza, substancja konserwujaca E250. Może zawierać gorczycę i
OSŁONCE NIEJADALNEJ
seler.
LUB
Mięso wieprzowe (65%), sól ,izolat białka sojowego, stabilizatory ( E450 E451) ,
SZYNKA W PLASTRACH
substancja zagęszczająca E 407a E 415, glukoza, białko zwierzęce wieprzowe,
KONSERWOWA PRODUKT
przyprawy, aromaty, (zawierają białka mleka), ekstrakt drożdżowy,
BLOKOWY, GRUBO ROZDROBNIONY, przeciwutleniacz E 316, stabilizatory (E261 E325), aromaty wzmacniacze smaku
PARZONY
(E621 E635) skrobia modyfikowana E1412, przyprawy naturalne, substancje
konserwujace E250
Pieczarki
Cebula Biała
Woda, olej roślinny rzepakowy, musztarda: [(woda, gorczyca, sól, regulator
kwasowości:
(kwas octowy), przyprawy, kurkuma)], substancje zagęszczające (skrobie
modyfikowane), cukier, sól, regulator
kwasowości: (kwas cytrynowy), żółtko jaj kurzych w proszku, stabilizatory: (guma
guar, guma ksantanowa), substancje konserwujące: (benzoesan sodu, sorbinian
MAJONEZ
potasu),
substancje słodzące: (acesulfam K, sacharyna, aspartam), przeciwutleniacz: (sól
wapniowo disodowa EDTA).Zawiera źródło fenyloalaniny.
Zawiera cukier i substancje słodzące
Zawartość tłuszczu nie więcej niż 38%
PIZZA Z DROBIEM
MARGHERITA (PODSTAWA)
SZYNKA W PLASTRACH SZYNKA
WIEPRZOWA WYSOKOWYDAJNA
PARZONA Z POŁĄCZONYCH
KAWAŁKÓW MIĘSA Z DODANĄ
WODĄ

SZYNKA

30 GUD FADERN

PIECZARKI
CEBULA BIAŁA

MAJONEZ

KEBAB Z FILETA KURCZĘCEGO
PARZONY, PIECZONY, KROJONY,
GŁĘBOKO MROŻONY
31 KEBAB

KEBAB DROBIOWY

CEBULA BIAŁA

LUB
Mięso kurczęce (ze 114 g surowca wyprodukowano 100 g gotowego produktu),
sól, białko sojowe, substancje stabilizujące E 451, E 452, regulatory kwasowości E
KAWAŁKI MIĘSA KURCZĘCEGO W 331, E 262, glukoza, laktoza z mleka, wzmacniacz smaku E 621, suszone
PRZYPRAWACH , PIECZONE,
koncentrary warzyw, ekstrakty warzy, aromaty ( w tym aromat dymu
KROJONE, GŁĘBOKO MROŻONE wędzarniczego) - zawierają soję, mleko, przyprawy, maltodekstryna, ekstrakt
drożdżowy, przeciwutleniacz E 316. Może zawierać zboża zawierające gluten, seler,
gorczycę.
Cebula Biała
MARGHERITA (PODSTAWA)
KEBAB Z FILETA KURCZĘCEGO
PARZONY, PIECZONY, KROJONY,
GŁĘBOKO MROŻONY

KEBAB DROBIOWY

32 POLLO

SALAMI

CEBULA CZERWONA

PIECZONA PIERŚ Z KURCZAKA
33 POLLO CON BROCCOLI
BROKUŁY
SER MOZZARELLA

PIECZONA PIERŚ Z KURCZAKA
34 MERAKATO
PIECZARKI
FASOLA CZERWONA
CEBULA BIAŁA

Filet z piersi kurczaka (100g produktu otrzymano ze 105g mięsa) sól, zioła,
przyprawy, wzmacniacz smaku E 621, maltodekstryna, aromaty (zawierają
jęczmień), cukier, suszone warzywa (papryka), glukoza, przeciwutleniacz E 316,
stabilizator E 451, substancja zagęszczająca E 407.

Filet z piersi kurczaka (100g produktu otrzymano ze 105g mięsa) sól, zioła,
przyprawy, wzmacniacz smaku E 621, maltodekstryna, aromaty (zawierają
jęczmień), cukier, suszone warzywa (papryka), glukoza, przeciwutleniacz E 316,
stabilizator E 451, substancja zagęszczająca E 407.

LUB
Mięso kurczęce (ze 114 g surowca wyprodukowano 100 g gotowego produktu),
sól, białko sojowe, substancje stabilizujące E 451, E 452, regulatory kwasowości E
KAWAŁKI MIĘSA KURCZĘCEGO W 331, E 262, glukoza, laktoza z mleka, wzmacniacz smaku E 621, suszone
PRZYPRAWACH , PIECZONE,
koncentrary warzyw, ekstrakty warzy, aromaty ( w tym aromat dymu
KROJONE, GŁĘBOKO MROŻONE wędzarniczego) - zawierają soję, mleko, przyprawy, maltodekstryna, ekstrakt
drożdżowy, przeciwutleniacz E 316. Może zawierać zboża zawierające gluten, seler,
gorczycę.
Mięso wieprzowe, mieso wołowe, sól, białko sojowe, dekstroza, przypawy
KIEŁBASA WIEPRZOWO - WOŁOWA,
(zawiera gorczycę , seler), czosnek , regulator kwasowości E575, ekstrakty
DROBNO ROZDROBNIONA
przypraw, przeciwutleniacz E301, koncentrat buraka ćwikłowego, substancja
DOJRZEWAJĄCA, WĘDZONA,
konserwujaca E250. Do wytworzenia 100 g salami zużyto 98g mięsa wieprzowego
PRODUKT PLASTERKOWANY
i 1g mięsa wołowego.Może zawierać soję, gluten.
Cebula Czerwona
MARGHERITA (PODSTAWA)
Filet z piersi kurczęcej (94%), skrobia ryżowa, glukoza, sól, stabilizator E451,
FILET KURCZĘCY PIECZONY FILET Z
substancja zagęszczająca E407a.
PIERSI KURCZĘCEJ, PIECZONY,
Może zawierać zboża zawierające gluten, soję, seler, gorczycę, mleko (łącznie z
GŁĘBOKO MROŻONY
laktozą).
Brokuły
Mleko, sól, podpuszczka, kultury mleczarskie, regulator kwasowości:kwas
SER MOZZARELLA W ZALEWIE
cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu. Składniki zalewy: woda,
sól.
MARGHERITA (PODSTAWA)
Filet z piersi kurczęcej (94%), skrobia ryżowa, glukoza, sól, stabilizator E451,
FILET KURCZĘCY PIECZONY FILET Z
substancja zagęszczająca E407a.
PIERSI KURCZĘCEJ, PIECZONY,
Może zawierać zboża zawierające gluten, soję, seler, gorczycę, mleko (łącznie z
GŁĘBOKO MROŻONY
laktozą).
Pieczarki
FASOLA CZERWONA - KIDNEY
Czerwona fasola, woda, sól.
Cebula Biała
MARGHERITA (PODSTAWA)

WĘDZONA PIERŚ Z KURCZAKA

Filet z piersi kurczaka (100g produktu otrzymano ze 103g mięsa), sól, aromaty
KOSTKA WĘDZONA Z FILETA
(zawierają: skorupiaki, ryby, mleko łącznie z laktozą), hydrolizat białkowy z
KURCZĘCEGO, WYRÓB DROBIOWY,
kukurydzy, aromat dymu wędzarniczego, glukoza , drożdże, stabilizatory:
WĘDZONY, PARZONY, KROJONY,
E451,E450, przeciwutleniacz E316, substancje zagęszczające: E415, E412,
GŁĘBOKO MROŻONY
wzmacniacze smaku: E621,E627,E631, substancja konserwująca E250

PIECZARKI
CEBULA BIAŁA
35 SAPORITO

MAJONEZ

MAJONEZ

Pieczarki
Cebula Biała
Woda, olej roślinny rzepakowy, musztarda: [(woda, gorczyca, sól, regulator
kwasowości:
(kwas octowy), przyprawy, kurkuma)], skrobia modyfikowana, cukier, sól,
regulator
kwasowości: (kwas cytrynowy), żółtko jaj kurzych w proszku, stabilizatory: (guma
gaur,
guma ksantanowa), substancje konserwujące: (benzoesan sodu, sorbinian potasu),
substancje słodzące: (acesulfam K, sacharyna, aspartam), przeciwutleniacz: (sól
wapniowo disodowa EDTA).Zawiera źródło fenyloalaniny.
Zawiera cukier i substancje słodzące
Zawartość tłuszczu nie więcej niż 38%

PIZZA JUNIOR
CIASTO

CIASTO DO PIZZY

Mąka pszenna 550, woda, olej roślinny rzepakowy, drożdże, sól, cukier.

Mleko krowie pasteryzowane, sól, kultury starterowe, podpuszczka, regulator
MOZZARELLA CANTADORA KOSTKA kwasowości (kwasek cytrynowy), substancja przeciwzbrylająca (skrobia
ziemniaczana).
LUB
SER MOZZARELLA SER PÓŁTŁUSTY Mleko, sól, kultury bakteryjne, podpuszczka mikrobiologiczna.
LUB

SER

SER GOUDA

LUB

101 MARGHERITA

SOS POMIDOROWY

OREGANO

Ser Gouda 70% (mlekopasteryzowane, sól, stabilizator: chlorek wapnia, substancja
konserwująca: azotan potasu, kultury bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka
MIX SERÓW GOUDA 70% I
mikrobiologiczna, barwnik: annato) ser Mozzarella 30% (mleko pasteryzowane,
MOZZARELLA 30% KOSTKA
sól, kultury bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna), substancja
przeciwzbrylajaca: skrobia ziemniaczana
Woda, koncentrat pomidorowy,cukier substancja zagęszczająca: (skrobia
ziemniaczana), sól, pieprz, przyprawy naturalne, substancje konserwujące:
BAZA SOSU POMIDOROWEGO
(benzoesan sodu,
sorbinian potasu),
Zawiera źródło fenyloalaniny. Może zawierać gorczycę.
WODA
Woda
MASA
CZOSNEK
Czosnek
CZOSNKOWA OLEJ RZEPAKOWY Olej rzepakowy rafinowany.
Oregano
MARGHERITA (PODSTAWA)
SZYNKA W PLASTRACH SZYNKA
WIEPRZOWA WYSOKOWYDAJNA
PARZONA Z POŁĄCZONYCH
KAWAŁKÓW MIĘSA Z DODANĄ
WODĄ

102 HAVAI

Mleko pasteryzowane, sól,stabilizator -chlorek wapnia, substancja konserwujaca azotan potasu, kultury bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna,
barwnik - annato, sustancja przeciwzbrylajaca – skrobia ziemniaczana

SZYNKA

SZYNKA W BLOKU PRODUKT
BLOKOWY WIEPRZOWY Z
POŁĄCZONYCH KAWAŁKÓW MIĘSA Z
DODATKIEM BIAŁKA
WIEPRZOWEGO, PARZONY W
OSŁONCE NIEJADALNEJ

Mięso wieprzowe (65%), woda, glukoza, sól, skrobia modyfikowana, białko
sojowe, stabilizator (E 451), substancje zagęszczające (E407a E415 E417) aromaty,
przeciwutleniacze(E301 E316), regulator kwasowości (E 508), substancja
konserwująca (E250)
Produkt zawiera soję. Może zawierać zboża zawierające gluten, mleko (łącznie z
laktozą), seler, gorczycę.
LUB
Mięso wieprzowe (59%), woda, skrobia ziemniaczana, sól, białko sojowe,
stabilizator E451, substancja zagęszczajaca E407a, błonnik pszenny, białko
wieprzowe kolagenowe, przeciwutleniacze E316, E301, maltodekstryna,
wzmacniacz smaku E 621; cukier gronowy, aromaty (zawierają gluten, oraz
pochodne mleka łacznie z laktozą)hydrolizaty białka sojowego, ekstrakty
przypraw, dekstroza, substancja konserwujaca E250. Może zawierać gorczycę i
seler.

