Subway® Ingredientai ir Alergenai
Informacija apie gaminių sudėtį buvo sudaryta remiantis naujausia maisto produktų gamintojų pateikta informacija.
Šiame sąraše nurodomi ingredientai gali skirtis priklausomai nuo metų laiko, receptūros pokyčių arba pasikeitus maisto
produktų tiekėjams. Prašome prisiminti, kad maisto produktus gaminančiose gamyklose gali būti dirbama ir su kitais, nei
žemiau išvardintais alergenais; šiose gamyklose įgyvendinama daug priemonių, kad šiais alergenais nebūtų užteršti kiti
maisto gaminiai.
ĮSPĖJIMAS: Paruošimo metu atskiri produktai gali vienas su kitu liestis, į ką ruošiant šį dokumentą nebuvo
atsižvelgta. Prašome aptarnaujantį personalą įspėti, apie bet kokią maisto produktų sukeltą alerginę reakciją.
Peržiūrėta 2020 m. balandžio mėn, Čekijos Respublika

DUONOS IR TORTILIJOS
ITALIŠKA (ŠVIESI) DUONA
Kviečių miltai, vanduo, mielės, cukrus, glitimas, miltus
gerinantys priedai (emulsikliai E472e, E481, miltų
apdorojimo medžiaga E516, sojų miltai, dekstrozė, tirštiklis
E412, miltus gerinanti medžiaga E300, enzimai (alfaamilazė, ksilanazė)), augaliniai riebalai, druska.
KVIETINĖ DUONA
Kviečių miltai, vanduo, mielės, cukrus, glitimas, kviečių
sėlenos, miltus gerinantys priedai (emulsikliai E472e,
E481, miltų apdorojimo medžiaga E516, sojų miltai,
dekstrozė, tirštiklis E412, miltus gerinanti medžiaga E300,
enzimai (alfa-amilazė, ksilanazė)), miežių salyklo
ekstraktas, galiniai riebalai, druska.
SŪRIO SU RAUDONĖLIU DUONA
Itališka (šviesi) duona
Raudonėlis, Parmezano sūris.
ROZMARINŲ SU JŪROS DRUSKA DUONA
Itališka (šviesi) duona [kviečių miltai, vanduo, mielės,
cukrus, glitimas, miltus gerinantys priedai (emulsikliai
E472e, E481, miltų apdorojimo medžiaga E516, sojų
miltai, dekstrozė, tirštiklis E412, miltus gerinanti medžiaga
E300, enzimai (alfa-amilazė, ksilanazė)), augaliniai
riebalai, druska], jūros druska su rozmarinais [rozmarinas,
jūros druska, rapsų aliejus].
ĮVAIRIŲ SĖKLŲ KVIETINĖ DUONA
Kvietinė duona [Kviečių miltai, vanduo, mielės, cukrus,
glitimas, kviečių sėlenos, miltus gerinantys priedai
(emulsikliai E472e, E481, miltų apdorojimo medžiaga
E516, sojų miltai, dekstrozė, tirštiklis E412, miltus gerinanti
medžiaga E300, enzimai (alfa-amilazė, ksilanazė)), miežių
salyklo ekstraktas, galiniai riebalai, druska], sėklos
[saulėgrąžų sėklos (40%), moliūgų sėklos (30%), auksinių
linų sėmenys (15%), rudųjų linų sėmenys (15%)].
TORTILIJA SU POMIDORAIS IR BAZILIKU
66 % kviečių miltų, vanduo, rapsų aliejus, kildymo
medžiaga (E500, E450), 0, 8% pomidorų, dekstrozė,
druska, rūgštis (E296), bazilikas, prieskoniai, paprikos.
TORTILIJA SU ŠPINATAIS
66 % kviečių miltų, vanduo, rapsų aliejus, kildymo
medžiaga (E500, E450), 1, 7 % špinatų, dekstrozė,
druska, rūgštis (E296).
DUONA BE GLITIMO
Vanduo, ryžių miltai, tapijokos krakmolas, kukurūzų
krakmolas, rapsų aliejus, mielės, drėkiklis (E422), gysločio

Alergenai: glitimas (kviečiai), soja
Pastaba: Duona pagaminta iš užšaldytos tešlos.

Alergenai: glitimas (kviečiai, miežiai), soja
Pastaba: Duona pagaminta iš užšaldytos tešlos.

Alergenai: glitimas (kviečiai), soja, pienas/ laktozė
Pastaba: Duona pagaminta iš užšaldytos tešlos.
Alergenai: glitimas (kviečiai), soja
Pastaba: Duona pagaminta iš užšaldytos tešlos.

Alergenai: glitimas (kviečiai, miežiai), soja, dėl gamybos
metodų, gali būti riešutų ir sezamo pėdsakų.
Pastaba: Duona pagaminta iš užšaldytos tešlos.

