Subway® Koostisosad & allergeenid
Koostisosade teave põhineb kõike värskeimal toidutootjate esitatud teabel.
Ehkki selle loetelu asjakohastamiseks on tehtud kõik võimalik, võivad koostisosad hooaja, koostise muutmise või
alternatiivsete toidutarnijate kasutamise tõttu pisut erineda. Pange tähele, et toidutoomisettevõtted võivad töödelda muid
allergeene, mida pole loetletud koostisosade allpool esitatud lausetes; need tootjad teevad kõik võimalik allergeenidega
ristsaastumise kõrvaldamiseks.
TÄHELEPANU: Üksikud toiduained võivad toidu valmistamise ajal üksteisega kokku puutuda ja see pole selles
dokumendis kajastatud. Kui teil on toiduallergia, siis palun teavitage sellest teenindajat.
Täiendatud Juuni 2020, Tšehhis.

SAIAD & WRAPID
VALGE SAI
Nisujahu, vesi, pärm, suhkur, gluteen, küpsetusaine
(emulgaatorid E472e; E481, jahuparandaja E516,
sojajahu, dekstroos, stabilisaator E412, jahu töötlev aine
E300, ensüümid (alfa-amülaas, ksülanaas)), taimerasv,
sool.
MITMEVILJA SAI
Nisujahu, vesi, pärm, suhkur, gluteen, nisukliid,
küpsetusaine (emulgaatorid E472e; E481, jahuparandaja
E516, sojajahu, dekstroos, stabilisaator E412, jahu töötlev
aine E300, ensüümid (alfa-amülaas, ksülanaas)),
odralinnaseekstrakt, taimerasv, sool.
JUUSTU-OREGANO SAI
Valge sai
Oregano, parmesani juust.
ROSMARIINI-MERESOOLA SAI
Valge sai [nisujahu, vesi, pärm, suhkur, gluteen,
küpsetusaine (emulgaatorid E472e; E481, jahuparandaja
E516, sojajahu, dekstroos, stabilisaator E412, jahu töötlev
aine E300, ensüümid (alfa-amülaas, ksülanaas) ),
taimerasv, sool], rosmariini ja meresoola maitseaine
[rosmariin, meresool, rapsiõli].
SEEMNETEGA MITMEVILJA SAI
Mitmevilja sai [nisujahu, vesi, pärm, suhkur, gluteen,
nisukliid, küpsetusaine (emulgaatorid E472e; E481,
jahuparandaja E516, sojajahu, dekstroos, stabilisaator
E412, jahu töötlev aine E300, ensüümid (alfa-amülaas,
ksülanaas) ), odralinnaseekstrakt, taimerasv, sool],
seemnete
kate
[päevalilleseemned
(40%),
kõrvitsaseemned (30%), kuldsed linaseemned (15%),
pruunid linaseemned (15%)].
TOMATI-BASIILIKU TORTILLA
66% nisujahu, vesi, rapsiõli, kergitusained (E500, E450),
0,8% tomateid, dekstroos, sool, hape (E296), basiilik,
vürtsid, paprika.
SPINATI TORTILLA
66% nisujahu, vesi, rapsiõli, kergitusained (E500, E450),
1,7% spinat, dekstroos, hape (E296), sool.
GLUTEENIVABA SAI
Vesi, riisijahu, tapiokitärklis, maisitärklis, rapsiseemneõli,
pärm, niisutaja (E422), psülliumi kesta pulber, suhkur,
hernevalk, stabilisaatorid (E464, E415), sool, tatrajahu.

Allergeenid: gluteen (nisu), soja
Märkus: sügavkülmutatud tainast valmistatud sai.

Allergeenid: gluteen (nisu, oder), soja
Märkus: sügavkülmutatud tainast valmistatud sai.

Allergeenid: gluteen (nisu), soja, piim/laktoos
Märkus: sügavkülmutatud tainast valmistatud sai.
Allergeenid: gluteen (nisu), soja
Märkus: sügavkülmutatud taignast valmistatud sai.

Allergeenid: gluteen (nisu, oder), soja, võib sisaldada jälgi
pähklitest ja seesamist, sõltuvalt tootmismeetoditest
Märkus: sügavkülmutatud taignast valmistatud sai.