LUB
Mięso wieprzowe (65%), sól ,izolat białka sojowego, stabilizatory ( E450 E451) ,
substancja zagęszczająca E 407a E 415, glukoza, białko zwierzęce wieprzowe,
przyprawy, aromaty, (zawierają białka mleka), ekstrakt drożdżowy,
przeciwutleniacz E 316, stabilizatory (E261 E325), aromaty wzmacniacze smaku
(E621 E635) skrobia modyfikowana E1412, przyprawy naturalne, substancje
ANANAS W KAWAŁKACH W LEKKIM konserwujace E250
Ananas, woda, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy.
SYROPIE
SOSY
Woda, koncentrat pomidorowy,cukier substancja zagęszczająca: (skrobia
ziemniaczana), sól, pieprz, przyprawy naturalne, substancje konserwujące:
BAZA SOSU POMIDOROWEGO
(benzoesan sodu,
sorbinian potasu),
Zawiera źródło fenyloalaniny. Może zawierać gorczycę.
Woda
CZOSNEK
Czosnek
MASA CZOSNKOWA
OLEJ RZEPAKOWY
Olej rzepakowy rafinowany.
Woda, olej roślinny, przyprawy naturalne: (gorczyca, majeranek, pieprz naturalny)
, substancja zagęszczająca: (skrobia modyfikowana), cukier, sól,regulator
kwasowości:(kwas octowy, kwas cytrynowy), mieszanka ziołowa:(oregano,
majeranek) żółtko jaj
BAZA SOSU CZOSNKOWEGO
kurzych w proszku, stabilizatory:(guma guar), substancje
Konserwujące: (benzoesan sodu, sorbinian potasu), substancje słodzące:
(syrop glukozowo - fruktozowy).
SZYNKA W PLASTRACH
KONSERWOWA PRODUKT
BLOKOWY, GRUBO ROZDROBNIONY,
PARZONY

ANANASY

BAZA POMIDOROWA
SOS POMIDOROWY
WODA
CZOSNEK

BAZA CZOSNKOWA
SOS CZOSNKOWY

JOGURT NATURALNY
CZOSNEK
MLEKO UHT 3,2%

SOS MIODOWO - MUSZTARDOWY

SOS MIODOWO - MUSZTARDOWY

SOS OSTRY

SOS OSTRY

CIASTO
PULPA POMIDOROWA
37 MOZZARELLA

SER MOZZARELLA
BAZYLIA ŚWIEŻA

JOGURT NATURALNY
CZOSNEK
MASA CZOSNKOWA
OLEJ RZEPAKOWY

Mleko pasteryzowane, śmietanka pasteryzowana, koncentrat białek mleka,
odłtuszczone ,mleko w proszku, żywe bakterie jogurtowe.
Czosnek
Olej rzepakowy rafinowany.
Mleko UHT 3,2%

Woda , musztarda ( woda, gorczyza, sól, regulator kwasowości(kwas octowy)),
przyprawy kurkuma, miód sztuczny, olej rzepakowy, cukier, skrobia
modyfikowana, sól, żółtko jaj kurzych w proszku, regulator kwasowości (kwas
SOS MIODOWO - MUSZTARDOWY
cytrynowy), stabilizatory ( guma guar, guma ksantanowa), substancje
konserwujace (benzoesan sodu, sorbinian potasu), Przeciwutleniacz (sól wapniowodiosodowa EDTA), zawartość tłuszczów nie więcej niż 38%
Woda, olej roślinny, papryka chilli, substancja zagęszczająca: (skrobia
modyfikowana), sól, regulatory kwasowości: (kwas cytrynowy, kwas octowy, kwas
mlekowy), żółtko jaj kurzych w proszku, cukier, papryka słodka, czosnek
granulowany, stabilizatory: (guma ksantan, guma guar), przyprawy naturalne:
SOS OSTRY
(gorczyca, majeranek, pieprz), aromat czosnku, substancje konserwujące:
(benzoesan sodu, sorbinian potasu), substancje słodzące: (acesulfame-K,
sacharyna, sacharoza, aspartam). Zawiera źródło fenyloalaniny. Zawiera cukier i
substancje słodzące.
PIZZA WŁOSKA
CIASTO Z OLIWĄ Z OLIWEK
Mąka pszenna typ 550, woda, olej, oliwa z oliwek, drożdże, sól, cukier.
PULPA POMIDOROWA
Pomidory (99,6%), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy.
Mleko, sól, podpuszczka, kultury mleczarskie, regulator kwasowości:kwas
SER MOZZARELLA W ZALEWIE
cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu. Składniki zalewy: woda,
sól.
Bazylia Świeża

OREGANO
CIASTO
PULPA POMIDOROWA

CIASTO Z OLIWĄ Z OLIWEK
PULPA POMIDOROWA

SER MOZZARELLA

SER MOZZARELLA W ZALEWIE

SZYNKA DOJRZEWAJĄCA

SZYNKA DŁUGODOJRZEWAJĄCA

POMIDOR KOKTAJLOWY
RUKOLA ŚWIEŻA
OREGANO
CIASTO
PULPA POMIDOROWA

CIASTO Z OLIWĄ Z OLIWEK
PULPA POMIDOROWA

SER MOZZARELLA

SER MOZZARELLA W ZALEWIE

SER KOZI

SER KOZI DOJRZEWAJĄCY

38 PROSCIUTTO

39 FORMAGGIO
PAPRYKA ŚWIEŻA
CUKINIA
OREGANO
CIASTO
PULPA POMIDOROWA
SER MOZZARELLA

40 SALAME
SALAMI PEPPERONI

KAPARY
PAPRYKA MIX
OREGANO

GRZANIEC GALICYJSKI
151 WINO GRZANE

152 CZEKOLADA NA GORĄCO

GOŹDZIKI
POMARAŃCZA
MLEKO UHT 3,2%
CZEKOLADA W PROSZKU
BITA ŚMIETANA

Miazga kakaowa, cukier, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, tłuszcz kakaowy,
emulgatory (lecytyna sojowa i E476), aromat, Masa kakaowa minimum 64%.

PIWO TYSKIE

Piwo Tyskie

Woda, jęczmień, słód
Cukier, woda, wyciąg z imbiru i goździków - 10%, regulator kwasowości - kwas
cytrynowy, barwnik - karmel amoniakalno-siarczynowy, aromat naturalny.
Goździki suszone

SYROP IMBIROWY
GOŹDZIKI
MONIN TRIPLE SEC CURACAO
SYROP MONIN CZEKOLADOWY
KAWA LATTE MACCHIATO

KAWA CZEKOLADOWO POMARAŃCZOWA

Mleko kozie pasteryzowane, sól, kultury bakterii kultury pleśniowe, podpuszczka'

Papryka Świeża
Cukinia
Oregano
CIASTO Z OLIWĄ Z OLIWEK
Mąka pszenna typ 550, woda, olej, oliwa z oliwek, drożdże, sól, cukier.
PULPA POMIDOROWA
Pomidory (99,6%), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy.
Mleko, sól, podpuszczka, kultury mleczarskie, regulator kwasowości:kwas
SER MOZZARELLA W ZALEWIE
cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu. Składniki zalewy: woda,
sól.
Mięso wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, sól, białko sojowe, dekstroza, przypawy
KIEŁBASA WIEPRZOWA, DROBNO spożywcze, czosnek mielony, regulator kwasowości E575, przyprawy (zawierają
ROZDROBNIONA, DOJRZEWAJĄCA, seler i gorczycę), ekstrakty przypraw, barwnik E120, przeciwutleniacz E301,
SUROWO - WĘDZONA,
koncentrat buraka ćwikłowego, substancja konserwujaca E250. Do wytworzenia
PODSUSZANA, W PLASTRACH
100 g salami zużyto 98g mięsa wieprzowego i 1g mięsa wołowego.Może zawierać
soję, gluten.
Kapary;zalewa: woda, sól, ocet
Papryka mix (papryka świeża czerwona i żólta)
Oregano
NAPOJE GORĄCE
Cukier, dwutlenek siarki, regulator kwasowości: kwas cytrynowy.Mieszanka
aromatów (kwiat hibiskusa, owoc głogu, tarnina, jarzębina, aronia, czarny bez,
płatki róż, jabłko czy też jagoda)
Goździki suszone
Pomarańcza
Mleko UHT 3,2%
Nierafinowany cukier trzcinowy, niskotłuszczowe kakao w proszku
Śmietanka, cukier, emulgator E472b, stabilizator kalgen, gaz nośny:podtlenek
azotu

GORZKA CZEKOLADA

153 PIWO KORZENNE

Oregano
Mąka pszenna typ 550, woda, olej, oliwa z oliwek, drożdże, sól, cukier.
Pomidory (99,6%), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy.
Mleko, sól, podpuszczka, kultury mleczarskie, regulator kwasowości:kwas
cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu. Składniki zalewy: woda,
sól.
Szynka wieprzowa, sól, cukier, substancje konserwujące (E252, E250), dekstroza,
przeciwutleniacz (E301). Dla 100 g gotowego produktu użyto 146 g surowca plus 4
g soli
Pomidor koktajlowy
Rukola Świeża
Oregano
Mąka pszenna typ 550, woda, olej, oliwa z oliwek, drożdże, sól, cukier.
Pomidory (99,6%), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy.
Mleko, sól, podpuszczka, kultury mleczarskie, regulator kwasowości:kwas
cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu. Składniki zalewy: woda,
sól.

Cukier, woda, naturalne aromaty pomarańczowy i owoców cytrysowych.
SYROP MONIN CZEKOLADOWY
KAWA LATTE MACCHIATO

BITA ŚMIETANA

BITA ŚMIETANA

KANDYZOWANA SKÓRKA Z POMARAŃCZY

SKÓRKA Z POMARAŃCZY

POSYPKA CZEKOLADOWA

POSYPKA CZEKOLADOWA

CUKIER

CUKIER

MONIN SYROP KARMELOWY
KAWA LATTE MACCHIATO
BITA ŚMIETANA

BITA ŚMIETANA

KAWA KARMELOWA
POSYPKA WANILIOWO - KARMELOWA
CUKIER

Cukier, woda, aromat, barwnik E 150a, Zawiera wyciąg z kakao
Kawa espresso, mleko uht 3,2 %U, woda
Śmietanka, cukier, emulgator E472b, stabilizator kalgen, gaz nośny:podtlenek
azotu
Skórka pomarańczowa, cukier,Dwutlenek siarki E220, kas cytrynowy E330, syrop
glukozowo - fruktozowy
cukier, odtłuszczone kakao w proszku, tłuszcz roślinny (olej palmowy), syrop
glukozowy, masa kakaowa, emulgator: lecytyna (sojowa), E442, fruktoza, aromat,
syrop cukru karmelizowanego, substancja zagęszczająca: guma akacjowa,
substancja przeciwzbrylająca: talk
trzcina cukrowa (cukier trzcinowy), bądź z buraków cukrowych (cukier buraczany).
Cukier, woda, naturalny aromat, środek zakwaszający: kwas cytrynowy, barwnik:
E150a.
Kawa espresso, mleko uht 3,2 %U, woda
Śmietanka, cukier, emulgator E472b, stabilizator kalgen, gaz nośny:podtlenek
azotu
Cukier, cukier gronowy, aromat, syrop cukru karmelizowanego. Produkt może
zawierać śaldowe ilości zboża zawierajacego gluten, jaja, soi, selera, mleka
(laktozy), gorczycy
trzcina cukrowa (cukier trzcinowy), bądź z buraków cukrowych (cukier buraczany).

NAPOJE ORZEŹWIAJĄCE BEZ ALKOHOLU
KAWA ESPRESSO
MLEKO SKONDENSOWANE SŁODZONE
MLEKO UHT 3,2%
LÓD
154 KAWA MROŻONA - KAWOWE ORZEŹWIENIE

SYROP (SMAK DO WYBORU: AMARETTO,
ORZECH LASKOWY, CIASTKO CZEKOLADOWE)
BITA ŚMIETANA
GORZKA CZEKOLADA
LÓD
SYROP ARBUZOWY

155 ARBUZZ - ARBUZOWY ZAWRÓT GŁOWY

LIMONKA
SPRITE
ARBUZ
LIMONKA
MIĘTA

156 TRUSKAWKOWE MOJITO - SŁYNNY DRINK W
NOWYM WYDANIU

PUREE TRUSKAWKOWE
LÓD
WODA GAZOWANA
MIĘTA
TRUSKAWKA
MONIN MOJITO MINT SYROP

MONIN LEMON RANTCHO SYROP
MINTY REFRESHMENT
LIŚCIE MIĘTY
LIMONKA

Kawa Espresso
Mleko cukier (sacharoza) 44,5%, Zawiera 8,0% tłuszczu i 20% suchej masy
beztłuszczowej mleka.
Mleko UHT 3,2%
Woda
A-cukier i/lub B-syrop glukozowy i/lub C-syrop glukozowo-fruktozowy, woda,
aromat, barwnik - karmel E150a, Litera A i/lub B i/lub C umieszczona przy numerze
partii wskazuje na użyty do produkcji składnik.
Śmietanka, cukier, emulgator E472b, stabilizator kalgen, gaz nośny:podtlenek
azotu
Miazga kakaowa, cukier, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, tłuszcz kakaowy,
emulgatory (lecytyna sojowa i E476), aromat, Masa kakaowa minimum 64%.
Woda
Woda, naturalny aromat arbuzowy, kwas cytrynowy, guma celulozowa, substancja
słodząca sukraloza, substancja konserwujaca: benzoesan sodu, barwnik spożywczy
E129
Limonka
woda, A cukier lub B syrop, glukozowo - fruktozowy, dwutlenek węgla, regulatory
Kwasowości: kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, cytrynian sodu, aromaty,
substancja słodząca: glukozydy stewiolowe.
Arbuz
Limonka
Mięta
Pulpa truskawkowa 50,1%, cukier, woda, aromat naturalny, barwnik: wyciąg z
czarnej marchwi, środek zagęszczający: pektyna, regulator kwasowości - kwasek
cytrynowy
Woda
Woda Gazowana
Mięta
Truskawka
Woda, cukier, naturalny aromat miętowy
Woda, zagęszczony sok cytrynowy, środek zakwaszający: kwas cytrynowy,
naturalny aromat cytrynowo - limonkowy, barwnik: E161b, anty utleniacz: kwas
askorbinowy, emulgatory: guma arabska, guma estru.
Wykonane z 50% soku z cytryny.
Zawiera siarczyny.
Mięta
Limonka

woda, A cukier lub B syrop, glukozowo - fruktozowy, dwutlenek węgla, regulatory
Kwasowości: kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, cytrynian sodu, aromaty,
substancja słodząca: glukozydy stewiolowe.
Woda