Alergenai: glitimas (kviečiai)

Alergenai: glitimas (kviečiai)

Alergenai: nėra

luobelės, cukrus, žirnių baltymai, stabilizatoriai (E464,
E415), druska, grikių miltai.

PAUKŠTIENA, KIAULIENA, JAUTIENA, ŽUVIS, KIAUŠINIAI
VIŠTIENOS GABALIUKAI
Vištienos kūtinėlė, dekstrozė, druska, 1.3% bulvių
krakmolas, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga (E500).
VIŠTIENA TERIYAKI
Vištienos gabaliukai [vištienos kūtinėlė, dekstrozė, druska,
1.3% bulvių krakmolas, rūgštingumą reguliuojanti
medžiaga (E500)], teriyaki padažas [sojų padažas
(vanduo, sojų pupelės, druska, kviečių miltai), vanduo,
pomidorų tyrė, spirito actas, gliukozės-fruktozės sirupas,
modifikuotas kukurūzų krakmolas, svogūnai, cukrus,
žolelės, paprika, druska, sezamų sėklos, karamelizuotas
cukrus, prieskoniai, tirštiklis E 410, konservantai E202 ir
E211].
BARBEKIU VIŠTIENA
Vištienos gabaliukai [vištienos kūtinėlė, dekstrozė, druska,
1.3% bulvių krakmolas, rūgštingumą reguliuojanti
medžiaga (E500)], Barbekiu padažas [Vanduo, cukrus,
cukranendrių melasa, pomidorų pasta, salyklo actas
(salykliniai miežiai), actas, 5% medus, modifikuotas
kukurūzų krakmolas, druska, prieskoniai (paprika, kmynai,
kajeno pipirai), 0.3% vanduo, česnako tyrė [česnakai,
rūgštingumą reguliuojanti medžiaga (citrinos rūgštis)],
svogūnų milteliai, pikantiški pagardai (mielių ekstrakto
milteliai, maltodekstrinas, druska, ryžių miltai, svogūnų
milteliai), raudonėlis, gvazdikėlių aliejus].
VIŠTIENA TIKKA
Vištienos mėsa, 4.5% pagardai [prieskoniai (kmynai,
kalendra, aitriosios paprikos, vaistinė ožragė, kajenas),
kvietiniai miltai, maltodekstrinas, česnako milteliai, cukrus,
natūralios ciberžolės kvapiosios medžiagos, svogūnų
milteliai, dažikliai (E160c), kalendros ekstraktas], 2%
jogurto milteliai (nugriebtas pienas, kultūros), pomidorų
tyrė, druska, laktozė (pienas), stabilizatoriai (E450, E451),
0.15% pieno baltymai, citrinų sulčių koncentratas.
MANGO TIKKA VIŠTIENA
Vištiena Tikka [Vištienos mėsa, 4.5% pagardai [prieskoniai
(kmynai, kalendra, aitriosios paprikos, vaistinė ožragė,
kajenas), kvietiniai miltai, maltodekstrinas, česnako
milteliai, cukrus, natūralios ciberžolės kvapiosios
medžiagos, svogūnų milteliai, dažikliai (E160c), kalendros
ekstraktas], 2% jogurto milteliai (nugriebtas pienas,
kultūros), pomidorų tyrė, druska, laktozė (pienas),
stabilizatoriai (E450, E451), 0.15% pieno baltymai, citrinų
sulčių koncentratas], majonezas [vanduo, rapsų aliejus
(35%), actas (10% acid), gliukozės ir fruktozės sirupas,
modifikuotas kukurūzų krakmolas, druska, kiaušinio
trynys, parūgštinimas: E 270, sutirštintojas: E 415,
garstyčių sėklos, prieskoniai], mango čatnis [Mango
vaisius (46%), cukrus, vanduo, modifikuotas kukurūzų
krakmolas, druska, česnako tyrė, rūgštingumą reguliuojanti
medžiaga (acto rūgštis), juodųjų svogūnų sėklos, dažiklis
(paprikos ekstraktas), kmynų sėklos, prieskonių mišinys
(koriandras, kasija, imbieras, muskato riešutas, pankoliai,

Alergenai: nėra
Pastaba: 100 g gatavam produktui pagaminti, sunaudota
105 g vištienos krūtinėlės.
Gamybos metu buvo dedamos visos pastangos pašalinti
kaulus, tačiau jų dalelių galėjo likti.
Alergenai: soja, glitimas (kviečiai), sezamas
Gamybos metu buvo dedamos visos pastangos pašalinti
kaulus, tačiau jų dalelių galėjo likti.

Alergenai: glitimas (miežiai)
Gamybos metu buvo dedamos visos pastangos pašalinti
kaulus, tačiau jų dalelių galėjo likti.

