Subway® Lista składników i alergenów
Informacje o składzie produktów opierają się na jak najbardziej aktualnych informacjach od producentów
żywności.
Mimo starań, aby poniższa lista była jak najbardziej aktualna, składniki na niniejszej liście mogą się różnić w
zależności od pory roku, zmian w przepisie lub wykorzystania alternatywnych dostawców produktów
żywnościowych. Zakłady przetwórcze mogą przetwarzać inne alergeny, które nie są wymieniony w poniższym
dokumencie. Owe zakłady podjęły wiele kroków, aby wyeliminować możliwe skażenie krzyżowe z tym alergenami.

UWAGA: W czasie przygotowania produktów mogło dojść do kontaktu poszczególnych
składników z innymi produktami i nie jest to odzwierciedlone w poniższym dokumencie.
Poinformuj Artystę Kanapkowego jeśli masz alergie pokarmowe.
Aktualizacja, czerwiec 2020, Czechy

CHLEBY I WRAPY
CHLEB WŁOSKI JASNY
Mąka pszenna, woda, drożdże, cukier, gluten, dodatki do
pieczenia (emulgatory E472e, E481, gluten, środek
antyadhezyjny E516, mąka sojowa, dekstroza, stabilizator
E412, środek ulepszający mąkę E300, enzymy (alfa amylaza, ksylanaza), tłuszcz roślinny, sól.
CHLEB PSZENNY (CIEMNY)
Mąka pszenna, woda, drożdże, cukier, gluten, otręby
pszenne, dodatki do pieczenia (emulgatory E472e, E481,
gluten, środek antyadhezyjny E516, mąka sojowa,
dekstroza, stabilizator E412, środek ulepszający mąkę
E300, enzymy (alfa - amylaza, ksylanaza), ekstrakt
słodowy jęczmienia, tłuszcz roślinny, sól.
CHLEB SER & OREGANO
Chleb włoski (jasny)
Posypka oregano i ser w stylu parmezan
CHLEB ROZMARYN & SÓL MORSKA
Chleb włoski (jasny), [mąka pszenna, woda, drożdże,
cukier, gluten, dodatki do pieczenia (emulgatory E472e,
E481, gluten, środek antyadhezyjny E516, mąka sojowa,
dekstroza, stabilizator E412, środek ulepszający mąkę
E300, enzymy (alfa - amylaza, ksylanaza), tłuszcz roślinny,
sól], posypka Rozmaryn i Sól Morska [rozmaryn, sól
morska, olej rzepakowy].
CHLEB Z POSYPKĄ WIELOZIARNISTĄ (CIEMNY)
Chleb pszenny ciemny [mąka pszenna, woda, drożdże,
cukier, gluten, otręby pszenne, dodatki do pieczenia
(emulgatory E472e, E481, gluten, środek antyadhezyjny
E516, mąka sojowa, dekstroza, stabilizator E412, środek
ulepszający mąkę E300, enzymy (alfa - amylaza,
ksylanaza), ekstrakt słodowy jęczmienia, tłuszcz roślinny,
sól], posypka wieloziarnista [pestki słonecznika (40%),
pestki dyni (30%), siemię lniane złote (15%), siemię lniane
brązowe (15%)].
WRAP POMIDOROWY Z BAZYLIĄ
Mąka pszenna 66%, woda, olej rzepakowy, dodatki do
pieczenia (E500, E450), pomidory 0,8%, cukier gronowy,
sól, kwas (E296), bazylia, przyprawy, papryka.
WRAP SZPINAKOWY

Alergeny: gluten (pszenica), soja
Uwaga:
pieczywo produkowane z ciasta głęboko
mrożonego

Alergeny: gluten (pszenica, jęczmień), soja
Uwaga:
pieczywo produkowane z ciasta głęboko
mrożonego

Alergeny: gluten (pszenica), soja
Uwaga:
pieczywo produkowane z ciasta głęboko
mrożonego
Alergeny: gluten (pszenica), soja
Uwaga:
pieczywo produkowane z ciasta głęboko
mrożonego

Alergeny: gluten (pszenica, jęczmień), soja
Może zawierać śladowe ilości orzechów i sezamu w
związku z metodami produkcji.
Uwaga:
pieczywo produkowane z ciasta głęboko
mrożonego

Alergeny: gluten (pszenica)

Alergeny: gluten (pszenica)

Mąka pszenna 66%, woda, olej rzepakowy, dodatki do
pieczenia (E500, E450), szpinak1,7%, cukier gronowy,
kwas (E296), sól.
PIECZYWO BEZGLUTENOWE
Woda, mąka ryżowa, skrobia tapiokowa, skrobia
kukurydziana, olej rzepakowy, drożdże, substancja
zwilżająca (E422), proszek z łusek babki płesznik, cukier,
proteiny grochowe, stabilizatory (E464, E415), sól, mąka
gryczana.