SPRITE
LÓD

BLUEBERRY BUN

MONIN BLUEBERRY PUREE

Cukier, Jagody ( kawałki oraz puree, naturalny aromat, kwas: kwas cytrynowy,
barwniki środków spożywczych: ekstrakty z czarnej marchwi i hibiskusa,
substancja zagęszczająca: pektyna, substancja konserwująca: sorbinian potasu
Zawartość jagód 50,1%

MONIN LEMON RANTCHO SYROP

Woda, zagęszczony sok cytrynowy, środek zakwaszający: kwas cytrynowy,
naturalny aromat cytrynowo - limonkowy, barwnik: E161b, anty utleniacz: kwas
askorbinowy, emulgatory: guma arabska, guma estru.
Wykonane z 50% soku z cytryny.
Zawiera siarczyny.
woda, A-cukier lub B-syrop glukozowo-fruktozowy (oznaczenie na butelce), sok
pomarańczowy z zagęszczonego soku pomarańczowego (3%), ekstrakt z cytrusów,
dwutlenek węgla, kwas: kwas cytrynowy, aromaty, przeciwutleniacz, kwas
askorbinowy, stabilizator: guma guar, barwnik: karoteny

FANTA

LÓD

Woda
Cukier, woda, aromat, koncentrat jabłkowy i inne soki owocowe, kolor: E150a.
Razem soki owocowe: minimum 14% w tym 10% jabłka i zielonego soku
jabłkowego.
Sok jabłkowy z zagęszczonego soku jabłkowego, woda
Jabłko
Woda

MONIN APPLE PIE
CHARLOTTE

CAPPY SOK JABŁKOWY
JABŁKO
LÓD
DRINKI ALKOHOLOWE

MOJITO CLASSIC

MONIN MOJITO MINT SYROP
LIŚCIE MIĘTY
LIMONKA
RUM

Woda, cukier, naturalny aromat miętowy
Mięta
Limonka
Trzcina cukrowa, woda.
woda, A cukier lub B syrop, glukozowo - fruktozowy, dwutlenek węgla, regulatory
Kwasowości: kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, cytrynian sodu, aromaty,
substancja słodząca: glukozydy stewiolowe.
Woda

SPRITE
LÓD

Cukier, woda, zagęszczony sok z poziomki, środek zakwaszający: kwas cytrynowy,
aromat, barwnik: E129.
Sok z dzikiej truskawki: 16%.
E129: może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.

MONIN WILD STRAWBERRY SYROP

WILD STARWBERRY MOJITO

LIŚCIE MIĘTY
LIMONKA
RUM

Mięta
Limonka
Trzcina cukrowa, woda.
woda, A cukier lub B syrop, glukozowo - fruktozowy, dwutlenek węgla, regulatory
Kwasowości: kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, cytrynian sodu, aromaty,
substancja słodząca: glukozydy stewiolowe.
Woda

SPRITE
LÓD
MONIN CUCUMBER SYROP

Cukier, woda, aromat, środek zakwaszający: kwas cytrynowy, barwnik: E133.
Świeży Imbir
spirytus rektyfikowany, jałowiec, kolendra, arcydzięgiel, kardamon, skórki
pomarańczy i cytryny, anyżek, kminek
Limonka
woda, A cukier lub B syrop, glukozowo - fruktozowy, dwutlenek węgla, regulatory
Kwasowości: kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, cytrynian sodu, aromaty,
substancja słodząca: glukozydy stewiolowe.
Woda
Cukier, woda, zagęszczony sok z granatów, czynniki kwasotwórcze: kwas
cytrynowy, kwas winowy, naturalne aromaty granatu z innych naturalnych
środków aromatyzujących, barwnik: E163.
Razem sok z granatów: 10%.
kukurydza, zboża, woda, drożdże.
Świeża cytryna
Mięta
woda, A cukier lub B syrop, glukozowo - fruktozowy, dwutlenek węgla, regulatory
Kwasowości: kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, cytrynian sodu, aromaty,
substancja słodząca: glukozydy stewiolowe.
Woda

IMBIR
GIN
CUCUMBER COOLER

LIMONKA
SPRITE
LÓD
MONIN POMEGRANATE SYROP

JULEP POMEGRANATE

BURBON
CYTRYNA
LIŚCIE MIĘTY
SPRITE
LÓD

Cukier, Jagody ( kawałki oraz puree, naturalny aromat, kwas: kwas cytrynowy,
barwniki środków spożywczych: ekstrakty z czarnej marchwi i hibiskusa,
substancja zagęszczająca: pektyna, substancja konserwująca: sorbinian potasu
Zawartość jagód 50,1%

MONIN BLUEBERRY PUREE
BLUEBERRY VODKA
CAPPY SOK Z CZARNEJ PORZECZKI
WÓDKA
LIMONKA
LÓD

Sok porzeczkowy z zagęszczonego soku porzeczkowego
Destylat alkoholowy, woda
Świeża limonka
Woda
Cukier, woda, aromat, koncentrat jabłkowy i inne soki owocowe, kolor: E150a.
Razem soki owocowe: minimum 14% w tym 10% jabłka i zielonego soku
jabłkowego.
Sok jabłkowy z zagęszczonego soku jabłkowego, woda
Destylat alkoholowy, woda
Świeża limonka
Woda

MONIN APPLE PIE
APPLE PIE MARTINI

CAPPY SOK JABŁKOWY
WÓDKA
LIMONKA
LÓD
KAWY MROŻONE

KAWA MROŻONA KLASYCZNA

KAWA ESPRESSO
MLEKO UHT 3,2%
LÓD
MONIN MOJITO MINT
MLEKO UHT 3,2%

Kawa espresso
Mleko UHT 3,2%
Woda
Woda, cukier, naturalny aromat miętowy
Mleko UHT 3,2%
Śmietanka, cukier, emulgator E472b, stabilizator kalgen, gaz nośny:podtlenek
azotu
Mięta
Cukier
Kawa Espresso
Woda

BITA ŚMIETANA
KAWA MROŻONA MOJITO LATTE

LIŚCIE MIĘTY
CUKIER BIAŁY KRYSZTAŁ
KAWA ESPRESSO
LÓD
MONIN TRIPLE SEC CURACAO

Cukier, woda, naturalne aromaty pomarańczowy i owoców cytrysowych.

MLEKO UHT 3,2%
KAWA MROŻONA POMARAŃCZOWE SPEŁNIENIE

Mleko UHT 3,2%
cukier, odtłuszczone kakao w proszku, tłuszcz roślinny (olej palmowy), syrop
glukozowy, masa kakaowa, emulgator: lecytyna (sojowa), E442, fruktoza, aromat,
syrop cukru karmelizowanego, substancja zagęszczająca: guma akacjowa,
substancja przeciwzbrylająca: talk
Śmietanka, cukier, emulgator E472b, stabilizator kalgen, gaz nośny:podtlenek
azotu
Woda

POSYPKA CZEKOLADOWA

BITA ŚMIETANA
LÓD
SHAKI

MONIN BAZA CHOCOLAT

SHAKE CZEKOLADOWO - POMARAŃCZOWY

MONIN TRIPLE SEC CURACAO
BITA ŚMIETANA
KANDYZOWANA SKÓRKA POMARAŃCZOWA

Cukier, fruktoza, odtłuszczone kakao w proszku, kakao w proszku (22-24%
tłuszczu), skrobia z kukurydzy,białka mleka, śmietany w proszku, stabilizator:
guma guar, aromaty, ekstrakt z wanilii.
Zawiera mleko i pochodne mleka
Wyprodukowany w zakładzie, gdzie stosowane są pochodnemleka, mleko, jaja,
soja, orzechy i glutenu
Cukier, woda, naturalne aromaty pomarańczowy i owoców cytrysowych.
Śmietanka, cukier, emulgator E472b, stabilizator kalgen, gaz nośny:podtlenek
azotu
Skórka pomarańczowa, cukier,Dwutlenek siarki E220, kas cytrynowy E330, syrop
glukozowo - fruktozowy

LÓD
MLEKO UHT 3,2%

Woda
Mleko UHT 3,2%
Cukier, fruktoza, pełne mleko w proszku, skrobia z kukurydzy, białka mleka,
śmietany w proszku, odtłuszczone mleko w proszku, aromaty, błonnik cytrusowy,
ekstrakt waniliowy, stabilizator: guma guar.
Zawiera mleko i pochodne mleka
Wyprodukowany w zakładzie, gdzie stosowane są pochodnemleka, mleko, jaja,
soja, orzechy i glutenu
Cukier, przecier truskawkowy, aromat, środek zakwaszający: kwas cytrynowy,
barwnik: ekstrakt z marchwi, substancja konserwująca: sorbinian potasu,
substancja zagęszczająca: pektyna.
Zawiera truskawek 50,1%.
Śmietanka, cukier, emulgator E472b, stabilizator kalgen, gaz nośny:podtlenek
azotu
Woda
Mleko UHT 3,2%
Cukier, fruktoza, pełne mleko w proszku, skrobia z kukurydzy, białka mleka,
śmietany w proszku, odtłuszczone mleko w proszku, aromaty, błonnik cytrusowy,
ekstrakt waniliowy, stabilizator: guma guar.
Zawiera mleko i pochodne mleka
Wyprodukowany w zakładzie, gdzie stosowane są pochodnemleka, mleko, jaja,
soja, orzechy i glutenu
Cukier, woda, naturalny aromat, środek zakwaszający: kwas cytrynowy, barwnik:
E150a.
Śmietanka, cukier, emulgator E472b, stabilizator kalgen, gaz nośny:podtlenek
azotu
Woda
Mleko UHT 3,2%

MONIN BAZA VANILIOWA

SHAKE WANILIOWO - TRUSKAWKOWY
MONIN PUREE STRAWBERRY

BITA ŚMIETANA
LÓD
MLEKO UHT 3,2%

MONIN BAZA VANILIOWA

SHAKE WANILIOWO - POMARAŃCZOWY
MONIN SYROP KARMELOWY
BITA ŚMIETANA
LÓD
MLEKO UHT 3,2%
NALEŚNIKI

Mleko UHT 3,2%

MLEKO UHT 3,2 %
OLEJ UNIWERSLANY

Olej rzepakowy, rafinowany.

WODA
SÓL
CUKIER
MĄKA

NALEŚNIKI

Woda
Sól
Cukier
Mąka pszenna
Cukier, olej palmowy, orzechy laskowe (13%) kakao w proszku o obniżonej
zawartosci tłuszczu (7,4%), mleko odtłuszczone w proszku (6,6%), serwatka w
prosku, emulgator: lecytyny (soja); wanilina,
Banan

NUTELLA

141 BANANOWO-CZEKOLADOWE NALEŚNIKI Z
CHMURKĄ BITEJ ŚMIETANY

BANAN

Cukier, syrop glukozowy, woda, kakao (8%), sól, aromaty, regulator kwasowości:
kwas cytrynowy. Może zawierać mleko, soję i orzechy laskowe.

SOS CZEKOLADOWY

Wiśnie drążone (60%), woda, cukier, skrobia modyfikowana, regulator kwasowości
- kwas cytrynowy, sybstancja konserwująca, sorbinian potasu. Mogą wystąpić
pestki.
Śmietanka, cukier, emulgator E472b, stabilizator kalgen, gaz nośny:podtlenek
azotu
Mleko UHT 3,2%

WIŚNIE W ŻELU
BITA ŚMIETANA
MLEKO
OLEJ UNIWERSLANY

Olej rzepakowy, rafinowany.

WODA
SÓL
CUKIER
MĄKA

NALEŚNIKI

Woda
Sól
Cukier
Mąka pszenna
Ser Twarogowy, wsad o smaku waniliowym (cukier, syrop
glukozowo-fruktozowy z pszenicy, skrobia modyfikowana,
substancje zagęszczające: E401, E415, E440, aromat,
regulator kwasowości E330, barwnik E100.
Wiśnie drążone (60%), woda, cukier, skrobia modyfikowana, regulator kwasowości
- kwas cytrynowy, sybstancja konserwująca, sorbinian potasu. Mogą wystąpić
pestki.
Śmietanka, cukier, emulgator E472b, stabilizator kalgen, gaz nośny:podtlenek
azotu
Mleko UHT 3,2 %

142 NALEŚNIKI Z SEREM
SER DO NALEŚNIKÓW WANILIOWY

WIŚNIE W ŻELU
BITA ŚMIETANA
MLEKO
OLEJ UNIWERSLANY

Olej rzepakowy, rafinowany.