Alergenai: glitimas (kviečiai), pienas/ laktozė
Pastaba: 100 g gatavam produktui pagaminti, sunaudota
106 g vištienos.
Gamybos metu buvo dedamos visos pastangos pašalinti
kaulus, tačiau jų dalelių galėjo likti.

Alergenai: glitimas (kviečiai), pienas/ laktozė, kiaušiniai,
garstyčios
Pastaba: 100 g gatavam produktui pagaminti, sunaudota
106 g vištienos.
Gamybos metu buvo dedamos visos pastangos pašalinti
kaulus, tačiau jų dalelių galėjo likti.

gvazdikėliai, kardamonas), pankoliai, malti juodieji pipirai,
pankolio sėklos, maltas kardamonas, gvazdikėliai].
KALAKUTIENA
87% kalakutienos krūtinėlės, vanduo, druska, stabilizatoriai
(E407, E450, E451), antioksidantas (E326), dekstrozė, balti
pipirai, spalva (E150a).
KUMPIS
Užpakalinis kiaulienos kumpis (88.5%), vanduo, druska,
dekstrozė, modifikuotas kukurūzų krakmolas, stabilizatoriai
(E407, E450, E451), dūmo kondensatas, antioksidantas
(E301), konservantas (E250).
AŠTRUSIS SALIAMIS (PEPPERONI)
Mėsa (kiauliena, jautiena), kiaulienos riebalai, druska,
pagardai (prieskoniai, dekstrozė, gliukozės sirupas, druska,
antioksidantas (E301, E300), kvapiosios medžiagos,
ekstraktai (paprikos, pipirų, jazminų arbata), kvapioji
medžiaga dūmams), rozmarino ekstraktas, spalva (E160c),
kultūra, konservantas (E250).
SALIAMIS
Mėsa (kiauliena, jautiena), kiaulienos riebalai, druska,
pagardai [dekstrozė, prieskoniai (balti pipirai, imbieras),
maltodekstrinas, kvapiosios medžiagos (kvapiosios
medžiagos, dūmų kvapiosios medžiagos), druska,
antioksidantai (E301, E300), pastarnokai, natūralūs
kvapikliai, česnakai, kvapiklis, svogūnas, juodųjų pipirų
ekstraktas], rozmarino ekstraktas, kultūra, konservantas
(E250).
ŠONINĖ
Kiaulienos pilvo mėsa, druska, cukrus, 2, 2% klevų sirupas,
dūmo kondensatas, emulsiklis (E451), konservantas
(E250).
KIAULIENOS ŠONKAULIUKŲ PAPLOTĖLIS
Kiauliena 86.1%, vanduo, inulinas, žirnių pluoštas, druska,
dekstrozė, stabilizatorius E450, antioksidantas (E300,
E392), rūgštis E330, kvapiosios medžiagos.
STEIKAS
69% jautienos kepsnių gabalėliai [jautiena*, pagardai
(džiovintas gliukozės sirupas, modifikuotas kukurūzų
krakmolas, dekstrozė, cukranendrių cukrus, pomidorų
milteliai, skrudinto miežių salyklo ekstraktas, sojos
baltymai, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga (E330),
česnakai, natūralūs kvapiosios medžiagos (miežiai),
svogūnai, juodieji pipirai), dekstrozė, druska, stabilizatoriai
(E450, E451)], 15% svogūnų laiškai, 9,5% žaliosios
paprikos, 6,5% prieskoniai [vanduo, gliukozės sirupas,
dekstrozė, cukranendrių cukrus, pomidorų milteliai,
skrudinto miežių salyklo ekstraktas, prieskoniai (juodieji
pipirai, česnakai, svogūnai), rūgštingumą reguliuojanti
medžiaga (E330), natūralios kvapiosios medžiagos
(miežiai)].
JAUTIENOS PAPLOTĖLIS
Jautiena (81%), jautienos riebalai, vanduo, tekstūruota
soja, maltodekstrinas, sojos koncentratas, druska,
krakmolas, svogūnų milteliai, kvapiosios medžiagos
(kviečių maltodekstrinas, kvapiosios medžiagos, druska,
dūmų kvapiosios medžiagos, prieskonių ekstraktai,
rūgštingumo reguliatorius (E330), česnakų ekstraktas),
česnakų milteliai, stabilizatorius ( E450, E451),
antioksidantas (E301).

Alergenai: nėra

Alergenai: nėra

Alergenai: nėra (patobulintoje versijoje nėra. Senojoje
versijoje yra garstyčių. Jei klientas yra alergiškas,
rekomenduojame patikrinti, ar sandėlyje yra dabartinių
atsargų ingredientų.)
Pastaba: 100 g gatavam produktui pagaminti, sunaudota
112 g kiaulienos ir jautienos.
Alergenai: nėra
Pastaba: 100 g gatavam produktui pagaminti, sunaudota
112g kiaulienos ir jautienos.