Alergeny: brak

DRÓB, WIEPRZOWINA, WOŁOWINA, RYBY, JAJKA
PASKI Z KURCZAKA
Pierś kurczaka, dekstroza, sól, skrobia ziemniaczana 1,3%,
regulator kwasowości (E500).
KURCZAK TERIYAKI
Paski z kurczaka Pierś kurczaka, dekstroza, sól, skrobia
ziemniaczana 1,3%, regulator kwasowości
(E500)],
glazura teriyaki [sos sojowy (woda, nasiona soi, sól, mąka
pszenna), woda, przecier sos pomidorowy, ocet
spirytusowy, syrop glukozowo-fruktozowy, modyfikowana
skrobia kukurydziana, cebula, cukier, zioła, papryka, sól,
nasiona
sezamu,
syrop
karmelowy,
substancja
zagęszczająca E 410, substancje konserwujące E 202 i E
211].
KURCZAK BBQ
Paski z kurczaka Pierś kurczaka, dekstroza, sól, skrobia
ziemniaczana 1,3%, regulator kwasowości (E500)], sos
Hickory BBQ [woda, cukier, melasa trzcinowa, pasta
pomidorowa, ocet słodowy ( słód jęczmienny), ocet
spirytusowy, miód piekarniczy 5%, modyfikowana skrobia
kukurydziana, sól, przyprawy ( papryka, kumin, pieprz
kajeński) , aromat wędzarniczy 0.3%, przecier czosnkowy
[czosnek, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), cebula
w proszku, garl, przyprawy aromatyzujące (sproszkowany
ekstrakt drożdżowy, maltodekstryna, sól, mąka ryżowa,
cebula w proszku), oregano, olejek goździkowy.
KURCZAK TIKKA
Mięso kurczaka, przyprawy 4.5% [przyprawy (kumin,
kolendra, chilli, kozieradka, pieprz kajeński), mąka
pszenna, maltodekstryna, czosnek sproszkowany, cukier,
naturalny aromat kurkumy, cebula sproszkowana, barwnik
(E160c), wyciąg z kolendry], jogurt w proszku 2%
(odtłuszczone mleko, kultury mleka), przecier pomidorowy,
sól, laktoza (mleko), stabilizatory (E450, E451), 0.15%
białka mleka, koncentrat soku z cytryny.
KURCZAK MANGO TIKKA
Kurczak Tikka [mięso kurczaka, przyprawy 4.5%
[przyprawy (kumin, kolendra, chilli, kozieradka, pieprz
kajeński), mąka pszenna, maltodekstryna, czosnek
sproszkowany, cukier, naturalny aromat kurkumy, cebula
sproszkowana, barwnik (E160c), wyciąg z kolendry], ],
jogurt w proszku 2% (odtłuszczone mleko, kultury mleka),
przecier pomidorowy, sól, laktoza (mleko), stabilizatory
(E450, E451), 0.15% białka mleka, koncentrat soku z
cytryny, majonez [woda, olej rzepakowy (35%), ocet

Alergeny: brak
Uwaga: Wykonano ze 105g piersi z kurczaka na 100g
gotowego produktu.
Może zawierać pozostałości kości.
Alergeny: soja, gluten (pszenica), sezam
Może zawierać pozostałości kości.

Alergeny: gluten (jęczmień)
Może zawierać pozostałości kości.

Alergeny: gluten (pszenica), mleko/laktoza
Uwaga: Wykonano ze 105g piersi z kurczaka na 100g
gotowego produktu. Może zawierać pozostałości kości.