Allergeenid: gluteen (nisu)

Allergeenid: gluteen (nisu)

Allergeenid: puuduvad

LINNULIHA, SEALIHA, VEISELIHA, KALA, MUNA
KANAFILEE
Kanarind, dekstroos, sool, 1,3% kartulitärklis, happesuse
regulaator (E500).

KANA TERIYAKI
Kanaribad [kanarind, dekstroos, sool, 1,3% kartulitärklis,
happesuse regulaator (E500)], teriyaki glasuur [sojakaste
(vesi, sojaoad, sool, nisujahu), vesi, tomatipüree,
piiritusäädikas, glükoos-fruktoos siirup, modifitseeritud
vahajas maisitärklis, sibul, suhkur, ürdid, paprika, sool,
seesamiseemned,
karamellsuhkrusiirup,
vürtsid,
paksendaja E410, säilitusained E202 ja E211].
BBQ KANA
Kanaribad [kanarind, dekstroos, sool, 1,3% -line
kartulitärklis, happesuse regulaator (E500)], Hickory BBQkaste [vesi, suhkur, suhkruroo-melass, tomatipasta,
linnaseäädikas
(linnaseodra),
piirituseäädikas,
5%
pagaritooted mesi , modifitseeritud vahatatud maisitärklis,
sool, vürtsid (paprika, köömen, cayenne pipar), 0,3%
suitsutatud vesi, küüslaugupüree [küüslauk, happesuse
regulaator (sidrunhape)], sibulapulber, maitseained
(pärmiekstrakti pulber, maltodekstriin, sool, riisijahu,
sibulapulber), pune, nelgiõli].
KANA TIKKA
Kanaliha, 4,5% maitseained [vürtsid (köömned, koriander,
tšilli, fenugreek, cayenne), nisujahu, maltodekstriin,
küüslaugupulber, suhkur, naturaalne kurkumimaitseaine,
sibulapulber, värvus (E160c), koriandri ekstrakt], 2%
jogurtipulbrit (lõss, kultuurid), tomatipüree, sool, laktoos
(piim), stabilisaatorid (E450, E451), 0,15% piimavalk,
sidrunimahla kontsentraat.
MANGO-TIKKA KANA
Kana Tikka [Kanaliha, 4,5% maitseained [vürtsid
(köömned, koriander, tšilli, sarikapiim, cayenne), nisujahu,
maltodekstriin, küüslaugupulber, suhkur, naturaalne
kurkumimaitseaine, sibulapulber, värv (E160c), koriandri
ekstrakt], 2 % jogurtipulbrit (lõss, kultuurid), tomatipüree,
sool, laktoos (piim), stabilisaatorid (E450, E451), 0,15%
piimavalku, sidrunimahla kontsentraati], kerget majoneesi
[vesi, rapsiõli (35%), piiritusäädikas (10% hapet), glükoosfruktoosisiirup, modifitseeritud vahajas maisitärklis, sool,
munakollane, hapestaja: E 270, paksendaja: E 415,
sinepiseemned, vürtsid], mango-chutney [Mango (46%),
Suhkur,
vesi,
modifitseeritud
maisitärklis,
sool,
küüslaugupüree, happesuse regulaator (äädikhape),
musta sibula seemned, värviline (paprikaekstrakt),
köömeniseemned, segatud vürts (koriander, kassiia,
ingver, muskaatpähkel, apteegitill, nelk, kardemon) ,
Fenugreek, jahvatatud must pipar, apteegitilli seemned,
jahvatatud kardemon, jahvatatud nelk.
KALKUNI RINNALIHA
87% Kalkuni rinnaliha, vesi, sool, stabilisaatorid (E407,
E450, E451), antioksüdant (E326), dekstroos , valge pipar,
toiduvärv (E150a).

Allergeenid: puuduvad
Märkus: kasutatud 105 g kanarinda 100 g valmistoote
kohta.
Ehhki teadaolevalt on kõik luud eemaldatud, võib mõni
neist siiski tootes sisalduda.
Allergeenid: soja, gluteen (nisu), seesam
Ehkki teadaolevalt on kõik luud eemaldatud, võib mõni
neist siiski tootes sisalduda.