Alergenai: nėra
Pastaba: 100 g gatavam produktui pagaminti, sunaudota
212g kiaulienos pilvo mėsos.
Alergenai: nėra

Alergenai: soja, glitimas (miežiai)
*100 g gatavam produktui pagaminti, sunaudota 129g
jautienos.

Alergenai: soja

TUNAS SU MAJONEZU
Tunas: Tunas, vanduo, druska.
Majonezas: Vanduo, rapsų aliejus (35%), actas (10%
rūgšties), gliukozės ir fruktozės sirupas, modifikuotas
kukurūzų
krakmolas,
druska,
kiaušinio
trynys,
parūgštinimas: E 270, tirštiklis: E 415, garstyčių sėklos,
prieskoniai.
BE LUKŠTO VIRTAS KIAUŠINIS
Laivėje auginamų vištų kiaušiniai, rapsų aliejus.

Alergenai: kiaušinis, garstyčios, žuvis

Allergens: kiaušinis

SŪRIAI
AMERIKIETIŠKAS SŪRIS
Sūris (64%), vanduo, sviestas, pieno baltymai,
emulsuojanti druska (E331), lieso pieno milteliai, išrūgų
milteliai, natūralaus sūrio kvapiosios medžiagos,
konservantas (E200), atskyrimo priemonė (saulėgrąžų
lecitinas).
KREMINIS SŪRIS
Kreminis sūris, druska, pasukų milteliai, mikrobinės
kilmės šliužo fermentas, E410 ir E412.
KIETASIS SŪRIS
Pienas (100% karvės pienas), druska, šliužo fermentas,
konservantas lizocimas (iš vištų kiaušinių).
EMENTALIO SŪRIS
Pasterizuotas karvės pienas, druska, pradinė kultūra,
šliužo fermentas.
MOCARELA SU ČEDERIO SŪRIU
74% mocarelos [(karvės pieno, druskos, pieno rūgšties
kultūros, šliužo fermento (mikrobų)]], 24% raudonojo
čederio (karvės pieno, druskos, starterio kultūros, šliužo
fermento, natūralių dažiklių E160B), 2% bulvių krakmolo.
FETA SŪRIS
Pasterizuotas avių pienas, pasterizuotas ožkos pienas,
druska, pradinės kultūros, ne gyvūninės kilmės šliužo
fermentas.

Alergenai: pienas/ laktozė

Alergenai: pienas/ laktozė
Alergenai: pienas/ laktozė, kiaušiniai
Alergenai: pienas/ laktozė
Alergenai: pienas/ laktozė

Alergenai: pienas/ laktozė

AUGALINIAI PRODUKTAI
AŠTRUSIS VEGANIŠKAS PAPLOTĖLIS
Daržovės 45% (raudonasis svogūnas, raudonieji pipirai,
morkos, špinatai, kukurūzai, kopūstai, žirniai, žaliosios
aitriosios paprikos, česnakai), augaliniai baltymai (soja,
kviečiai, bulvės) vanduo, saulėgrąžų aliejus, ryžiai,
dekstrozė, krakmolas (metilceliuliozė, kviečiai), imbieras,
aromatas (salierai), prieskoniai, kalendra, druska.
BUROKĖLIŲ IR PUPELIŲ PAPLOTĖLIS
46.3%* burokai, 14.9%* burokų mišinys (sojos baltymai,
bambuko pluoštas, modifikuotas krakmolas, actas,
burokėlių sulčių milteliai, natūralios kvapiosios medžiagos),
12.2%* burokėlių mišinys [bolivinė balanda, džiovintos
spanguolės (spanguolės, cukrus, saulėgrąžų aliejus),
burokėlių milteliai, natūralūs kvapikliai, prieskoniai (paprika,
kmynai, juodieji pipirai, kalendra, cinamonas, muskato
riešutas, kardamonas, gvazdikėliai)], kviečių glitimas,
vanduo, 4.3% * juodosios pupelės (vanduo, džiovintos
pupelės, druska), pakepinti svogūnai, tapijokos krakmolas,
druska.
HUMUSAS

Alergenai: soja, glitimas (kviečiai), salierai

Alergenai: soja, glitimas (kviečiai)