Alergeny: gluten
musztarda

(pszenica),

mleko/laktoza,

jaja,

Uwaga: Wykonano ze 105g piersi z kurczaka na 100g
gotowego produktu. Może zawierać pozostałości kości.

spirytusowy (10%), syrop glukozowo – fruktozowy, skrobia
kukurydziana modyfikowana, żółtko jajka, substancja
zakwaszająca: E 270, substancja zagęszczająca: E 415,
gorczyca], chutney mango, mango [Mango (46%), cukier,
woda, skrobia kukurydziana modyfikowana, sól, przecier
czosnkowy, regulator kwasowości (kwas octowy),nasiona
czarnej cebuli, barwnik (ekstrakt papryki), nasiona kuminu,
mieszanka przypraw (kolendra, strączyniec, imbir, gałka
muszkatołowa, fenkuł, goździki, kardamon), kozieradka,
pieprz mielony czarny, nasiona kopru włoskiego, mielony
kardamon, mielone goździki].
SZYNKA
Udziec wieprzowy (88.5%), woda, sól, dekstroza,
modyfikowana skrobia kukurydziana, stabilizatory (E450,
E451,
E407),
preparat
dymu
wędzarniczego,
przeciwutleniacz (E301), substancja konserwująca (E250).
PIERŚ Z INDYKA
Pierś z indyka 87%, woda, sól, stabilizatory (E407, E450,
E451), przeciwutleniacz (E326), dekstroza, biały pieprz,
barwnik (E150a).
PEPPERONI
Mięso (mięso wołowe, mięso wieprzowe), tłuszcz
wieprzowy, sól, przyprawy (przyprawy, dekstroza, syrop
glukozowy, sól, przeciwutleniacz (E301, E300), przyprawy,
ekstrakty (papryka, pieprz, herbata jaśminowa), ekstrakt
dymu wędzarniczego, barwnik (E160c), kultury bakterii,
konserwant (E250).
SALAMI
Mięso (mięso wołowe, mięso wieprzowe), tłuszcz
wieprzowy, sól, przyprawy [dekstroza, przyprawy (pieprz
biały, imbir), maltodekstryna, ( przyprawy, ekstrakt dymu
wędzarniczego), sól, przeciwutleniacze (E301, E300),
pasternak, naturalne przyprawy, czosnek, lubczyk, cebula,
ekstrakt czarnego pieprzu],ekstrakt rozmarynowy, kultury
bakterii, przeciwutleniacz (E301), substancja konserwująca
(E250).
BOCZEK
Boczek wieprzowy, sól, cukier, syrop klonowy 2.2%,
preparat dymu wędzarniczego, emulgator (E451),
konserwant (E250).
ŻEBERKO WIEPRZOWE (GRILLOWANE)
Mięso wieprzowe (86.1%), woda, inulina, błonnik z grochu,
sól, dekstroza, stabilizator (E450), antyutleniacz (E300,
E392), regulator kwasowości (E330), aromat.
WOŁOWINA (STEK)
Mięso wołowe paski (69%) (Wołowina*, przyprawy (syrop
glukozowy,
modyfikowana
skrobia
kukurydziana,
dekstroza, cukier trzcinowy, proszek pomidorowy, ekstrakt
z prażonego jęczmienia, białko sojowe, kwas cytrynowy
(E330), barwnik (E150a),czosnek, substancje smakowo zapachowe (jęczmień), cebula, pieprz czarny), dekstroza,
sól, stabilizatory (E450, E451)], biała cebula siekana 15%,
zielona papryka 9.5%, przyprawy 6.5% [woda, syrop
glukozowy, dekstroza, cukier trzcinowy, proszek
pomidorowy, ekstrakt z prażonego jęczmienia, przyprawy (
pieprz czarny, czosnek, cebula), regulator kwasowości
(E330), naturalne substancje smakowo – zapachowe
(jęczmień)].

Alergeny: brak

Alergeny: brak

Alergeny: brak
(Brak alergenów w poprawionym produkcie. Stara wersja
zawiera gorczycę. W przypadku, gdy klient jest alergikiem,
zalecamy sprawdzenie składników używanego produktu na
jego opakowaniu.)
Przygotowano ze 112g mięsa (wołowina i wieprzowina) na
100g gotowego produktu.
Alergeny: brak
Przygotowano ze 112g mięsa (wołowina i wieprzowina) na
100g gotowego produktu.

Alergeny: brak
Przygotowano z 212g surowego boczku wieprzowego na
100g gotowego produktu.
Alergeny: brak

Alergeny: soja, gluten (jęczmień)
Wyprodukowano z 129g mięsa wołowego na 100g
produktu gotowego.