WODA
SÓL
CUKIER
MĄKA
PIEPRZ

143 NALEŚNIKI Z KURCZAKIEM I SUSZONYMI
POMIDORAMI

Woda
Sól
Cukier
NALEŚNIKI
Mąka pszenna
Pieprz
Sól kuchenna, suszone warzywa 15,5% (marchew, pasternak, ziemniaki, cebula,
seler, natka pietruszki), substancje wzmacniające smak i zapach (glutaminian sodu,
VEGETA
inozynian disodowy), cukier, przyprawy, skrobia kukurydziana, barwnik
(ryboflawina).
PULPA POMIDOROWA
PULPA POMIDOROWA
Pomidory 99,6%,sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy
Filet z piersi kurczęcej (94%), skrobia ryżowa, glukoza, sól, stabilizator E451,
FILET KURCZĘCY PIECZONY FILET Z
PIECZONA PIERŚ Z
substancja zagęszczająca E407a.
PIERSI KURCZĘCEJ, PIECZONY,
KURCZAKA
Może zawierać zboża zawierające gluten, soję, seler, gorczycę, mleko (łącznie z
GŁĘBOKO MROŻONY
laktozą).
Suszone pomidory, olej słonecznikowy 29,22%, oliwa z oliwek extra virgin 2%, ocet
FARSZ DO NALEŚNIKÓW SUSZONE POMIDORY
POMIDORY SUSZONE
winny, dodatki, czosnek, oregano, chilli, pietruszka, kwas cytrynowy, kwas
askorbinowy.
PAPRYCZKI
PAPRYKA JALAPENO ZIELONA
Papryka zielona Jalapeno, woda, ocet, sól, substancja wiążąca: chlorek wapnia.
JALAPENOS
KONSERWOWA, KROJONA
CZOSNEK
Czosnek
MASA CZOSNKOWA
OLEJ RZEPAKOWY
Olej rzepakowy rafinowany.
SÓL
Sól
Mleko, sól, podpuszczka, kultury mleczarskie, regulator kwasowości:kwas
SER MOZZARELLA
SER MOZZARELLA W ZALEWIE
cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu. Składniki zalewy: woda,
sól.
Suszone pomidory, olej słonecznikowy 29,22%, oliwa z oliwek extra virgin 2%, ocet
SUSZONE POMIDORY
POMIDORY SUSZONE
winny, dodatki, czosnek, oregano, chilli, pietruszka, kwas cytrynowy, kwas
askorbinowy.
Woda, koncentrat pomidorowy (33%), papryka chili (5%), cukier, skrobia
modyfikowana, papryka suszona (2%), sól, papryka jalapeno (1,6%), kukurydza
konserwowa, regulatory kwasowości: (kwas cytrynowy, kwas octowy),
SOS MEKSYKAŃSKI
SOS MEKSYKAŃSKI
stabilizatory: (guma guar, guma ksantanowa), substancje słodzące: (acesulfam K,
sacharyna, aspartam), goździk mielony, substancje konserwujące: (benzoesan
sodu, sorbinian potasu). Może zawierać gorczycę. Zawiera źródło fenyloalaniny.
Zawiera cukier i substancje słodzące.
BAZYLIA
Bazylia
Mleko 3,2%
MLEKO
OLEJ UNIWERSLANY

NALEŚNIKI

Olej rzepakowy rafinowany.

WODA
SÓL
CUKIER
MĄKA
PIEPRZ
VEGETA
CEBULA BIAŁA
MASA CZOSNKOWA
SZPINAK
PIEPRZ CZARNY
SÓL

CZOSNEK
OLEJ
OLEJ RZEPAKOWY
SZPINAK LIŚĆ

Woda
Sól
Cukier
Mąka pszenna
Pieprz
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).
Cebula Biała
Czosnek
Olej rzepakowy rafinowany.
Szpinak
Pieprz czarny
Sól

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).

ŚMIETANA 30% /
SMIETANA 18%

Mleko odtłuszczone, oleje roślinne palmowe, maślanka, śmietana, masło,
emulgatory (E471, E322, E435), stabilizator (E415), sól, aromaty, barwnik (E108a)
/ śmietana ukwaszona termizowana, mączka chleba świętojańskiego, pektyna,
E1422 (skrobia modyfikowana), E412 (Guma Guar)

144 NALEŚNIKI ZE SZPINAKIEM

FARSZ DO NALEŚNIKÓW

BAZA
CZOSNKOWA

BAZA SOSU
CZOSNKOWEGO

SOS CZOSNKOWY
JOGURT
JOGURT NATURALNY
NATURALNY
MASA
CZOSNEK
OLEJ
CZOSNKOWA
MLEKO UHT
3,2%
MAKARONY

73 AGLIO OLIO

OLIWA Z OLIWEK
CZOSNEK
PAPRYCZKA CHILLI KONSERWOWA
PIEPRZ CZARNY
SÓL
PENNE
TAGLIATELLE
MAKARON
SPAGHETTI
PENNE RAZOWE
PARMEZAN
NATKA PIETRUSZKI
OLIWA Z OLIWEK
CZOSNEK

74 POLLO PESTO

MAKARON PENNE MEZZANI RIGATE
MAKARON FETTUCCE A NIDI NR 615
MAKARON SPAGHETTI NR 19
MAKARON PENNE RIGATE NR 34

PIECZONA PIERŚ Z KURCZAKA

FILET KURCZĘCY PIECZONY FILET Z
PIERSI KURCZĘCEJ, PIECZONY,
GŁĘBOKO MROŻONY

POMIDORY SUSZONE

POMIDORY SUSZONE

PESTO ROSSO
BAZYLIA ŚWIEŻA
PIEPRZ CZARNY
SÓL

Woda, olej roślinny, przyprawy naturalne: (gorczyca, majeranek, pieprz naturalny)
, substancja zagęszczająca: (skrobia modyfikowana), cukier, sól,regulator
kwasowości:(kwas octowy, kwas cytrynowy), mieszanka ziołowa:(oregano,
majeranek) żółtko jaj
kurzych w proszku, stabilizatory:(guma guar), substancje
Konserwujące: (benzoesan sodu, sorbinian potasu), substancje słodzące:
(syrop glukozowo - fruktozowy).
Mleko pasteryzowane, śmietanka pasteryzowana, koncentrat białek mleka,
odłtuszczone ,mleko w proszku, żywe bakterie jogurtowe.
Czosnek
Olej rzepakowy, rafinowany.
Mleko UHT 3,2%
Oliwa z oliwek
Czosnek
Papryczka chilli, woda, sól, ocet.
Pieprz czarny
Sól
Semolina z pszenicy durum + woda.
Semolina z pszenicy durum + woda.
Semolina z pszenicy durum + woda.
lub
Semolina z pszenicy durum + woda.
Mleko krowie, sól, podpuszczka
Natka Pietruszki
Oliwa z oliwek
Czosnek
Filet z piersi kurczęcej (94%), skrobia ryżowa, glukoza, sól, stabilizator E451,
substancja zagęszczająca E407a.
Może zawierać zboża zawierające gluten, soję, seler, gorczycę, mleko (łącznie z
laktozą).
Suszone pomidory, olej słonecznikowy 29,22%, oliwa z oliwek extra virgin 2%, ocet
winny, dodatki, czosnek, oregano, chilli, pietruszka, kwas cytrynowy, kwas
askorbinowy.
Suszone pomidory, olej słonecznikowy, świeża bazylia DOP GENOVESE, orzechy
nerkowca, kruszony twardy ser (Parmigiano, Pecorino), orzechy pini, czosnek,
mąka ryżowa, mąka pszenna, sól, regulator kwasowości: kwasek cytrynowy,
naturalny, aromat ostrej papryki.
Bazylia świeża
Pieprz czarny
Sól
Semolina z pszenicy durum + woda.
Semolina z pszenicy durum + woda.

PENNE
TAGLIATELLE

MAKARON PENNE MEZZANI RIGATE
MAKARON FETTUCCE A NIDI NR 615

SPAGHETTI

MAKARON SPAGHETTI NR 19

Semolina z pszenicy durum + woda.

MAKARON PENNE RIGATE NR 34

Semolina z pszenicy durum + woda.

MAKARON

lub
PENNE RAZOWE
OLIWA Z OLIWEK
BOROWIKI
PIECZONA PIERŚ Z KURCZAKA
WINO BIAŁE WYTRAWNE

Oliwa z oliwek
BOROWIK MROŻONY KOSTKA KL. I Borowiki mrożone kostka
Filet z piersi kurczęcej (94%), skrobia ryżowa, glukoza, sól, stabilizator E451,
FILET KURCZĘCY PIECZONY FILET Z
substancja zagęszczająca E407a.
PIERSI KURCZĘCEJ, PIECZONY,
Może zawierać zboża zawierające gluten, soję, seler, gorczycę, mleko (łącznie z
GŁĘBOKO MROŻONY
laktozą).
Cukier, dwutlenek siarki, regulator kwasowości: kwas cytrynowy.
Mleko odtłuszczone, oleje roślinne palmowe, maślanka, śmietana, masło,
emulgatory (E471, E322, E435), stabilizator (E415), sól, aromaty, barwnik (E108a)
/ śmietana ukwaszona termizowana, mączka chleba świętojańskiego, pektyna,
E1422 (skrobia modyfikowana), E412 (Guma Guar)

ŚMIETANA 30% / ŚMIETANA 18%
75 CREMA FUNGO

PIEPRZ CZARNY
SÓL

Pieprz czarny
Sól

ROSOŁEK SYPKI

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

PENNE
TAGLIATELLE
SPAGHETTI

MAKARON

76 ARABIATA

PENNE RAZOWE
NATKA PIETRUSZKI
OLIWA Z OLIWEK
CEBULA BIAŁA
CZOSNEK
MASA CZOSNKOWA
OLEJ
PAPRYKA CZERWONA
PULPA POMIDOROWA
BAZYLIA
CUKIER
SÓL
PIEPRZ CZARNY
PAPRYKA CHILLI
PENNE
TAGLIATELLE
MAKARON
SPAGHETTI
PENNE RAZOWE
PARMEZAN

SOS BOLOŃSKI

MAKARON PENNE MEZZANI RIGATE Semolina z pszenicy durum + woda.
MAKARON FETTUCCE A NIDI NR 615 Semolina z pszenicy durum + woda.
MAKARON SPAGHETTI NR 19
Semolina z pszenicy durum + woda.
lub
MAKARON PENNE RIGATE NR 34 Semolina z pszenicy durum + woda.
Natka Pietruszki
Oliwa z oliwek
Cebula Biała
Czosnek
OLEJ RZEPAKOWY
Olej rzepakowy rafinowany.
Papryka Świeża
PULPA POMIDOROWA
Pomidory 99,6%,sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy
Bazylia
Cukier
Sól
Pieprz czarny
Papryka chilli
MAKARON PENNE MEZZANI RIGATE Semolina z pszenicy durum + woda.
MAKARON FETTUCCE A NIDI NR 615 Semolina z pszenicy durum + woda.
MAKARON SPAGHETTI NR 19
Semolina z pszenicy durum + woda.
lub
MAKARON PENNE RIGATE NR 34 Semolina z pszenicy durum + woda.
Mleko krowie, sól, podpuszczka

SOS BOLOŃSKI

Pulpa pomidorowa, mięso wieprzowe (24%), cebula, marchew, koncentrat
pomidorowy, seler, woda, olej rzepakowy, mieszanka przypraw i dodatków
funkcjonalnych [sól, warzywa suszone (pasternak, marchew, czosnek, natka
pietruszki, cebula, papryka, pomidory, seler liście), wzmacniacz smaku:
glutaminian monosodowy, 5'rybonukleotydy disodowe, cukier, maltodekstryna,
hydrolizat białkowy sojowy, przyprawy, barwnik: ryboflawina], czosnek, cukier,
sól, pieprz, oregano, bazylia, zioła prowansalskie, majeranek.

SOK POMIDOROWY

Sok pomidorowy z zagęszczonego soku pomidorowego, sól, kwas: kwas cytrynowy

ROSOŁEK

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

77 BOLOGNESE

MASA CZOSNKOWA

CZOSNEK
OLEJ

CUKIER
PARMEZAN
MAKARON

PENNE
TAGLIATELLE
SPAGHETTI

Czosnek
Olej rzepakowy rafinowany.
Cukier
Mleko krowie, sól, podpuszczka
MAKARON PENNE MEZZANI RIGATE Semolina z pszenicy durum + woda.
MAKARON FETTUCCE A NIDI NR 615 Semolina z pszenicy durum + woda.
MAKARON SPAGHETTI NR 19
Semolina z pszenicy durum + woda.
OLEJ RZEPAKOWY

MAKARON
PENNE RAZOWE
OLIWA Z OLIWEK

BOCZEK WĘDZONY

MAKARON PENNE RIGATE NR 34

lub
Semolina z pszenicy durum + woda.
Oliwa z oliwek

BOCZEK WIEPRZOWY, WĘDZONY
SUROWY Z DODANĄ WODĄ

Boczek wieprzowy (85%), woda, sól, regulator kwasowości (E 325), glukoza, białko
sojowe, stabilizator (E 331), wzmacniacz smaku (E621), przeciwutleniacz (E 301),
substancja konserwująca (E 250). Produkt zawiera soje.Może zawierać zboża
zawierające gluten, mleko (łącznie z laktozą), seler, gorczycę.