Alergenai: sezamas

50% avinžirniai, vanduo, tahini sezamo sėklų pasta, rapsų
aliejus, koncentruotos citrinų sultys, alyvuogių aliejus,
druska, česnako tyrė.
CHALAPOS PAPRIKOS
Chalapos pipirai, vanduo, actas, druska, kalio sorbatas
(konservantas E202), kalcio chloridas (E509), natrio
metabisulfitas (E223).
MARINUOTI AGURKĖLIAI
Agurkai, vanduo, actas, druska, stangrinamoji medžiaga
(kalcio chloridas), konservantas (kalio sorbatas), dažiklis
(kurkuminas), natūralios kvapiosios medžiagos.
SAULĖJE DŽIOVINTI MARINUOTI POMIDORAI
Pusiau džiovinti slyviniai pomidorai (93%), rapsų aliejus,
druska, česnakai, raudonėliai.
ALYVUOGĖS
Supjaustytos juodosios alyvuogės, vanduo, druska,
geležies gliukonatas.
POMIDORAI
Plonai supjaustyti raudonieji pomidorai.
AGURKAI
Plonai supjaustyti agurkai.
SVOGŪNAI
Plonai supjaustyti raudonieji svogūnai.
SALOTOS
Storai supjaustytos aisbergo salotos.
TRIJŲ SPALVŲ PAPRIKOS
Plonai supjaustytos raudonosios, geltonosios ir žaliosios
paprikos.
ŠPINATAI
Špinatai.
KUKURŪZAI
(100%) kukurūzai.
GVAKAMOLĖ
Avokadas (91%), distiliuotas actas, vanduo, chalapos
paprikos, dehidratuotas svogūnas, druska, granuliuoti
česnakai.

Alergenai: sulfatai

Alergenai: nėra

Alergenai: nėra
Alergenai: nėra
Alergenai: nėra
Alergenai: nėra
Alergenai: nėra
Alergenai: nėra
Alergenai: nėra
Alergenai: nėra
Alergenai: nėra
Alergenai: nėra

PADAŽAI IR PAGARDAI
MEDAUS IR HICKORY BARBEKIU PADAŽAS
Gliukozės ir fruktozės sirupas, pomidorų tyrė, miežių
salyklo actas (turi glitimo), melasa, 5% medaus, spirito
actas, modifikuotas vaško kukurūzų krakmolas, druska,
prieskoniai, karamelės cukraus sirupas, tirštiklis (E415),
0,02% hickory rūkyta druska, natūrali kvapnusis, rūkytas
vanduo.
AŠTRUSIS „CHIPOTLE “ PADAŽAS
Rapsų aliejus, vanduo, gliukozės ir fruktozės sirupas,
spirito actas, kiaušinio trynys, druska, svogūnai, chipotle
čili 0.7%, garstyčios, modifikuotas kukurūzų krakmolas,
mielių ekstraktas, rūgštėjimą parūgštinanti pieno rūgštis,
tirštiklis E 415, prieskoniai, žolelės, paprikos ir čili
ekstraktas, dūmų skonis.
MAJONEZAS
Vanduo, rapsų aliejus (35%), spirito actas (10% rūgštis),
gliukozės ir fruktozės sirupas, modifikuotas kukurūzų
krakmolas, druska, kiaušinio trynys, parūgštinimas E 270,
tirštiklis E 415, garstyčių sėklos, prieskoniai.

Alergenai: glitimas (miežiai)