KOTLET WOŁOWY
Mięso wołowe (81%), tłuszcz wołowy, soja teksturowana,
maltodekstryna,
koncentrat
soi,
sól,
skrobia,
sproszkowana
cebula,
przyprawy
(maltodekstryna
pszenna, przyprawy, sól, preparat dymu wędzarniczego,
wyciąg z przypraw, regulator kwasowości (E330), ekstrakt
z czosnku), sproszkowany czosnek, stabilizatory (E450,
E451), barwnik (E150a), antyoksydant (E301).
TUŃCZYK Z MAJONEZEM
Tuńczyk: tuńczyk, woda, sól
Majonez Lekki 35%: Woda, olej rzepakowy (35 %), ocet
spirytusowy
(10%),
syrop
glukozowo-fruktozowy,
modyfikowana skrobia kukurydziana, sól, żółtko jajka,
regulator kwasowości E270, substancja zagęszczająca
E415, nasiona gorczycy, przyprawy.
JAJKO GOTOWANE OD KUR Z WOLNEGO WYBIEGU
Jaja kurze, olej rzepakowy.

Alergeny: soja

Alergeny: jaja, gorczyca, ryby

Alergeny: jaja

SERY
SER AMERYKAŃSKI TOPIONY
Ser (64%), woda, masło, białko mlekowe, sól emulgacyjna
(E331), odtłuszczone mleko w proszku, serwatka w
proszku, naturalny aromat sera, substancja konserwująca
(E200),
substancja
przeciwzbrylająca
(lecytyna
słonecznikowa).
SER KREMOWY
Ser kremowy, sól, maślanka w proszku, podpuszczka,
E410 i E412.
SER TARTY TYPU PARMEZAN
Mleko (100% mleko krowie), sól, podpuszczka, lizozym
konserwujący (z jajka kurzego).
SER TYPU EMENTALER W PLASTRACH
Pasteryzowane mleko krowie, sól, kultury bakterii,
podpuszczka.
SER MOZZARELLA I CHEDDAR (MIESZANKA)
74% mozzarella, [(mleko krowie, sól, bakterie kwasu
mlekowego, podpuszczka (drobnoustroje)],
24 %
czerwony cheddar, (mleko krowie, sól, kultury bakterii,
podpuszczka, barwnik naturalny E160B), 2% skrobia
ziemniaczana.
SER FETA
Mleko
owcze
pasteryzowane,
mleko
kozie
pasteryzowane, sól, kultury bakterii, podpuszczka nie
zwierzęca.

Alergeny: mleko/laktoza

Alergeny: mleko/laktoza

Alergeny: mleko/laktoza, jaja

Alergeny: mleko/laktoza

Alergeny: mleko/laktoza

Alergeny: mleko/laktoza

PRODUKTY ROŚLINNE
OSTRY BURGER WEGAŃSKI
Warzywa 45% (czerwona cebula, czerwona papryka,
marchew, szpinak, kukurydza, kapusta, groch, zielone
papryczki chilli, czosnek), białko roślinne (soja, pszenica,
ziemniak), woda, olej słonecznikowy, ryż, dekstroza,
skrobia (metyloceluloza, pszenica), imbir, aromat (seler),
przyprawy, kolendra, sól.