Allergeenid: gluteen (oder)
Ehkki teadaolevalt on kõik luud eemaldatud, võib mõni
neist siiski tootes sisalduda.

Allergeenid: gluteen (nisu), piim / laktoos
Kasutatud 106 g kana 100 g valmistoote kohta. Ehkki kõik
luud on eemaldatud, võib mõni neist jääda.

Allergeenid: gluteen (nisu), piim/laktoos, muna, sinep
Kasutatud 106 g kanarinda 100 g valmistoote kohta.
Ehhki teadaolevalt on kõik luud eemaldatud, võib mõni
neist siiski tootes sisalduda.

Allergeenid: puuduvad

SINK
Sea tagajalaliha (88,5%), vesi, sool,
dekstroos,modifitseeritud maisitärklis, stabilisaatorid
(E407, E450,E451), suitsu maitseaine, antioksüdant
(E301), säilitusaine (E250).

Allergeenid: puuduvad

PEPPERONI
Liha (sealiha, veiseliha), veiseliharasv, sool, maitseained
(vürtsid, dekstroos, glükoosi siirup, sool, antioksüdant
(E301, E300), ekstraktid (paprika, pipar, jasmiini tee),
suitsu maitseesktrakt), rosmariini ekstrakt, toiduvärv
(E160c), säilitusaine (E250).
SALAAMI
Liha (sealiha, veiseliha), veiseliharasv, sool, dekstroos,
maitseained [dekstroos, vürtsid (valge pipar, ingver),
maltodekstiin, maitseained (maitseained, suitsu ekstrakt),
sool, antioksüdant (E301, E300), pastinaak, naturaalne
maitseaine, küüslauk, sibul, musta pipra ekstakt],
rosmariini ekstrakt, säilitusaine (E250).
VAHTRASUITSU PEEKON
Sea kõhuliha, sool, suhkur, 2,2% vahtrasiirup,
suitsutuspreparaadid, emulgaator (E451), säilitusaine
(E250).
SEALIHA RIBI
Sealiha 86,1%, vesi, inuliin, hernekiud, sool, dekstroos,
stabilisaator E450, antioksüdant (E300, E392), hape E330,
maitseaine.
STEIK
69% loomalihast valmistatud ribad [veiseliha *,
maitsestamine (kuivatatud glükoosisiirup, modifitseeritud
maisitärklis, dekstroos, roosuhkur, tomatipulber, röstitud
odra linnaseekstrakt, sojavalk, happesuse regulaator
(E330), küüslauk, looduslikud lõhna- ja maitseained
(oder), sibul , must pipar), dekstroos, sool, stabilisaatorid
(E450, E451)], 15% valget sibulat, 9,5% rohelist paprikat,
6,5% maitseaineid [vesi, glükoosisiirup, dekstroos,
roosuhkur, tomatipulber, röstitud odra linnaseekstrakt,
vürtsid (must pipar, küüslauk, sibul), happesuse regulaator
(E330), looduslikud lõhna- ja maitseained (oder)].
VEISELIHA KOTLET (BEEF PATTY)
Veiseliha (81%), veiseliharasv, vesi, tekstureeritud soja,
maltodekstriin, sojakontsentraat, sool, tärklis, sibulapulber,
lõhna- ja maitseained (nisu maltodekstriin, lõhna- ja
maitseaine, sool, suitsu lõhna- ja maitseained,
vürtsiekstraktid,
happesuse
regulaator
(E330),
küüslauguekstrakt) , Küüslaugupulber, stabilisaator (E450,
E451), antioksüdant (E301).
TUUNIKALA MAJONEESIGA
Tuunikala: tuunikala, vesi, sool.
Kerge majonees: vesi, rapsiõli (35%), piiritusäädikas (10%
hape), glükoos-fruktoosisiirup, modifitseeritud vahajas
maisi tärklis, sool, munakollane, hapestaja: E 270,
paksendaja: E 415, sinepiseemned , vürtsid.
POŠEERITUD MUNA
Vabapidamise kana muna, rapsiõli.