CEBULA BIAŁA
WINO BIAŁE WYTRAWNE

Cebula Biała
Cukier, dwutlenek siarki, regulator kwasowości: kwas cytrynowy.
Mleko odtłuszczone, oleje roślinne palmowe, maślanka, śmietana, masło,
emulgatory (E471, E322, E435), stabilizator (E415), sól, aromaty, barwnik (E108a)
/ śmietana ukwaszona termizowana, mączka chleba świętojańskiego, pektyna,
E1422 (skrobia modyfikowana), E412 (Guma Guar)

ŚMIETANA 30% / ŚMIETANA 18%
78 CARBONARA

PIEPRZ CZARNY
PIEPRZ BIAŁY

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

ROSOŁEK

PARMEZAN
PENNE
TAGLIATELLE
SPAGHETTI

MAKARON

PENNE RAZOWE
OLIWA Z OLIWEK
KURKI
CEBULA BIAŁA
WINO BIAŁE WYTRAWNE

Mleko krowie, sól, podpuszczka
MAKARON PENNE MEZZANI RIGATE Semolina z pszenicy durum + woda.
MAKARON FETTUCCE A NIDI NR 615 Semolina z pszenicy durum + woda.
MAKARON SPAGHETTI NR 19
Semolina z pszenicy durum + woda.
lub
MAKARON PENNE RIGATE NR 34 Semolina z pszenicy durum + woda.
Oliwa z oliwek
KURKA MROŻONA CAŁA KL. I,
Kurka cała mrożona blanszowana
BLANSZOWANA
Cebula Biała
Cukier, dwutlenek siarki, regulator kwasowości: kwas cytrynowy.

SER PLEŚNIOWY

Mleko pełne pasteryzowane, sól, kultury bakterii kultury pleśniowe, podpuszczka'

ŚMIETANA 30% / ŚMIETANA 18%

Mleko odtłuszczone, oleje roślinne palmowe, maślanka, śmietana, masło,
emulgatory (E471, E322, E435), stabilizator (E415), sól, aromaty, barwnik (E108a)
/ śmietana ukwaszona termizowana, mączka chleba świętojańskiego, pektyna,
E1422 (skrobia modyfikowana), E412 (Guma Guar)

ROSOŁEK

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

79 CHANTARELLA

PIEPRZ CZARNY
PIEPRZ BIAŁY
PENNE
TAGLIATELLE
SPAGHETTI

MAKARON

PENNE RAZOWE
PARMEZAN
OLIWA Z OLIWEK
SZPINAK MROŻONY
CEBULA BIAŁA
CZOSNEK
MASA CZOSNKOWA
OLEJ
WINO BIAŁE WYTRAWNE

Pieprz czarny
Pieprz biały
MAKARON PENNE MEZZANI RIGATE Semolina z pszenicy durum + woda.
MAKARON FETTUCCE A NIDI NR 615 Semolina z pszenicy durum + woda.
MAKARON SPAGHETTI NR 19
Semolina z pszenicy durum + woda.
lub
MAKARON PENNE RIGATE NR 34 Semolina z pszenicy durum + woda.
Mleko krowie, sól, podpuszczka
Oliwa z oliwek
Szpinak
Cebula Biała
Czosnek
OLEJ RZEPAKOWY
Olej rzepakowy rafinowany.
Cukier, dwutlenek siarki, regulator kwasowości: kwas cytrynowy.

SER PLEŚNIOWY

Mleko kozie pasteryzowane, sól, kultury bakterii kultury pleśniowe, podpuszczka'

ŚMIETANA 30% / ŚMIETANA 18%

Mleko odtłuszczone, oleje roślinne palmowe, maślanka, śmietana, masło,
emulgatory (E471, E322, E435), stabilizator (E415), sól, aromaty, barwnik (E108a)
/ śmietana ukwaszona termizowana, mączka chleba świętojańskiego, pektyna,
E1422 (skrobia modyfikowana), E412 (Guma Guar)

ROSOŁEK

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

80 SPINACHI

PIEPRZ CZARNY
PIEPRZ BIAŁY
PENNE
TAGLIATELLE
SPAGHETTI

MAKARON

PENNE RAZOWE
PARMEZAN
OLIWA Z OLIWEK
MIESZANKA FRUTTI DI MARE
CZOSNEK
OLEJ
WINO BIAŁE WYTRAWNE

MASA CZOSNKOWA

ŚMIETANA 18%

81 FRUTTI DI MARE

Pieprz czarny
Pieprz biały
MAKARON PENNE MEZZANI RIGATE Semolina z pszenicy durum + woda.
MAKARON FETTUCCE A NIDI NR 615 Semolina z pszenicy durum + woda.
MAKARON SPAGHETTI NR 19
Semolina z pszenicy durum + woda.
lub
MAKARON PENNE RIGATE NR 34 Semolina z pszenicy durum + woda.
Mleko krowie, sól, podpuszczka
Oliwa z oliwek
(Mięczaki) ośmiornica pospolita surowe paski (28%), woda(glazura (20%), mątwy z
rodzaju Sepia surowe paski (17%), kalmary surowe macki (17%) i surowe macki
(6%), małż Wenus żółty gotowany (6%), krewetki blanszowane (5%), sól,
stabilizatory E451i, E452i
Czosnek
OLEJ RZEPAKOWY
Olej rzepakowy rafinowany.
Cukier, dwutlenek siarki, regulator kwasowości: kwas cytrynowy.
śmietana ukwaszona termizowana, mączka chleba świętojańskiego, pektyna,
E1422 (skrobia modyfikowana), E412 (Guma Guar)
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

ROSOŁEK

PIEPRZ CZARNY
PIEPRZ BIAŁY
PAPRYKA CHILLI
PENNE
TAGLIATELLE
SPAGHETTI

MAKARON

PENNE RAZOWE
PIETRUSZKA

KREM POMIDOROWY

Pieprz Czarny
Pieprz Biały
Papryka chilli
MAKARON PENNE MEZZANI RIGATE Semolina z pszenicy durum + woda.
MAKARON FETTUCCE A NIDI NR 615 Semolina z pszenicy durum + woda.
MAKARON SPAGHETTI NR 19
Semolina z pszenicy durum + woda.
lub
MAKARON PENNE RIGATE NR 34 Semolina z pszenicy durum + woda.
Pietruszka

KREM POMIDOROWY

BAZYLIA
PARMEZAN

Pomidory krojone 70,2% woda, czosnek, mleko, śmietanka 30%, cukier, mieszanka
przypraw i dodatków funkcjonalnych [sól, wzmacniacze smaku : glutaminian
monosodowy, inozynian disodowy, guanylandisodowy, skrobia, maltodekstryna,
tłuszcz kurzy, aromaty (w tym pochodne jaj), mięso kurze suszone, kurkuma,
przeciwutleniacz, wyciągi z rozmarynu], bazylia, sól, pieprz.
Bazylia
Mleko krowie, sól, podpuszczka

PIECZYWO
CZOSNKOWE

PIECZYWO CZOSNKOWE

bułka pszenna 70% [mąka pszenna, woda, drożdże, tłuszcz roślinny : [oleje roślinne
nieutwardzone(palmowy, rzepakowy, kokosowy) woda, emulgatory (mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyna) sól, regulator kwasowości - kwas
cytrynowy, substancja konserwujaca sorbian potasu, barwnik - annato, aromat],
polepszacz (mąka pszenna, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy,
enzymy) tłuszcz roślinny, woda czosnek (2,2%), sól, oregano

Mleko krowie pasteryzowane, sól, kultury starterowe, podpuszczka, regulator
MOZZARELLA CANTADORA KOSTKA kwasowości (kwasek cytrynowy), substancja przeciwzbrylająca (skrobia
ziemniaczana).
LUB
SER MOZZARELLA SER PÓŁTŁUSTY Mleko, sól, kultury bakteryjne, podpuszczka mikrobiologiczna.
LUB

82 KREM POMIDOROWY

PIECZYWO CZOSNKOWE
Z SEREM

SER GOUDA

SER

Mleko pasteryzowane, sól,stabilizator -chlorek wapnia, substancja konserwujaca azotan potasu, kultury bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna,
barwnik - annato, sustancja przeciwzbrylajaca – skrobia ziemniaczana
LUB

MIX SERÓW GOUDA 70% I
MOZZARELLA 30% KOSTKA

KREM BROKUŁOWY

KREM BROKUŁOWY

BAZYLIA
PARMEZAN

Ser Gouda 70% (mlekopasteryzowane, sól, stabilizator: chlorek wapnia, substancja
konserwująca: azotan potasu, kultury bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka
mikrobiologiczna, barwnik: annato) ser Mozzarella 30% (mleko pasteryzowane,
sól, kultury bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna), substancja
przeciwzbrylajaca: skrobia ziemniaczana
Woda, brokuły (28%), cebula, śmietanka: [śmietanka pasteryzowana (30%), masło,
mąka pszenna, mieszanka przypraw: [sól, suszone warzywa: (pasternak, marchew,
czosnek, pietruszka, cebula, pieprz, pomidory, liście selera)], wzmacniacze smaku:
[glutaminian monosodowy, 5' - rybonukleotydy disodowe; cukier,
maltodekstryna, hydrolizat białkowy sojowy, przyprawy, barwnik: ryboflawina],
pieprz.
Bazylia
Mleko krowie, sól, podpuszczka

bułka pszenna 70% [mąka pszenna, woda, drożdże, tłuszcz roślinny : [oleje roślinne
nieutwardzone(palmowy, rzepakowy, kokosowy) woda, emulgatory (mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyna) sól, regulator kwasowości - kwas
PIECZYWO CZOSNKOWE
cytrynowy, substancja konserwujaca sorbian potasu, barwnik - annato, aromat],
polepszacz (mąka pszenna, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy,
enzymy) tłuszcz roślinny, woda czosnek (2,2%), sól, oregano
Mleko krowie pasteryzowane, sól, kultury starterowe, podpuszczka, regulator
MOZZARELLA CANTADORA KOSTKA kwasowości (kwasek cytrynowy), substancja przeciwzbrylająca (skrobia
ziemniaczana).
LUB
SER MOZZARELLA SER PÓŁTŁUSTY Mleko, sól, kultury bakteryjne, podpuszczka mikrobiologiczna.
LUB

PIECZYWO
CZOSNKOWE

83 KREM BROKUŁOWY

PIECZYWO CZOSNKOWE
Z SEREM

SER GOUDA

Mleko pasteryzowane, sól,stabilizator -chlorek wapnia, substancja konserwujaca azotan potasu, kultury bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna,
barwnik - annato, sustancja przeciwzbrylajaca – skrobia ziemniaczana

MIX SERÓW GOUDA 70% I
MOZZARELLA 30% KOSTKA

Ser Gouda 70% (mlekopasteryzowane, sól, stabilizator: chlorek wapnia, substancja
konserwująca: azotan potasu, kultury bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka
mikrobiologiczna, barwnik: annato) ser Mozzarella 30% (mleko pasteryzowane,
sól, kultury bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna), substancja
przeciwzbrylajaca: skrobia ziemniaczana

SER

LUB

LUNCH GRASSO
KEBAB Z FILETA KURCZĘCEGO
PIECZONY, KROJONY, GŁĘBOKO
MROŻONY
KEBAB DROBIOWY
KAWAŁKI MIĘSA KURCZĘCEGO W
PRZYPRAWACH , PIECZONE,
KROJONE, GŁĘBOKO MROŻONE
FRYTKI JULIENNE FRITES
FRYTKI
FRYTKI STEAK HOUSE
FRYTURA
SAŁATA LODOWA
OGÓREK
POMIDOR
KUKURYDZA
FASOLA CZERWONA

KUKURYDZA SŁODKA
FASOLA CZERWONA - KIDNEY

131 KEBAB DROBIOWY

SOS WINEGRET

BAZA SOSU CZOSNKOWEGO

SOS CZOSNKOWY

JOGURT NATURALNY
MASA CZOSNKOWA

KEBAB WIEPRZOWY

JOGURT NATURALNY
CZOSNEK
OLEJ

OLEJ RZEPAKOWY

MIĘSO WIEPRZOWE W
PRZYPRAWACH KROJONE,
SMAŻONE, MROŻONE

FRYTKI JULIENNE FRITES
FRYTKI
FRYTKI STEAK HOUSE
FRYTURA

Woda, olej roślinny, przyprawy naturalne: (gorczyca, majeranek, pieprz naturalny)
, substancja zagęszczająca: (skrobia modyfikowana), cukier, sól,regulator
kwasowości:(kwas octowy, kwas cytrynowy), mieszanka ziołowa:(oregano,
majeranek) żółtko jaj
kurzych w proszku, stabilizatory:(guma guar), substancje
Konserwujące: (benzoesan sodu, sorbinian potasu), substancje słodzące:
(syrop glukozowo - fruktozowy).
Mleko pasteryzowane, śmietanka pasteryzowana, koncentrat białek mleka,
odłtuszczone ,mleko w proszku, żywe bakterie jogurtowe.
Czosnek
Olej rzepakowy, rafinowany.
Mięso wieprzowe 98%, marynata do kebabu 02 [przyprawy i zioła(zawieraja
gorczycę) sól, hydrolizat białka sojowego, wzmacniacz smaku E621, E635, suszone
warzywa, dekstroza, barwniki E160c, E150c, aromaty, serwatka z mleka] plus PSP
200[ sól spożywacza, regulator kwasowości E262, przyprawy (cytrynai gorczyca) i
ekstrakty przypraw, przeciwutleniacz E316]euro meat: [skrobia modyfikowana
E1442, sól spożywcza, białko z surowca wieprzowego, stabilizatory E450 i E451]
Ziemniaki, olej słonecznikowy
Lub
Ziemniaki, olej słonecznikowy
Rafinowany olej rzepakowy utwardzony