Alergenai: kiaušinis, garstyčios

Alergenai: kiaušinis, garstyčios

KEČUPAS
75% pomidorų tyrė, gliukozės ir fruktozės sirupas, spirito
actas, modifikuotas krakmolas, druska, rūgštinė pieno
rūgštis, prieskoniai.
MEDAUS IR GARSTYČIŲ
Vanduo, gliukozės ir fruktozės sirupas, garstyčios
(vanduo, garstyčių sėklos, spirito actas, druska,
prieskoniai), rapsų aliejus, medus, spirito actas, dijon
garstyčios (vanduo, garstyčių sėklos, spirito actas,
druska, prieskoniai), viso grūdo garstyčių sėklos,
modifikuotas vaško kukurūzų krakmolas, druska, džiovinti
svogūnai, citrinų sulčių koncentratas, garstyčių sėklos,
rūgštis (e270), tirštiklis (e415), karamelizuotas cukraus
sirupas.
SALDŽIŲJŲ SVOGŪNŲ
Vanduo, cukrus, balzaminis actas (vyno actas,
koncentruota vynuogių misa), spirito actas, modifikuotas
vaško kukurūzų krakmolas, obuolių sulčių koncentratas,
baltojo vyno actas, druska, natūralus svogūnų kvapiklis,
džiovintas svogūnas, garstyčių miltai, aguonų sėklos,
džiovintos paprikos, rapsų sėklos aliejus, svogūnų sulčių
koncentratas, juodieji pipirai, tirštiklis (E415), rūkytas
vanduo.
CEZARIO PADAŽAS
Rapsų aliejus, vanduo, spirito actas, gliukozės ir fruktozės
sirupas, tarkuotas kietasis sūris (4%), pasukos,
modifikuotas kukurūzų krakmolas, druska, sūris (1.5%),
česnakai, kiaušinio trynys, natūralūs kvapikliai, citrinų
sulčių koncentratas, prieskoniai, sojos padažas (vanduo,
sojos pupelės, kvietiniai miltai, druska), rūgštumą
didinanti priemonė pieno rūgštis, tirštiklis E 415.
TERIYAKI PADAŽAS
Sojos padažas (vanduo, sojų pupelės, druska, kvietiniai
miltai), vanduo, pomidorų tyrė, spirito actas, gliukozės ir
fruktozės sirupas, modifikuotas kukurūzų krakmolas,
svogūnai, cukrus, žolelės, paprika, druska, sezamo sėklos,
karamelės cukraus sirupas, prieskoniai , tirštiklis E410,
konservantas E202 ir E211.
ČESNAKINIS „VEGAN AIOLI “
Rapsų aliejus, vanduo, baltasis actas, gliukozės ir fruktozės
sirupas, 6,5% česnako, druska, modifikuotas vaškinių
kukurūzų krakmolas, žolelės, 0,5% česnako ekstraktas,
tirštiklis (E415), rūgštis (E270).
AITRIŲJŲ PAPRIKŲ
Chalapos pipirų raudonoji misa (raudonoji Chalapos
paprika, spirito actas, druska), kajeno pipirų košė (kajeno
pipirai, druska, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: acto
rūgštis), vanduo, spirito actas.
OLIVE OIL
Alyvuogių aliejus.
MANGO ČATNIS
Mango vaisius (46%), cukrus, vanduo, modifikuotas
kukurūzų krakmolas, druska, česnakų tyrė, rūgštingumą
reguliuojanti medžiaga (acto rūgštis), juodųjų svogūnų
sėklos, spalva (paprikos ekstraktas), kmynų sėklos, mišrus
prieskonis (koriandras, kasija, imbieras, muskatas,
pankoliai, gvazdikėliai, kardamonas), vaistinė ožragė, malti
juodieji pipirai, pankolio sėklos, maltas kardamonas, žemės
gvazdikėliai.

Alergenai: nėra

Alergenai: garstyčios

Alergenai: garstyčios

Alergenai: pienas/ laktozė, kiaušinis, soja, glitimas
(kviečiai)

Alergenai: soja, glitimas (kviečiai), sezamas

Alergenai: nėra

Alergenai: nėra

Alergenai: nėra
Alergenai: nėra

VINAIGRETTE
Rapsų aliejus, vanduo, spirito actas, cukrus, alyvuogių
aliejus, 5% Dijon garstyčios (vanduo, garstyčių sėklos,
actas, druska), druska, juodieji pipirai, stabilizatoriai
(ksantano derva, guaro derva).
SALDUS AITRIŲJŲ PAPRIKŲ
Cukrus, vanduo, actas, gliukozės sirupas, sambalis
(raudonieji pipirai, druska, stabilizatorius [E270],
konservantas E202]), modifikuotas kukurūzų krakmolas,
česnako košė, druska, paprikos košė, paprikos granulės,
česnako granulės, konservantas (E202), paprikos .
RAUDONĖLIS
Džiovinti raudonėliai.
TRAŠKŪS SVOGŪNAI
Svogūnai (70%), palmių/ rapsų aliejus, kvietiniai miltai,
druska.
ČILI DRIBSNIAI
Raudonų aitriųjų paprikų dribsniai.
JŪROS DRUSKA
Jūros druska.
PIPIRŲ MIŠINYS
65% juodieji pipirai, 35% žalieji pipirai.
ROZMARINAS IR JŪROS DRUSKA
Rozmarinas, jūros druska, rapsų aliejus.
ĮVAIRIŲ SĖKLŲ MIŠINYS
Saulėgrąžų sėklos (40%), moliūgų sėklos (30%), auksinių
linų sėmenys (15%), rudieji linų sėmenys (15%).

Alergenai: garstyčios

Alergenai: nėra

Alergenai: nėra
Alergenai: glitimas (kviečiai)
Alergenai: nėra
Alergenai: nėra
Alergenai: nėra
Alergenai: nėra
Alergenai: dėl gamybos metodų, gali būti riešutų ir
sezamo pėdsakų.