Allergeenid: puuduvad
Kasutatud 112g sea-ja veiseliha 100g valmistoote kohta

Allergeenid: puuduvad
Kasutatud 112g sea-ja veiseliha 100g valmistoote kohta

Allergeenid: puuduvad
Kasutatud 212g toorest sea kõhuliha 100g küpsetatud
toote kohta.
Allergeenid: puuduvad

Allergeenid: soja, gluteen (oder)
*Kasutatud 129g veiseliha 100g valmistoote kohta.

Allergeenid: soja

Allergeenid: muna, sinep, kala

Alleergeenid: muna

JUUSTUD
TÖÖDELDUD AMEERIKA JUUST
Juust (64%), vesi, või, piimavalk, emulgeeriv sool (E331),
lõssipulber, vadakupulber, naturaalse juustu lõhna- ja
maitseained,
säilitusaine
(E200),
eraldusabi
(päevalilletsitiin).
TOORJUUST
Toorjuust, sool, petipiimapulber, mikroobne laap, E410 ja
E412.
RIIVITUD PARMESAN
Piim (100% lehmapiim), sool, laabi, säilitusainena
lüsosüüm (kanalihast).
VIILUTATUD EMMENTALI JUUST
Pastöriseeritud
lehmapiim,
sool,
juuretisekultuur,
mikroobne laap.
MOZZARELLA-CHEDDARI RIIVITUD JUUST
74% mozzarella (lehmapiim, sool, laktilise happekultuur,
laap (mikrobiolooginilne)
24% punane cheddar
(lehmapiim, sool, juuretisekultuur, laap, nautraalne
värvaine E160B), 2% kartulitärklis.
FETA JUUST
Pastöriseeritud lambapiim, pastöriseeritud kitsepiim, sool,
juurviljad, loomset lakk ..

Allergeenid: piim/laktoos

Allergeenid: piim/laktoos

Allergeenid: piim/laktoos, muna

Allergeenid: piim/laktoos

Allergeenid: piim/laktoos

Allergeenid: piim/laktoos

KÖÖGIVILJA TOOTED
VÜRTSIKAS VEGAN KOTLET
Köögiviljad 45% (punane sibul, punane pipar, porgand,
spinat, mais, kapsas, herned, roheline tšilli paprika,
küüslauk), taimne valgu (soja, nisu, kartul) vesi,
päevalilleõli, riis, dekstroos, tärklis (metüültselluloos, nisu),
ingver, aroom (seller), vürtsid, koriander, sool.
PEEDI-OA KOTLET
46,3%*
punapeet,
14,9%*
peedisegu
(sojavalk,
bambuskiud, modifitseeritud tärklis, äädikas, peedimahla
pulber, looduslikud lõhna- ja maitseained), 12,2%*
peedisegu [kinoa, kuivatatud jõhvikad (jõhvikad, suhkur,
päevalilleõli), peet pulber, looduslikud lõhna- ja
maitseained, vürtsid (paprika, köömned, must pipar,
koriander, kaneel, muskaatpähkel, kardemon, nelk)],
nisugluteen, vesi, 4,3%* mustad oad (vesi, kuivatatud
mustad kilpkonna oad, sool), praetud sibul, tapiokitärklis,
sool.
HUMMUS
50% kikerherned, vesi, tahini seesamiseemnepasta,
rapsiõli, kontsentreeritud sidrunimahl, oliiviõli, sool,
küüslaugupüree.
JALAPENO VIILUD
Jalapeno piprad, vesi, äädikas, sool, kaaliumsorbaat
(säilitusaine
E202),
kaltsiumkloriid
(E509),
naatriummetabisulfit (E223).
MARINEERITUD KURGID
Kurk, vesi, äädikas, sool, tardaine (kaltsiumkloriid),
säilitusaine
(kaaliumsorbaat),
värv
(kurkumiin),
looduslikud lõhna- ja maitseained.
PÄIKESEKUIVATATUD TOMATID
Poolkuivatatud ploomtomatid (93%), rapsiõli, sool,
küüslaugu pune.