SAŁATA LODOWA

Sałata Lodowa

OGÓREK

Ogórek Świeży

POMIDOR

SAŁATKA ZE ŚWIEŻYCH

LUB
Mięso kurczęce (ze 114 g surowca wyprodukowano 100 g gotowego produktu),
sól, białko sojowe, substancje stabilizujące E 451, E 452, regulatory kwasowości E
331, E 262, glukoza, laktoza z mleka, wzmacniacz smaku E 621, suszone
koncentrary warzyw, ekstrakty warzy, aromaty ( w tym aromat dymu
wędzarniczego) - zawierają soję, mleko, przyprawy, maltodekstryna, ekstrakt
drożdżowy, przeciwutleniacz E 316. Może zawierać zboża zawierające gluten, seler,
gorczycę.
Ziemniaki, olej słonecznikowy
Lub
Ziemniaki, olej słonecznikowy
Rafinowany olej rzepakowy utwardzony
Sałata Lodowa
Ogórek Świeży
Pomidor Świeży
Ziarno kukurydzy, woda,cukier, sól.
Czerwona fasola, woda, sól.
Woda,syrop glukozowo-fruktozowy, olej roślinny rzepakowy, cukier, mieszanka
smakowa(stabilizator(karagen), substancja zagęszczajaca (guma ksantanowa),
papryka, koper, regulator kwasowości(octan sodu), szczypiorek, bazylia,
wodorowęglan sodu, substancja przeciwzbrulająca(dwutlenek krzemu, ekstrakt
przypraw(papryka)) regulator kwasowości(ocet spirytusowy, kwas octowy)
substancja zagęszczjąca (skrobia), przyprawy(aromaty, ocet winny jęczmięnnosodowy, karmelowy syrop cukrowy, przyprawy, seler, olej cytrynowy) sól,
substancje konserwujace( benzoesan sodu, sorbinian potasu)

SAŁATKA ZE ŚWIEŻYCH
WARZYW

BAZA CZOSNKOWA

Filet z piersi kurczaka (100g produktu otrzymano ze 105g mięsa) sól, zioła,
przyprawy, wzmacniacz smaku E 621, maltodekstryna, aromaty (zawierają
jęczmień), cukier, suszone warzywa (papryka), glukoza, przeciwutleniacz E 316,
stabilizator E 451, substancja zagęszczająca E 407.

Pomidor Świeży

KUKURYDZA

KUKURYDZA SŁODKA

FASOLA CZERWONA

FASOLA CZERWONA - KIDNEY

Ziarno kukurydzy, woda,cukier, sól.
Czerwona fasola, woda, sól.

132 KEBAB WIEPRZOWY

SAŁATKA ZE ŚWIEŻYCH
WARZYW

Woda,syrop glukozowo-fruktozowy, olej roślinny rzepakowy, cukier, mieszanka
smakowa(stabilizator(karagen), substancja zagęszczajaca (guma ksantanowa),
papryka, koper, regulator kwasowości(octan sodu), szczypiorek, bazylia,
wodorowęglan sodu, substancja przeciwzbrulająca(dwutlenek krzemu, ekstrakt
przypraw(papryka)) regulator kwasowości(ocet spirytusowy, kwas octowy)
substancja zagęszczjąca (skrobia), przyprawy(aromaty, ocet winny jęczmięnnosodowy, karmelowy syrop cukrowy, przyprawy, seler, olej cytrynowy) sól,
substancje konserwujace( benzoesan sodu, sorbinian potasu)

SOS WINEGRET

BAZA CZOSNKOWA

BAZA SOSU CZOSNKOWEGO

SOS CZOSNKOWY

JOGURT NATURALNY
MASA CZOSNKOWA

PIECZONA PIERŚ Z KURCZAKA

SER

Woda, olej roślinny, przyprawy naturalne: (gorczyca, majeranek, pieprz naturalny)
, substancja zagęszczająca: (skrobia modyfikowana), cukier, sól,regulator
kwasowości:(kwas octowy, kwas cytrynowy), mieszanka ziołowa:(oregano,
majeranek) żółtko jaj
kurzych w proszku, stabilizatory:(guma guar), substancje
Konserwujące: (benzoesan sodu, sorbinian potasu), substancje słodzące:
(syrop glukozowo - fruktozowy).

Mleko pasteryzowane, śmietanka pasteryzowana, koncentrat białek mleka,
odłtuszczone ,mleko w proszku, żywe bakterie jogurtowe.
Czosnek
OLEJ RZEPAKOWY Olej rzepakowy, rafinowany.
Filet z piersi kurczęcej (94%), skrobia ryżowa, glukoza, sól, stabilizator E451,
FILET KURCZĘCY PIECZONY FILET Z
substancja zagęszczająca E407a.
PIERSI KURCZĘCEJ, PIECZONY,
Może zawierać zboża zawierające gluten, soję, seler, gorczycę, mleko (łącznie z
GŁĘBOKO MROŻONY
laktozą).
Mleko krowie pasteryzowane, sól, kultury starterowe, podpuszczka, regulator
MOZZARELLA CANTADORA KOSTKA kwasowości (kwasek cytrynowy), substancja przeciwzbrylająca (skrobia
ziemniaczana).
LUB
SER MOZZARELLA SER PÓŁTŁUSTY Mleko, sól, kultury bakteryjne, podpuszczka mikrobiologiczna.
LUB
JOGURT NATURALNY

CZOSNEK
OLEJ

SER GOUDA

Mleko pasteryzowane, sól,stabilizator -chlorek wapnia, substancja konserwujaca azotan potasu, kultury bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna,
barwnik - annato, sustancja przeciwzbrylajaca – skrobia ziemniaczana

MIX SERÓW GOUDA 70% I
MOZZARELLA 30% KOSTKA

Ser Gouda 70% (mlekopasteryzowane, sól, stabilizator: chlorek wapnia, substancja
konserwująca: azotan potasu, kultury bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka
mikrobiologiczna, barwnik: annato) ser Mozzarella 30% (mleko pasteryzowane,
sól, kultury bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna), substancja
przeciwzbrylajaca: skrobia ziemniaczana

LUB

133 PIECZONA PIERŚ Z KURCZAKA
SAŁATA LODOWA
OGÓREK
POMIDOR

SAŁATKA ZE ŚWIEŻYCH
WARZYW

SOS WINEGRET

KUKURYDZA
FASOLA CZERWONA

KUKURYDZA SŁODKA
FASOLA CZERWONA - KIDNEY
FRYTKI JULIENNE FRITES

FRYTKI
FRYTKI STEAK HOUSE
FRYTURA

Polędwica z kurczaka 83%,sól, skrobia ryżowa, aromat(mleko, jaja)cebula suszona,
czosnek suszony, panier( mąka pszenna, skrobia modyfikowana ziemniaczana,
pszenna, mleko w proszku, oregano suszone, ekstrakty przypraw,mąka
kukurydziana, sól,przyprawy (czosnek, chilli) aromat) (zawiera gluten, soję, jaja,
seler), ,Może zawierać gorczycę, seler, soję.

PANIEROWANA POLĘDWICZKA ŁAGODNA

SAŁATA LODOWA
OGÓREK
POMIDOR

134 PANIEROWANA POLĘDWICZKA ŁAGODNA

SAŁATKA ZE ŚWIEŻYCH
WARZYW

SOS WINEGRET

KUKURYDZA
FASOLA CZERWONA

KUKURYDZA SŁODKA
FASOLA CZERWONA - KIDNEY
FRYTKI JULIENNE FRITES

FRYTKI
FRYTKI STEAK HOUSE
FRYTURA
DODATKI
FRYTKI JULIENNE FRITES
134 FRYTKI

FRYTKI
FRYTKI STEAK HOUSE
FRYTURA
FRYTKI JULIENNE FRITES
FRYTKI
FRYTKI STEAK HOUSE

135 FRYTKI Z KETCHUPEM

FRYTURA
KETCHUP
SAŁATA LODOWA
OGÓREK
POMIDOR

136 SAŁATKA ZE ŚWIEŻYCH WARZYW

SOS WINEGRET

RYŻ

RYŻ BIAŁY DŁUGOZIARNISTY

KUKURYDZA
FASOLA CZERWONA

65 HAMBURGER

Sałata Lodowa
Ogórek Świeży
Pomidor Świeży
Woda,syrop glukozowo-fruktozowy, olej roślinny rzepakowy, cukier, mieszanka
smakowa(stabilizator(karagen), substancja zagęszczajaca (guma ksantanowa),
papryka, koper, regulator kwasowości(octan sodu), szczypiorek, bazylia,
wodorowęglan sodu, substancja przeciwzbrulająca(dwutlenek krzemu, ekstrakt
przypraw(papryka)) regulator kwasowości(ocet spirytusowy, kwas octowy)
substancja zagęszczjąca (skrobia), przyprawy(aromaty, ocet winny jęczmięnnosodowy, karmelowy syrop cukrowy, przyprawy, seler, olej cytrynowy) sól,
substancje konserwujace( benzoesan sodu, sorbinian potasu)
Ziarno kukurydzy, woda,cukier, sól.
Czerwona fasola, woda, sól.
Ziemniaki, olej słonecznikowy
Lub
Ziemniaki, olej słonecznikowy
Rafinowany olej rzepakowy utwardzony

KUKURYDZA SŁODKA
FASOLA CZERWONA - KIDNEY
RYŻ BIAŁY DŁUGOZIARNISTY
FINGER FOOD

Sałata Lodowa
Ogórek Świeży
Pomidor Świeży
Woda,syrop glukozowo-fruktozowy, olej roślinny rzepakowy, cukier, mieszanka
smakowa(stabilizator(karagen), substancja zagęszczajaca (guma ksantanowa),
papryka, koper, regulator kwasowości(octan sodu), szczypiorek, bazylia,
wodorowęglan sodu, substancja przeciwzbrulająca(dwutlenek krzemu, ekstrakt
przypraw(papryka)) regulator kwasowości(ocet spirytusowy, kwas octowy)
substancja zagęszczjąca (skrobia), przyprawy(aromaty, ocet winny jęczmięnnosodowy, karmelowy syrop cukrowy, przyprawy, seler, olej cytrynowy) sól,
substancje konserwujace( benzoesan sodu, sorbinian potasu)
Ziarno kukurydzy, woda,cukier, sól.
Czerwona fasola, woda, sól.
Ziemniaki, olej słonecznikowy
Lub
Ziemniaki, olej słonecznikowy
Rafinowany olej rzepakowy utwardzony
Ziemniaki, olej słonecznikowy
Lub
Ziemniaki, olej słonecznikowy
Rafinowany olej rzepakowy utwardzony
Ziemniaki, olej słonecznikowy
Lub
Ziemniaki, olej słonecznikowy
Rafinowany olej rzepakowy utwardzony
Woda, kocentrat pomidorowy ( 46 %), cukier, ocet spirytusowy, skrobia
modyfikowana, przyprawy, sól, substancje zagęszczające (guma guar, guma
ksantanowa), substancja konserwująca (sorbian potasu), aromat.
Sałata Lodowa
Ogórek Świeży
Pomidor Świeży
Woda,syrop glukozowo-fruktozowy, olej roślinny rzepakowy, cukier, mieszanka
smakowa(stabilizator(karagen), substancja zagęszczajaca (guma ksantanowa),
papryka, koper, regulator kwasowości(octan sodu), szczypiorek, bazylia,
wodorowęglan sodu, substancja przeciwzbrulająca(dwutlenek krzemu, ekstrakt
przypraw(papryka)) regulator kwasowości(ocet spirytusowy, kwas octowy)
substancja zagęszczjąca (skrobia), przyprawy(aromaty, ocet winny jęczmięnnosodowy, karmelowy syrop cukrowy, przyprawy, seler, olej cytrynowy) sól,
substancje konserwujace( benzoesan sodu, sorbinian potasu)
Ziarno kukurydzy, woda,cukier, sól.
Czerwona fasola, woda, sól.
Ryż biały długoziarnisty

Mąka pszenna, woda, cukier, olej rzepakowy, drożdże, ziarno sezamu, sól,
BUŁKA DO HAMBURGERA Z SEZAMEM FG BUŁKA DO HAMBURGERA Z SEZAMEM FG
propionian wapnia, przeciwutleniacz E300, enzymy, glukoza.
HAMBURGER WOŁOWY STANDARD Mięso wołowe 90%, tłuszcz wołowy 8%, mąka grochowa, białko wołowe
KOTLET WOŁOWY
(kolagenowe), ekstrakt przypraw, barwnik E162.
115g
Koncentrat pomidorowy (29%), olej rzepakowy, syrop glukozowo-fruktozowy,
jogurt (12%), ocet spirytusowy, ogórki konserwowe (7%), cebula, sól, skrobia
SOS HAMBURGEROWY
modyfikowana kukurydziana, przyprawy, (zawiera gorczycę), żółtko jaja kurzego,
białko mleka, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, substancja
konserwujaca sorbinian potasu, aromaty

SAŁATA LODOWA
POMIDOR ŚWIEŻY
OGÓREK KONSERWOWY

Sałata Lodowa
Pomidor Świeży
Ogórek, woda, cukier, ocet spirytusowy, sól, koper, mieszanka przypraw (zawiera
gorczycę).
Cebula czerwona
Mąka pszenna typ 500, woda, olej, cukier, sól, drożdże, sezam, polepszacz (słód
jasny, kwas askorbinowy E 300, enzymy piekarskie). Może zawierać jaja, soję,
mleko łącznie z laktozą i produkty pochodne.