SAUSAINIAI IR SALDĖSIAI
SAUSAINIO SU ŠOKOLADO GABALIUKAIS TEŠLA (SU
SUŠOKOLADO GABALIUKAIS)
Kvietiniai miltai, 23% šokolado drožlės [cukrus, kakavos
masė, kakavos sviestas, emulsiklis (sojos lecitinas),
natūralus skonis (vanilė)], cukrus, margarinas [palmių
riebalai, sviestas, vanduo, druska, rapsų aliejus, emulsiklis
(riebalų rūgštys mono - ir digliceridai) , natūralus skonis
(sviestas, pienas), rūgštis (citrinos rūgštis), spalva (beta
karotinas)], pasterizuotas nesmulkintas kiaušinis (laisvai
laikomų vištų), palmių riebalai, melasa, kėliklis (natrio
karbonatas), kvapiosios medžiagos (vanilė), druska.
SAUSAINIO SU DIDELIAIS ŠOKOLADO GABALIUKAIS
TEŠLA (SU DIDELIAIS ŠOKOLADO GABALIUKAIS)
Kvietiniai miltai, cukrus, 16% šokolado gabaliukai
[cukrus, kakavos masė, kakavos sviestas, dekstrozė,
emulsiklis (sojos lecitinas), natūralūs kvapikliai (vanilė)],
palmių riebalai, pasterizuotas visas kiaušinis (laisvai
laikomų vištų), invertuotas cukraus sirupas, melasa,
vanduo, saldžiosios išrūgos milteliai, kėlimo priemonė
(natrio karbonatas), druska, kvapiosios medžiagos
(vanilė).
ŠOKOLADINIO SAUSAINIO TEŠLA (ŠOKOLADINIS SU
ŠOKOLADO GABALIUKAIS)
Cukrus, kvietiniai miltai, margarinas [palmių riebalai,
vanduo, druska, rapsų aliejus, emulsiklis (riebalų rūgštys
mono - ir digliceridai), natūralios kvapiosios medžiagos
(sviestas, pienas), rūgštis (citrinos rūgštis), spalva (beta
karotinas)], 12% balti konditeriniai traškučiai [cukrus,

Alergenai: pienas/ laktozė, glitimas (kviečiai), kiaušinis,
soja, gali būti riešutų pėdsakų

Alergenai: pienas/ laktozė, glitimas (kviečiai), kiaušinis,
soja, gali būti riešutų pėdsakų

Alergenai: pienas/ laktozė, glitimas (kviečiai), kiaušinis,
soja, gali būti riešutų pėdsakų

palmių branduolio riebalai, nugriebto pieno milteliai,
emulsiklis (sojos lecitinas), natūralios kvapiosios
medžiagos (vanilė)], 7% šokoladas [cukrus, kakavos masė,
kakavos sviestas, emulsiklis (sojos lecitinas), natūralios
kvapiosios medžiagos (vanilė)], pasterizuotas visas
kiaušinis (laisvai laikomų vištų), 3,6% riebūs kakavos
milteliai, sviestas, melasa, kvapiosios medžiagos (vanilė),
kėlimo priemonė (natrio karbonatas), druska.
SAUSAINIO
SU
BALTUOJU
ŠOKOLADU
IR
MAKADAMIJOS RIEŠUTAIS TEŠLA (MAKADAMIJOS
RIEŠUTAS)
Kvietiniai miltai, cukrus, margarinas [palmių riebalai,
sviestas, vanduo, druska, rapsų aliejus, emulsiklis
(riebiosios rūgštys mono - ir digliceridai), natūralios
kvapiosios medžiagos (sviestas, pienas), rūgštis (citrinos
rūgštis), spalva (beta karotinas)], 15 proc. balti konditeriniai
traškučiai [cukrus, palmių branduolio riebalai, nugriebto
pieno milteliai, emulsiklis (sojos lecitinas), natūralūs
kvapikliai
(vanilė)],
6%
makadamijos
riešutai,
pasterizuotas sveikas kiaušinis (laisvai laikomų vištų),
melasa, kėlimo priemonė (natrio karbonatas)), kvapioji
medžiaga (vanilė), druska.
SAUSAINIO SU ŠOKOLADINIAIS SALDAINIAIS TEŠLA
(VAIVORYKŠTĖ)
Kvietiniai miltai, cukrus, palmių riebalai, 9% šokoladas
(cukraus, kakavos masė, kakavos sviestas, emulsiklis
(sojos lecitinas), natūralus skonis), 9% konditerijos drožlės
(džiovintų cukranendrių cukraus sirupas, cukrus, kakavos
sviestas, kakavos masė, nenugriebto pieno milteliai, ryžių
krakmolas, glazūros agentai (arabų derva, šelakas,
karnaubos vaškas, bičių vaškas), spalva (kurkuminas,
burokėliai, beta karotinas), emulsiklis (sojos lecitinas),
vanilės ekstraktas), pasterizuotas visas kiaušinis (laisvai
laikomų vištų), melasa , vanduo, kėlimo priemonė (natrio
bikarbonatas), saldžių išrūgų milteliai, natūralus skonis,
stalo druska.
AVIŽINIO SAUSAINIO SU RAZINOMIS TEŠLA (AVIŽINIS
SU RAZINOMIS)
Cukrus, kvietiniai miltai, palmių aliejus, 15% razinos,
13% avižiniai dribsniai, pasterizuotas kiaušinis (laisvai
laikomų vištų), vanduo, druska, saldžiųjų išrūgų milteliai,
kėlimo priemonė (natrio vandenilio karbonatas),
cukranendrių cukraus sirupas, cukrinių runkelių sirupas,
invertuotas cukraus sirupas, cinamonas, dažantys augalų
ekstraktai (moliūgai, obuoliai).
SAUSAINIO SU AVIETINIU SŪRIO PYRAGU TEŠLA
(AVIETĖS IR SŪRIO PYRAGAS)
Kvietiniai miltai, cukrus, margarinas (palmių aliejus,
vanduo, rapsų aliejus, emulsiklis (riebalų rūgščių mono- ir
digliceridai), rūgštis (citrinos rūgštis), spalva (karotinas)),
16% baltų konditerijos drožlių (cukrus, palmių branduolio
riebalai, nugriebto pieno milteliai, džiovintas gliukozės
sirupas, inulinas, emulsiklis (sojos lecitinas), natūralus
vanilės kvapiklis), laisvai pasterizuotas kiaušinis, aviečių
kąsniai (dekstrozė, palmių riebalai, kukurūzų miltai, 0,7%
aviečių milteliai, rūgštis (citrinos rūgštis), natūralūs
kvapikliai, raudonųjų burokėlių milteliai, raudonųjų kopūstų
ekstrakto milteliai), 2% grietinėlės sūrio miltelių,
invertuotojo cukraus sirupo, kėlimo agento (natrio