Allergeenid: soja, gluteen (nisu), seller

Allergeenid: soja, gluteen (nisu)

Allergeenid: seesam

Allergeenid: sulfaadid

Allergeenid: puuduvad

Allergeenid: puuduvad

OLIIVID
Viilutatud mustad oliivid, vesi, sool, raudglükonaat.
TOMATID
Õhukesed punased tomativiilud.
KURGID
Õhukeseks lõigatud kurgid.
SIBUL
Õhukeseks lõigatud sibul.
JÄÄSALAT
Paksud jääsalati tükid.
KOLMEVÄRVILINE PAPRIKA
Õhukeseks lõigatud punane, kollane ja roheline paprika.
SPINAT
Spinach. Spinat
MAGUS MAIS
(100%) sweetcorn. 100% magus mais.
GUACAMOLE
Avokaado (91%), destilleeritud äädikas, vesi, jalapeño
paprikad, veetustatud sibul, sool, granuleeritud küüslauk.

Allergeenid: puuduvad
Allergeenid: puuduvad
Allergeenid: puuduvad
Allergeenid: puuduvad
Allergeenid: puuduvad
Allergeenid: puuduvad
Allergeenid: puuduvad
Allergeenid: puuduvad
Allergeenid: puuduvad

KASTMED JA MAITSEAINED
SUITSUNE BBQ KASTE
Glükoosi-fruktoosi siirup, tomatipasta, odra linnaseäädikas
(sisaldab gluteeni), melass, piiritusäädikas, 5% mesi,
modifitseeritud vahajas maisitärklis, sool, vürtsid,
suitsutatud vesi,
karamellsuhkrusiirup, paksendaja
(E415), 0,02% suitsutatud sool, naturaalsed maitseained.
CHIPOTLE SOUTH WEST
Rapsiseemneõli,
vesi,
glükoos-fruktoosisiirup,
piiritusäädikas, munakollane, sool, sibul, chipotle tšilli
0,7%,
sinep,
modifitseeritud
vahamaisitärklis,
pärmiekstrakt, hapestaja piimhape, paksendaja E 415,
vürts, ürdid, paprika - ja tšilli ekstrakt, suitsune maitseaine.
LAHJA MAJONEES
Vesi, rapsiõli (35%), piiritusäädikas (10% hape), glükoosfruktoosisiirup, modifitseeritud vahajas maisitärklis, sool,
munakollane, hapestaja E 270, paksendaja E 415,
sinepiseemned, vürtsid.
TOMATI KETŠUP
75% tomatipüree, glükoos-fruktoosisiirup, piiritusäädikas,
modifitseeritud tärklis, sool, happeline piimhape, vürtsid
TÄISTERA MEESINEP
Vesi, 20% Glükoosi-fruktoosi siirup, sinep (vesi,
sinepiseemned, piiritusäädikas, sool, vürtsid), rapsiõli,
mesi, piirituseäädikas, Dijoni sinep (vesi, sinepiseemned,
äädikas,
sool,
vürtsid),
täisterasinepi
seemned,
modifitseeritud vahamaisitärklis, sool, kuivatatud sibulad,
sidrunimahla kontsentraat, sinepiseemnehape (e270),
paksendaja (e415), karamellsuhkrusiirup.
MAGUS SIBULAKASTE
Vesi,
suhkur,
palsamiäädikas
(veiniäädikas,
viinamarjavirre), äädikas, modifitseeritud maisitärklis,
õunamahla
kontsentraat,
valgeveiniäädikas,
sool,
naturaalne sibulamaitseaine, kuivatatud sibul, sinepijahu,
mooniseemned, kuivatatud paprika, rapsiõli, sibulamahla
kontsentraat,
mus
pipar,
paksendaja
(E415),
suitsutuspreparaadid.

Allergeenid: gluteen (oder)

Allergeenid: muna, sinep

Allergeenid: muna, sinep

Allergeenid: puuduvad

Allergeenid: sinep

Allergeenid: sinep

CAESARI KASTE
Rapsiõli, vesi, piiritusäädikas *, glükoos-fruktoosisiirup,
riivitud kõva juust (4%), petipiim, modifitseeritud vahajas
maisitärklis, sool, juust (1,5%), küüslauk, munakollane,
looduslikud
lõhnaja
maitseained,
sidrunimahla
kontsentraat, vürtsid , sojakaste (vesi, sojaoad, nisujahu,
sool), hapestaja piimhape, paksendaja E 415.