SAŁATKA SZWEDZKA SŁODKA

CEBULA CZERWONA
BUŁKA DO KEBABU

BUŁKA DO KEBABU

KEBAB Z FILETA KURCZĘCEGO
PIECZONY, KROJONY, GŁĘBOKO
MROŻONY
KEBAB DROBIOWY
KAWAŁKI MIĘSA KURCZĘCEGO W
PRZYPRAWACH , PIECZONE,
KROJONE, GŁĘBOKO MROŻONE
66 DUŻY KEBAB W MAŁEJ CENIE

BAZA CZOSNKOWA

BAZA SOSU CZOSNKOWEGO

JOGURT NATURALNY

JOGURT NATURALNY

CZOSNEK
OLEJ

OLEJ RZEPAKOWY

SOS CZOSNKOWY

MASA CZOSNKOWA

Filet z piersi kurczaka (100g produktu otrzymano ze 105g mięsa) sól, zioła,
przyprawy, wzmacniacz smaku E 621, maltodekstryna, aromaty (zawierają
jęczmień), cukier, suszone warzywa (papryka), glukoza, przeciwutleniacz E 316,
stabilizator E 451, substancja zagęszczająca E 407.
LUB
Mięso kurczęce (ze 114 g surowca wyprodukowano 100 g gotowego produktu),
sól, białko sojowe, substancje stabilizujące E 451, E 452, regulatory kwasowości E
331, E 262, glukoza, laktoza z mleka, wzmacniacz smaku E 621, suszone
koncentrary warzyw, ekstrakty warzy, aromaty ( w tym aromat dymu
wędzarniczego) - zawierają soję, mleko, przyprawy, maltodekstryna, ekstrakt
drożdżowy, przeciwutleniacz E 316. Może zawierać zboża zawierające gluten, seler,
gorczycę.
Woda, olej roślinny, przyprawy naturalne: (gorczyca, majeranek, pieprz naturalny)
, substancja zagęszczająca: (skrobia modyfikowana), cukier, sól,regulator
kwasowości:(kwas octowy, kwas cytrynowy), mieszanka ziołowa:(oregano,
majeranek) żółtko jaj
kurzych w proszku, stabilizatory:(guma guar), substancje
Konserwujące: (benzoesan sodu, sorbinian potasu), substancje słodzące:
(syrop glukozowo - fruktozowy).
Mleko pasteryzowane, śmietanka pasteryzowana, koncentrat białek mleka,
odłtuszczone ,mleko w proszku, żywe bakterie jogurtowe.
Czosnek
Olej rzepakowy, rafinowany.
Mleko UHT 3,2%
Sałata Lodowa
Ogórek Świeży
Pomidor Świeży

MLEKO UHT 3,2%
SAŁATA LODOWA
OGÓREK ŚWIEŻY
POMIDOR ŚWIEŻY
DESERY

CIASTO CZEKOLADOWE

Cukier, olej roślinny,całe jaja,powłoka na bazie kakao (cukier, tłuszcz roślinny,
tłuszcz kakaowy o zmniejszonej, tłuszcz roślinny, laktoza, słodka serwatka z
wproszku, emulgator lecytyna sojowa, aromat), (9%) mąka pszenna, woda,
śmietana, czekolada, (cukier, masa kakaowa, masło kakaowe, tłuszcz maślany,
kakao w proszku, emulgator: lecytyna sojowa)(5%), skrobia pszenna, kakao w
proszku (2%), skrobia mogyfikowana, pralinki, śmietana, (cukier, tłuszcz roślinny,
olej roślinny, pasta z ochechów laskowych, odtłuszczone mleko w proszku, kakao
o obniżonej zawartosci tłuszczu, emulgator: lecytyna sojowa, sól), słodka serwatka
w proszku, białko jaja w proszku, substancje spulchniające (E450, E500, E341)
środek żelujacy, E401, emulgatory (E472b, E481, E475, E472a), sól, aromaty,
tłuszcz roślinny, syrop glukozowy, laktoza, białka mleka, kolory (E160a, E101),
Może zawierać śladowe ilości orzeszków ziemnych i innych orzechów.

CIASTO CZEKOLADOWE

92 CIASTO CZEKOLADOWE Z POLEWĄ

Cukier, syrop glukozowy, woda, kakao (8%), sól, aromaty, regulator kwasowości:
kwas cytrynowy. Może zawierać mleko, soję i orzechy laskowe.

SOS CZEKOLADOWY
DESERY NOWOŚCI

96 SERNIK Z KONFITURĄ MALINOWĄ

97 SZARLOTKA PREMIUM Z KRUSZONKĄ MAŚLANĄ

SERNIK Z KONFITURĄ MALINOWĄ

SERNIK Z KONFITURĄ MALINOWĄ

ser twarogowy śmietankowy (33%), cukier, mleko, maliny (9%), jaja, mąka
pszenna, tłuszcz roślinny, skrobia modyfikowana, olej roślinny, słodka serwatka (z
mleka) w proszku, syrop glukozowy, laktoza, skrobia pszenna, skrobia
ziemniaczana, syrop fruktozowy, mleko odtłuszczone w proszku, sól, migdały,
glukoza, substancje spulchniające (E450, E500), kwas E330, środek żelujący (E440,
E401), ekstrakt z hibiskusa (barwiący), substancja utrzymująca wilgoć E420,
emulgatory (E471, E472b), aromat, białka mleka, regulatory kwasowości (E332,
E327), substancja zagęszczające E412, barwniki (E160a, E101). Może zawierać
śladowe ilości innych orzechów, orzeszków ziemnych, soi!

Jabłka (47%), mąka pszenna, puree jabłkowe (9%) cukier, tłuszcz palmowy,masło
(3%), jaja, skrobia modyfikowana, ser twarogowy półtłusty (1%), skrobia pszenna,
żelatyna, substancje spulchniajace (E450, E500), odtłuszczone mleko w proszku,
SZARLOTKA PREMIUM Z KRUSZONKĄ mąka pszenna przeżelowana, suszony rozpyłowo ser twarogowy o obniżonej
SZARLOTKA PREMIUM Z KRUSZONKĄ MAŚLANĄ
MAŚLANĄ
zawartości tłuszczu, syrop cukru inwertoanego, emulgatory (E471, E472e, E322),
sól kuchenna, aromaty, gluten pszenny, kwas (E300), przyprawa (cynamon),
barwniki (koncentrat z marchwi, koncentrat z dyni) substancja utrzymujaca wilgoć
(E420). Może zawierać orzechy, orzeszki ziemne i soję!
DANIA MIĘSNE
KARKÓWKA
SAŁATA LODOWA
OGÓREK
POMIDOR

SAŁATKA ZE ŚWIEŻYCH
WARZYW

111 KARKÓWKA Z MASŁEM CZOSNKOWYM
MASA CZOSNKOWA

Karkówka
Sałata Lodowa
Ogórek świeży
Pomidor Świeży
Woda,syrop glukozowo-fruktozowy, olej roślinny rzepakowy, cukier, mieszanka
smakowa(stabilizator(karagen), substancja zagęszczajaca (guma ksantanowa),
papryka, koper, regulator kwasowości(octan sodu), szczypiorek, bazylia,
wodorowęglan sodu, substancja przeciwzbrulająca(dwutlenek krzemu, ekstrakt
przypraw(papryka)) regulator kwasowości(ocet spirytusowy, kwas octowy)
substancja zagęszczjąca (skrobia), przyprawy(aromaty, ocet winny jęczmięnnosodowy, karmelowy syrop cukrowy, przyprawy, seler, olej cytrynowy) sól,
substancje konserwujace( benzoesan sodu, sorbinian potasu)
Ziarno kukurydzy, woda,cukier, sól.
Czerwona fasola, woda, sól.
Czosnek
Olej rzepakowy rafinowany.
Ziemniaki, olej słonecznikowy
Lub
Ziemniaki, olej słonecznikowy
Rafinowany olej rzepakowy utwardzony

SOS WINEGRET

KUKURYDZA
FASOLA CZERWONA
CZOSNEK
OLEJ

KUKURYDZA SŁODKA
FASOLA CZERWONA - KIDNEY
OLEJ RZEPAKOWY
FRYTKI JULIENNE FRITES

FRYTKI
FRYTKI STEAK HOUSE
FRYTURA
LUB
RYŻ
MASŁO 86%
CZOSNEK
MASŁO CZOSNKOWE
OLEJ
NATKA PIETRUSZKI
SÓL
POLĘDWICA WIEPRZOWA
SAŁATA LODOWA
OGÓREK
POMIDOR

OLEJ RZEPAKOWY

Ryż
Śmietanka pasteryzowana
Czosnek
Olej rzepakowy rafinowany.
Natka Pietruszki
Sól
Polędwica wieprzowa
Sałata Lodowa
Ogórek świeży
Pomidor Świeży

SAŁATKA ZE ŚWIEŻYCH
WARZYW

Woda,syrop glukozowo-fruktozowy, olej roślinny rzepakowy, cukier, mieszanka
smakowa(stabilizator(karagen), substancja zagęszczajaca (guma ksantanowa),
papryka, koper, regulator kwasowości(octan sodu), szczypiorek, bazylia,
wodorowęglan sodu, substancja przeciwzbrulająca(dwutlenek krzemu, ekstrakt
przypraw(papryka)) regulator kwasowości(ocet spirytusowy, kwas octowy)
substancja zagęszczjąca (skrobia), przyprawy(aromaty, ocet winny jęczmięnnosodowy, karmelowy syrop cukrowy, przyprawy, seler, olej cytrynowy) sól,
substancje konserwujace( benzoesan sodu, sorbinian potasu)
Ziarno kukurydzy, woda,cukier, sól.
Czerwona fasola, woda, sól.
Ziemniaki, olej słonecznikowy
Lub
Ziemniaki, olej słonecznikowy
Rafinowany olej rzepakowy utwardzony

SOS WINEGRET

KUKURYDZA SŁODKA
FASOLA CZERWONA - KIDNEY
FRYTKI JULIENNE FRITES

KUKURYDZA
FASOLA CZERWONA
FRYTKI

FRYTKI STEAK HOUSE
112 POLĘDWICA Z ZIELONYM PIEPRZEM

FRYTURA
LUB
RYŻ

Ryż
Oliwa z oliwek

OLIWA Z OLIWEK
PIEPRZ
MARYNOWANY
ZIELONY

Pieprz zielony, woda, ocet winny, sól
Śmietana ukwaszona termizowana, mączka chleba świętojańskiego, pektyna,
E1422 (skrobia modyfikowana), E412 (Guma Guar)

ŚMIETANA 18%

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

SOS PIEPRZOWY
ROSOŁEK

PIEPRZ CZARNY
MIELONY

Pieprz czarny mielony
Ocet Winny, skoncentrowany moszcz winogronowy, barwnik e150d, syrop
glukozowo-fruktozowy, Skrobia kukurydzy, zawiera siarczany
Polędwica wieprzowa
Sałata Lodowa
Ogórek świeży
Pomidor Świeży
Woda,syrop glukozowo-fruktozowy, olej roślinny rzepakowy, cukier, mieszanka
smakowa(stabilizator(karagen), substancja zagęszczajaca (guma ksantanowa),
papryka, koper, regulator kwasowości(octan sodu), szczypiorek, bazylia,
wodorowęglan sodu, substancja przeciwzbrulająca(dwutlenek krzemu, ekstrakt
przypraw(papryka)) regulator kwasowości(ocet spirytusowy, kwas octowy)
substancja zagęszczjąca (skrobia), przyprawy(aromaty, ocet winny jęczmięnnosodowy, karmelowy syrop cukrowy, przyprawy, seler, olej cytrynowy) sól,
substancje konserwujace( benzoesan sodu, sorbinian potasu)
Ziarno kukurydzy, woda,cukier, sól.
Czerwona fasola, woda, sól.
Ziemniaki, olej słonecznikowy
Lub
Ziemniaki, olej słonecznikowy
Rafinowany olej rzepakowy utwardzony

OCET BALSAMICZNY
POLĘDWICA WIEPRZOWA
SAŁATA LODOWA
OGÓREK
POMIDOR

SAŁATKA ZE ŚWIEŻYCH
WARZYW

SOS WINEGRET

KUKURYDZA SŁODKA
FASOLA CZERWONA - KIDNEY
FRYTKI JULIENNE FRITES

KUKURYDZA
FASOLA CZERWONA
FRYTKI
113 POLĘDWICA Z KURKAMI

FRYTKI STEAK HOUSE
FRYTURA
LUB
RYŻ
OLIWA Z OLIWEK
KURKI
CEBULA BIAŁA
WINO BIAŁE WYTRAWNE

KURKA MROŻONA CAŁA KL. I,
BLANSZOWANA

ŚMIETANA 18%
MASŁO 86%

SOS KURKOWY

PIEPRZ CZARNY MIELONY
PIERŚ Z KURCZAKA
SAŁATA LODOWA
OGÓREK
POMIDOR

KUKURYDZA
FASOLA CZERWONA

Cebula Biała
Cukier, dwutlenek siarki, regulator kwasowości: kwas cytrynowy.
Śmietana ukwaszona termizowana, mączka chleba świętojańskiego, pektyna,
E1422 (skrobia modyfikowana), E412 (Guma Guar)
Śmietanka pasteryzowana