Alergenai: pienas/ laktozė, glitimas (kviečiai), kiaušinis,
soja, makadamijos riešutai

Alergenai: pienas/ laktozė, glitimas (kviečiai), kiaušinis,
soja, gali būti riešutų pėdsakų

Alergenai: glitimas (kviečiai, avižos), kiaušinis, pienas/
laktozė, gali būti riešutų pėdsakų

Alergenai: pienas/ laktozė, glitimas (kviečiai), kiaušinis,
soja, gali būti riešutų pėdsakų

vandenilio karbonato), kvapiųjų medžiagų, stalo druskos,
natūralių sviesto kvapiųjų medžiagų, vaisių ir augalų
ekstraktų (moliūgų, obuolių).
KOKOSINIS
SAUSAINIS
SU
ŠOKOLADO
GABALIUKAIS (KOKOSAS IR ŠOKOLADAS)
Kvietiniai miltai, cukrus, palmių aliejus, 16% pieniško
šokolado gabaliukai (cukrus, kakavos sviestas,
nenugriebto pieno milteliai, kakavos masė, emulsiklis
(sojos lecitinas), natūralios kvapiosios medžiagos), 8%
tarkuotas kokosas, laisvai laikomi vištų kiaušiniai,
invertuotas cukraus sirupas, vanduo, natūralūs kvapikliai,
kėlimo priemonė (natrio vandenilio karbonatas), druska.

Alergenai: pienas/ laktozė, glitimas (kviečiai), kiaušinis,
soja, gali būti riešutų pėdsakų

GĖRIMAI IR SIRUPAI
ESPRESAS/AMERIKIETIŠKA
Vanduo, kavos pupelės.
ARBATA
Vanduo, arbata.
KAPUČINAS/ LATĖ/ FLAT WHITE/ŠALTA KAVA
Vanduo, pienas, kavos pupelės.
PASKANINTA LATĖ
Vanduo, pienas, kavos pupelės, sirupas (ingredientai
priklauso nuo skonio).
PILSTOMI GĖRIMAI
Vanduo, sirupas.
MIGDOLINIS SIRUPAS (MONIN)
Cukrus, vanduo, kvapiosios medžiagos, emulsikliai: E414,
E413. Sudėtyje yra kartaus migdolų ekstrakto.
KARAMELINIS SIRUPAS (MONIN)
Cukrus, vanduo, kvapiosios medžiagos, rūgštis: citrinos
rūgštis, spalva: E150a.
PUMPKIN SPICE SIRUPAS (MONIN)
Cukrus, vanduo, natūralūs moliūgų kvapikliai,
koncentruotos citrinų sultys, spalva: E150a, natūralus
cinamono aromatas kitais natūraliais kvapiosiomis
medžiagomis, natūralūs gvazdikėlių kvapikliai, natūralūs
kvapikliai, konservantas: E202. Moliūgų sultys: 10%.
KOKOSINIS SIRUPAS (MONIN)
Cukrus, vanduo, kvapiosios medžiagos, emulsikliai:
akacijos guma. Sudėtyje yra kokosų ekstrakto.

Alergenai: nėra
Alergenai: nėra
Alergenai: pienas/ laktozė
Alergenai: pienas/ laktozė
Alergenai: nėra
Alergenai: riešutai - migdolai
Alergenai: nėra

Alergenai: nėra

Alergenai: nėra