Allergeenid: piim/laktoos, muna, soja, gluteen (nisu)

TERIYAKI KASTE
Sojakaste (vesi, sojaoad, sool, nisujahu), vesi,
tomatipüree,
piiritusäädikas,
glükoos-fruktoosisiirup,
modifitseeritud vahajas maisitärklis, sibul, suhkur, ürdid,
paprika, sool, seesamiseemned, karamellsuhkrusiirup,
vürtsid , paksendaja E410, säilitusained E202 ja E211.
VEGAN KÜÜSLAUGUKASTE
Rapsiõli, vesi, valge äädikas, glükoosi-fruktoosi siirup,
6,5% küüslauk, modifitseeritud vahamaisitärklis, sool,
ürdid, 0,5% küüslaugu ekstrakt, paksendaja (E415), hape
(E270).
TERAV TŠILLIKASTE
Jalapeno punane mass (punased Jalapeno piprad,
piiritusäädikas, sool), cayenne-piprapüree (cayenne-pipar,
sool,
happesuse
regulaator:
äädikhape),
vesi,
piiritusäädikas.

Allergeenid: soja, gluteen (nisu), seesam

OLIIVIÕLI
Oliiviõli.
MANGO TŠATNI
Mango (46%), suhkur, vesi, modifitseeritud maisitärklis,
sool, küüslaugupüree, happesuse regulaator (äädikhape),
musta
sibula
seemned,
värv
(paprikaekstrakt),
köömneseemned, segatud vürts (koriander, kassiia,
ingver, muskaatpähkel, apteegitill, nelk, kardemon),
apteegitill, jahvatatud must pipar, apteegitilli seemned,
jahvatatud kardemon, jahvatatud nelk.
VINAIGRETTE
Rapeseed oil, water, spirit vinegar, sugar, olive oil, 5%
Dijon mustard (water, mustard seeds, vinegar, salt), salt,
black pepper, stabilizers (xanthan gum, guar gum).
Rapsiõli, vesi, piiritusäädikas, suhkur, oliiviõli, 5%
Dijoni sinep (vesi, sinepiseemned, äädikas, sool),
sool, must pipar, stabilisaatorid (ksantaankummi,
guarkummi).
MAGUS TŠILLIKASTE
Suhkur, vesi, äädikas, glükoosisiirup, sambal (punane
pipar, sool, stabilisaator [E270], säilitusaine] E202]),
modifitseeritud
maisitärklis,
küüslaugupüree,
sool,
paprikapüree,
paprikagraanul,
küüslaugugraanul,
säilitusaine (E202), tšillid.
OREGANO
Kuivatatud oregano.
KRÕBE SIBUL
Sibul (70%), palmi/rapsi õli, nisujahu, sool.
TŠILLI HELBED
Punased tšilli helbed.
MERESOOL
Meresool.
PIPRATERAD
65% musta pipart, 35% rohelist pipart.

Allergeenid: puuduvad

Allergeenid: puuduvad

Allergeenid: puuduvad

Allergeenid: puuduvad

Allergeenid: sinep

Allergeenid: puuduvad

Allergeenid: puuduvad
Allergeenid: gluteen (nisu)
Allergeenid: puuduvad
Allergeenid: puuduvad
Allergeenid: puuduvad

ROSMARIINI-MERESOOLA MAITSEAINE
Rosmariin, meresool, rapsiõli.

Allergeenid: puuduvad

SEEMNETE SEGU
Päevalilleseemned (40%), kõrvitsaseemned (30%),
kuldne linaseemned (15%), pruunid linaseemned (15%).

Allergeenid: võib sisaldada jälgi pähklitest ja seesamist
sõltuvalt tootmise meetoditest.