Pieprz Czarny
Pierś z kurczaka
Sałata Lodowa
Ogórek świeży
Pomidor Świeży
Woda,syrop glukozowo-fruktozowy, olej roślinny rzepakowy, cukier, mieszanka
smakowa(stabilizator(karagen), substancja zagęszczajaca (guma ksantanowa),
papryka, koper, regulator kwasowości(octan sodu), szczypiorek, bazylia,
wodorowęglan sodu, substancja przeciwzbrulająca(dwutlenek krzemu, ekstrakt
przypraw(papryka)) regulator kwasowości(ocet spirytusowy, kwas octowy)
substancja zagęszczjąca (skrobia), przyprawy(aromaty, ocet winny jęczmięnnosodowy, karmelowy syrop cukrowy, przyprawy, seler, olej cytrynowy) sól,
substancje konserwujace( benzoesan sodu, sorbinian potasu)
Ziarno kukurydzy, woda,cukier, sól.
Czerwona fasola, woda, sól.
Ziemniaki, olej słonecznikowy
lub
Ziemniaki, olej słonecznikowy
Rafinowany olej rzepakowy utwardzony

SOS WINEGRET

SAŁATKA ZE ŚWIEŻYCH
WARZYW

Kurka cała mrożona blanszowana

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

ROSOŁEK

114 PIERŚ Z KURCZAKA SAUTE

Ryż
Oliwa z oliwek

KUKURYDZA SŁODKA
FASOLA CZERWONA - KIDNEY
FRYTKI JULIENNE FRITES

FRYTKI
FRYTKI STEAK HOUSE
FRYTURA
LUB
RYŻ
PIERŚ Z KURCZAKA
SAŁATA LODOWA
OGÓREK
POMIDOR

SAŁATKA ZE ŚWIEŻYCH
WARZYW

115 PIERŚ Z KURCZAKA Z SEREM I SUSZONYM
POMIDOREM

SOS WINEGRET

KUKURYDZA
FASOLA CZERWONA
SER MOZZARELLA W ZALEWIE

SUSZONE POMIDORY

KUKURYDZA SŁODKA
FASOLA CZERWONA - KIDNEY
SER MOZZARELLA W ZALEWIE

POMIDORY SUSZONE
FRYTKI JULIENNE FRITES

FRYTKI
FRYTKI STEAK HOUSE
FRYTURA

Ryż
Pierś z kurczaka
Sałata Lodowa
Ogórek świeży
Pomidor Świeży
Woda,syrop glukozowo-fruktozowy, olej roślinny rzepakowy, cukier, mieszanka
smakowa(stabilizator(karagen), substancja zagęszczajaca (guma ksantanowa),
papryka, koper, regulator kwasowości(octan sodu), szczypiorek, bazylia,
wodorowęglan sodu, substancja przeciwzbrulająca(dwutlenek krzemu, ekstrakt
przypraw(papryka)) regulator kwasowości(ocet spirytusowy, kwas octowy)
substancja zagęszczjąca (skrobia), przyprawy(aromaty, ocet winny jęczmięnnosodowy, karmelowy syrop cukrowy, przyprawy, seler, olej cytrynowy) sól,
substancje konserwujace( benzoesan sodu, sorbinian potasu)
Ziarno kukurydzy, woda,cukier, sól.
Czerwona fasola, woda, sól.
Mleko, sól, podpuszczka, kultury mleczarskie, regulator kwasowości:kwas
cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu. Składniki zalewy: woda,
sól.
Suszone pomidory, olej słonecznikowy 29,22%, oliwa z oliwek extra virgin 2%, ocet
winny, dodatki, czosnek, oregano, chilli, pietruszka, kwas cytrynowy, kwas
askorbinowy.
Ziemniaki, olej słonecznikowy
Lub
Ziemniaki, olej słonecznikowy
Rafinowany olej rzepakowy utwardzony

LUB
RYŻ
BAZYLIA

Ryż
Bazylia
DANIA RYBNE

FILET Z ŁOSOSIA
PRZYPRAWA DO RYB
PIEPRZ CZARNY MIELONY

Filet z Łososia
Sól, czosnek, bazylia - 10%, gorczyca biała, cukier, imbir, tymianek - 3%, natka
pietruszki - 3%, kwas: kwas cytrynowy, rozmaryn
Pieprz czarny

SÓL
OLIWA Z OLIWEK
SAŁATA LODOWA
OGÓREK
POMIDOR

116 LOSOŚ SOUTE

SAŁATKA ZE ŚWIEŻYCH
WARZYW

Sól
Oliwa z oliwek
Sałata Lodowa
Ogórek świeży
Pomidor Świeży
Woda,syrop glukozowo-fruktozowy, olej roślinny rzepakowy, cukier, mieszanka
smakowa(stabilizator(karagen), substancja zagęszczajaca (guma ksantanowa),
papryka, koper, regulator kwasowości(octan sodu), szczypiorek, bazylia,
wodorowęglan sodu, substancja przeciwzbrulająca(dwutlenek krzemu, ekstrakt
przypraw(papryka)) regulator kwasowości(ocet spirytusowy, kwas octowy)
substancja zagęszczjąca (skrobia), przyprawy(aromaty, ocet winny jęczmięnnosodowy, karmelowy syrop cukrowy, przyprawy, seler, olej cytrynowy) sól,
substancje konserwujace( benzoesan sodu, sorbinian potasu)
Ziarno kukurydzy, woda,cukier, sól.
Czerwona fasola, woda, sól.
Ziemniaki, olej słonecznikowy
Lub
Ziemniaki, olej słonecznikowy
Rafinowany olej rzepakowy utwardzony

SOS WINEGRET

KUKURYDZA
FASOLA CZERWONA

KUKURYDZA SŁODKA
FASOLA CZERWONA - KIDNEY
FRYTKI JULIENNE FRITES

FRYTKI
FRYTKI STEAK HOUSE
FRYTURA
LUB
RYŻ
SOLA ATLANTYCKA
PIEPRZ CZARNY MIELONY

MĄKA
OLIWA Z OLIWEK

Ryż
Sola Atlantycka
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).
Mąka pszenna
Oliwa z oliwek

SER PLEŚNIOWY

Mleko pełne pasteryzowane, sól, kultury bakterii kultury pleśniowe, podpuszczka'

VEGETA

SAŁATA LODOWA
OGÓREK
POMIDOR

Sałata Lodowa
Ogórek świeży
Pomidor Świeży
Woda,syrop glukozowo-fruktozowy, olej roślinny rzepakowy, cukier, mieszanka
smakowa(stabilizator(karagen), substancja zagęszczajaca (guma ksantanowa),
papryka, koper, regulator kwasowości(octan sodu), szczypiorek, bazylia,
wodorowęglan sodu, substancja przeciwzbrulająca(dwutlenek krzemu, ekstrakt
przypraw(papryka)) regulator kwasowości(ocet spirytusowy, kwas octowy)
substancja zagęszczjąca (skrobia), przyprawy(aromaty, ocet winny jęczmięnnosodowy, karmelowy syrop cukrowy, przyprawy, seler, olej cytrynowy) sól,
substancje konserwujace( benzoesan sodu, sorbinian potasu)
Ziarno kukurydzy, woda,cukier, sól.
Czerwona fasola, woda, sól.
Ziemniaki, olej słonecznikowy
lub
Ziemniaki, olej słonecznikowy
Rafinowany olej rzepakowy utwardzony

SOS WINEGRET

SAŁATKA ZE ŚWIEŻYCH
WARZYW
117 SOLA NA SZPINAKU

KUKURYDZA
FASOLA CZERWONA

KUKURYDZA SŁODKA
FASOLA CZERWONA - KIDNEY
FRYTKI JULIENNE FRITES

FRYTKI
FRYTKI STEAK HOUSE
FRYTURA
LUB
RYŻ

FARSZ SZPINAKOWY

OLIWA Z OLIWEK
CEBULA BIAŁA
SZPINAK LIŚĆ
MASŁO 86%
CZOSNEK
OLEJ

OLEJ RZEPAKOWY

VEGETA
PIEPRZ CZARNY MIELONY
WINO BIAŁE WYTRAWNE
WARZYWA Z GRILLA
SAŁATA LODOWA
POMIDOR

SOS WINEGRET

118 WARZYWA Z GRILLA

OLIWA Z OLIWEK
CUKINIA

ROSOŁEK DROBIOWY

PIECZARKI
PAPRYKA ŚWIEŻA
PIEPRZ CZARNY MIELONY
SOS SOJOWY
CEBULA CZERWONA
SAŁATA LODOWA
POMIDOR

SOS WINEGRET

OLIWA Z OLIWEK
PIERŚ Z KURCZAKA
VEGETA
119 WARZYWA Z GRILLA Z KURCZAKIEM

PIEPRZ CZARNY MIELONY
CUKINIA

ROSOŁEK DROBIOWY

PIECZARKI
PAPRYKA ŚWIEŻA

ROSOŁEK DROBIOWY

SOS SOJOWY

Ryż
Oliwa z oliwek
Cebula Biała
Szpinak
Śmietanka pasteryzowana
Czosnek
Olej rzepakowy rafinowany.
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).
Pieprz czarny
Cukier, dwutlenek siarki, regulator kwasowości: kwas cytrynowy.
Sałata Lodowa
Pomidor Świeży
Woda,syrop glukozowo-fruktozowy, olej roślinny rzepakowy, cukier, mieszanka
smakowa(stabilizator(karagen), substancja zagęszczajaca (guma ksantanowa),
papryka, koper, regulator kwasowości(octan sodu), szczypiorek, bazylia,
wodorowęglan sodu, substancja przeciwzbrulająca(dwutlenek krzemu, ekstrakt
przypraw(papryka)) regulator kwasowości(ocet spirytusowy, kwas octowy)
substancja zagęszczjąca (skrobia), przyprawy(aromaty, ocet winny jęczmięnnosodowy, karmelowy syrop cukrowy, przyprawy, seler, olej cytrynowy) sól,
substancje konserwujace( benzoesan sodu, sorbinian potasu)
Oliwa z oliwek
Cukinia
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
Pieczarki
Papryka Świeża
Pieprz czarny
Nasiona soi (34%), woda, mąka przenna, sól
Cebula Czerwona
Sałata Lodowa
Pomidor Świeży
Woda,syrop glukozowo-fruktozowy, olej roślinny rzepakowy, cukier, mieszanka
smakowa(stabilizator(karagen), substancja zagęszczajaca (guma ksantanowa),
papryka, koper, regulator kwasowości(octan sodu), szczypiorek, bazylia,
wodorowęglan sodu, substancja przeciwzbrulająca(dwutlenek krzemu, ekstrakt
przypraw(papryka)) regulator kwasowości(ocet spirytusowy, kwas octowy)
substancja zagęszczjąca (skrobia), przyprawy(aromaty, ocet winny jęczmięnnosodowy, karmelowy syrop cukrowy, przyprawy, seler, olej cytrynowy) sól,
substancje konserwujace( benzoesan sodu, sorbinian potasu)
Oliwa z oliwek
Pierś z kurczaka
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).
Pieprz czarny
Cukinia
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
Pieczarki
Papryka Świeża
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
Nasiona soi (34%), woda, mąka przenna, sól

CEBULA CZERWONA
SAŁATA LODOWA
POMIDOR

SOS WINEGRET

OLIWA Z OLIWEK
CUKINIA

120 WARZYWA Z GRILLA Z POLĘDWICĄ

ROSOŁEK DROBIOWY

POLĘDWICA
TABASCO
CHILLI
SÓL
PIECZARKI
PAPRYKA ŚWIEŻA

ROSOŁEK DROBIOWY

PIEPRZ CZARNY MIELONY
SOS SOJOWY
CEBULA CZERWONA

Cebula czerwona
Sałata Lodowa
Pomidor Świeży
Woda,syrop glukozowo-fruktozowy, olej roślinny rzepakowy, cukier, mieszanka
smakowa(stabilizator(karagen), substancja zagęszczajaca (guma ksantanowa),
papryka, koper, regulator kwasowości(octan sodu), szczypiorek, bazylia,
wodorowęglan sodu, substancja przeciwzbrulająca(dwutlenek krzemu, ekstrakt
przypraw(papryka)) regulator kwasowości(ocet spirytusowy, kwas octowy)
substancja zagęszczjąca (skrobia), przyprawy(aromaty, ocet winny jęczmięnnosodowy, karmelowy syrop cukrowy, przyprawy, seler, olej cytrynowy) sól,
substancje konserwujace( benzoesan sodu, sorbinian potasu)
Oliwa z oliwek
Cukinia
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
Polędwica
Ocet, czerwona ostra papryka (19%), sól.
Chilli suszone mielone.
Sól
Pieczarki
Papryka Świeża
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
Nasiona soi (34%), woda, mąka przenna, sól
Cebula czerwona