KÜPSISED
ŠOKOLAADI TÜKKIDEGA KÜPSISE TAINAS (ŠOKOLAADI
KÜPSIS ŠOKOLAADI TÜKIKESTEGA)
Nisujahu, suhkur, 23% šokolaaditükid [suhkur, kakaomass,
kakaovõi, dekstroos, emulgaator (sojaletsitiin), looduslikud lõhnaja maitseained (vanilje)], palmirasv, pastöriseeritud terve muna
(vabalt peetavatest kanadest), invertsuhkrusiirup , melass, vesi,
magus vadakupulber, kergitusaine (naatriumkarbonaat), sool,
lõhna- ja maitseaine (vanilje).
ŠOKOLAADI TÜKKIDEGA KÜPSISE TAINAS (ŠOKOLAADI
KÜPSIS ŠOKOLAADI TÜKKIDEGA)
Nisujahu, suhkur, 16% šokolaaditükid [suhkur, kakaomass,
kakaovõi, dekstroos, emulgaator (sojaletsitiin), looduslikud lõhnaja maitseained (vanilje)], palmirasv, pastöriseeritud terve muna
(vabalt peetavatest kanadest), invertsuhkrusiirup , melass, vesi,
magus vadakupulber, kergitusaine (naatriumkarbonaat), sool,
lõhna- ja maitseaine (vanilje).
TOPELT ŠOKOLAADI KÜPSISE TAINAS (TOPELT-ŠOKOLAADI
KÜPSIS)
Suhkur, nisujahu, margariin [palmirasv, vesi, sool, rapsiõli,
emulgaator (rasvhapete mono- ja diglütseriidid), looduslikud lõhnaja maitseained (või, piim), hape (sidrunhape), värvus
(beetakaroteen)], 12 % valgeid kondiitritükke [suhkur, palmi
tuumarasv, lõssipulber, emulgaator (sojaletsitiin), looduslikud
lõhna- ja maitseained (vanilje)], 7% šokolaadi [suhkur, kakaomass,
kakaovõi, emulgaator (sojatsitiin), looduslikud lõhna- ja
maitseained (vanilje) )], pastöriseeritud terve muna (vabalt
peetavatest kanadest), 3,6% rasvasisaldusega kakaopulber, või,
melass,
lõhnaja
maitseained
(vanilje),
kergitusaine
(naatriumkarbonaat), sool.
VALGE
ŠOKOLAADI
TÜKKIDE
JA
MAKADAAMIA
PÄHKLITEGA KÜPSISE TAINAS (VALGE ŠOKOLAADIMAKADAAMIAPÄHKLI KÜPSIS)
Nisujahu, suhkur, margariin [palmirasv, või, vesi, sool, rapsiõli,
emulgaator (rasvhapete mono- ja diglütseriidid), looduslikud lõhnaja maitseained (või, piim), hape (sidrunhape), värv (beetakaroteen)]
, 15% valged kondiitritükid [suhkur, palmi tuumarasv, lõssipulber,
emulgaator (sojaletsitiin), looduslikud lõhna- ja maitseained
(vanilje)], 6% makadaamiapähkleid, pastöriseeritud terve muna
(vabapidamisel olevatest kanadest), melass, kergitusaine
(naatriumkarbonaat), lõhna- ja maitseaine (vanill), sool.
ŠOKOLAADI TÜKKIDE JA VIKERKAARE KOMMIDEGA
KÜPSISE TAINAS (VIKERKAARE KÜPSIS)
Nisujahu, suhkur, palmirasv, 9% šokolaad (suhkur, kakaomass,
kakaovõi, emulgaator (sojaletsitiin), naturaalne maitseaine), kaetud
9% kondiitritoodetega (kuivatatud roosuhkrusiirup, suhkur,
kakaovõi, kakaomass, terve piimapulber, riisitärklis, glasuurivad
ained (kummiaraabik, šellak, karnaubavaha, mesilasvaha), värvus
(kurkumiin, peedipunane, beetakaroteen), emulgaator (sojaletsitiin,
vaniljeekstrakt), pastöriseeritud terve muna (vabalt peetavatest
kanadest) ), melass, vesi, kergitusaine (naatriumvesinikkarbonaat),
magus vadakupulber, naturaalne maitseaine, lauasool.

Allergeenid: piim, gluteen (nisu), muna, soja, võib
sisaldada pähklite jääke

Allergeenid: piim, gluteen (nisu), muna, soja, võib
sisaldada pähklite jääke

Allergeenid: piim, gluteen (nisu), muna, soja, võib
sisaldada pähklite jääke

Allergeenid: gluteen (nisu), piim/laktoos, muna,
soja, makadaamiapähklid

Allergeenid: gluteen (nisu), muna, piim/laktoos,
soja, võib sisaldada pähklite jääke

KAERA-ROSINA KÜPSISE TAINAS (KAERA-ROSINA KÜPSIS)
Suhkur, nisujahu, palmiõli, 15% rosinaid, 13% kaerahelbeid, vabalt
pastöriseeritud muna, vesi, sool, magus vadakupulber, kergitusaine
(naatriumvesinikkarbonaat),
roosuhkru
äravoolu
siirup,
suhkrupeedisiirup,
invertsuhkrusiirup
,
kaneel,
värvained
taimeekstraktid (kõrvits, õun).
VAARIKA-JUUSTUKOOGI KÜPSISE TAINAS (VAARIKAJUUSTUKOOGI KÜPSIS)
Nisujahu, suhkur, margariin [palmirasv, vesi, sool, rapsiõli,
emulgaator (rasvhapete mono- ja diglütseriidid), hape (sidrunhape),
värv (karoteen)], 16% valged kondiitritükid [suhkur, palmi
tuumarasv,
lõssipulber,
kuivatatud
glükoosisiirup,
inuliin,
emulgaator (sojaletsitiin), naturaalne vanilje maitseaine),
pastöriseeritud muna (vabalt peetavatest kanadest), sidrunhape,
vaarika tükid (dekstroos, palmiõli, maisijahu, 0,7% vaarikapulber,
nautraalsed maitseained, (peet) juurepunane, punase kapsa
ekstrakti pulber), looduslikud maitseained, 2% toorjuustupulber,
invertsuhkrusiirup, lõhna- ja maitseained (vaarikas, või),
kergitusaine (naatriumkarbonaat), sool, taimeekstraktide värvained
(kõrvits, õun).
KOOKOSE & ŠOKOLAADI KÜPSIS
Nisujahu, suhkur, palmiõli, 16% piimašokolaaditükid (suhkur,
kakaovõi, täispiimapulber, kakaomass, emulgaator (sojaletsitiin),
naturaalne lõhna- ja maitseaine), 8% riivitud kookospähkel,
vabapidamise kanade munad, invertsuhkrusiirup, vesi , looduslik
lõhna- ja maitseaine, kergitusaine (naatriumvesinikkarbonaat),
sool.

Allergeenid: gluteen (nisu, oder), muna,
piim/laktoos, võib sisaldada pähklite jääke

Allergeenid: gluteen (nisu), piim/laktoos, muna,
soja, võib sisaldada pähklite jääke

Allergeenid: piim/laktoos, gluteen (nisu), muna,
soja, võib sisaldada pähklite jääke

JOOGID & SIIRUPID
ESPRESSO/MUST KOHV
Vesi, kohvioad.
TEE
Vesi, tee.
CAPPUCCINO/CAFÉ LATTE/ FLAT WHITE/KUUM
ŠOKOLAAD/JÄÄKOHV
Vesi, piim, kohvioad.
MAITSE LATTE
Vesi, piim, kohvioad, siirup (koostisosad sõltuvad
maitsest).
TOPSIJOOK
Siirup, kohvioad.
MONINI MANDLI SIIRUP.
Suhkur, vesi, lõhna- ja maitseained, emulgeerivad ained:
E414, E413. Sisaldab kibedat mandliekstrakti.
MONINI KARAMELLI SIIRUP
Suhkur, vesi, lõhna- ja maitseaine, hape: sidrunhape,
värvaine: E150a.
MONINI KÕRVITSA SIIRUP.
Suhkur, vesi, nautraalsed kõrvitsa lõhna- ja maitseained,
konsentreeritud sidrunimahl. Värv: E150a. Naturaalne
kaneeli ja nelgi lõhna- ja maitseained. Säilitusaine E202.
Kõvitsamahl 10%
MONINI KOOKOSE SIIRUP.
Suhkur, vesi, lõhna- ja maitseained, emulgeerivad ained:
Acacia kumm. Sisaldab kookosekstrakti.

Allergeenid: puuduvad
Allergeenid: puuduvad
Allergeenid: piim/laktoos

Allergeenid: piim/laktoos

Allergeenid: puuduvad
Allergeenid: pähklid - mandlid

Allergeenid: puuduvad

Allergeenid: puuduvad

Allergeenid: puuduvad