Alergeny: soja, gluten (pszenica), seler

KOTLET Z BURKA I FASOLI
46.3%* burak czerwony, 14.9%* mieszanka buraczana (
białko
sojowe,
włókno
bambusowe,
skrobia
modyfikowana, ocet, sok z buraka w proszku, naturalne
aromaty), 12.2%* mieszanki buraczanej [quinoa, suszona
żurawina (żurawina, cukier, olej słonecznikowy), proszek z
buraka czerwonego, naturalny aromat, przyprawy
(papryka, kumin, czarny pieprz, kolendra, cynamon, gałka
muszkatołowa, kardamon, goździki)] gluten (pszenica),
woda, 4.3% fasola żółwia ( woda, suszone ziarna fasoli
żółwiej, sól), prażona cebula, skrobia z tapioki, sól.
HUMMUS
50% cieciorka, woda, pasta sezamowa tahini ,olej
rzepakowy, koncentrat soku cytrynowego, oliwa z oliwek,
sól, przecier czosnkowy.
PAPRYCZKI JALAPEÑO W PASTRACH
Papryczki jalapeňo, woda, ocet, sól, sorbinian potasu
(substancja konserwująca E202) chlorek wapnia (E509),
metadwusiarczyn sodu (E223).
OGÓRKI KONSERWOWE
Ogórki konserwowe, woda, ocet, sól, substancja wiążąca
(chlorek wapnia), substancja konserwująca (sorbinian
potasu), barwnik (kurkumina), aromat naturalny.
SUSZONE POMIDORY (SUNBLUSH®), POŁÓWKI
Suszone pomidorki śliwkowe (93%), olej rzepakowy, sól,
pieprz, oregano.
OLIWKI
Plasterkowane czarne oliwki, woda, sól, glukonian
żelazawy.
POMIDORY
Cienko pokrojone pomidory.
OGÓREK
Cienko pokrojony ogórek.
CEBULA
Cienko pokrojona czerwona cebula.
SAŁATA
Grubo pokrojona sałata lodowa.
PAPRYKA TRÓJKOLOROWA
Cienko pokrojona papryka czerwona, żółta i zielona.
SZPINAK
Szpinak.
KUKURYDZA
(100%) kukurydza.
GUACAMOLE
Awokado Hass (91%), ocet destylowany, woda, papryczki
jalapeño, suszona cebula, sól, czosnek granulowany.

Alergeny: soja, gluten (pszenica)

Alergeny: sezam

Alergeny: siarczyny

Alergeny: brak

Alergeny: brak

Alergeny: brak

Alergeny: brak
Alergeny: brak
Alergeny: brak
Alergeny: brak
Alergeny: brak
Alergeny: brak
Alergeny: brak
Alergeny: brak

SOSY I PRZYPRAWY
SOS BBQ Z MIODEM I ORZESZNIKIEM
Syrop glukozowo – fruktozowy, przecier, pomidorowy, ocet
ze słodu jęczmiennego (zawiera gluten), melasa, miód 5%,
ocet spirytusowy, skrobia kukurydziana modyfikowana, sól,
przyprawy, syrop karmelowy, zagęszczacz (E415),sól
wędzona orzesznikowa, naturalne aromaty, woda
wędzarnicza.
SOS KOWBOJSKI (CHIPOTLE SOUTH WEST)

Alergeny: gluten (jęczmień)

Alergeny: jaja, gorczyca

Olej rzepakowy, woda, ocet spirytusowy, syrop glukozowofruktozowy,
maślanka,
modyfikowana
skrobia
kukurydziana, żółtko jajka, sól, chipotle chilli 0.7%,
gorczyca, ekstrakt drożdżowy, cebula, preparat dymu
wędzarniczego, przyprawy, zioła, papryka, ekstrakt chilli,
substancja zagęszczająca E 415.
MAJONEZ (LEKKI)
Woda, olej rzepakowy 35%, ocet spirytusowy 10%, syrop
glukozowo – fruktozowy, modyfikowana skrobia
kukurydziana, sól, żółtko jajka, regulator kwasowości
E270, czynnik zagęszczający E415, ziarna gorczycy,
przyprawy].
KECZUP POMIDOROWY
Przecier pomidorowy (75%), syrop glukozowo-fruktozowy,
ocet spirytusowy, skrobia modyfikowana, sól, kwas
mlekowy, przyprawy.
MUSZTARDA MIODOWA (PEŁNOZIARNISTA)
Woda, syrop glukozowo – fruktozowy, musztarda (woda,
gorczyca, ocet spirytusowy, sól, przyprawy), olej
rzepakowy, miód, ocet spirytusowy, sól, przyprawy), całe
ziarna gorczycy, skrobia kukurydziana modyfikowana, sól,
cebula, koncentrat kwasu cytrynowego, ziarna gorczycy
, kwas (e270), zagęszczacz (e415), syrop karmelowy.
SŁODKA CEBULKA
Woda, cukier, ocet balsamiczny (ocet winny, moszcz), ocet
spirytusowy,
skrobia kukurydziana modyfikowana,
koncentrat soku jabłkowego, ocet winny jabłkowy, sól,
naturalny aroma cebuli, suszona cebula, aromat
musztardowy, nasiona maku, suszona papryka, olej
rzepakowy, koncentrat soku z cebuli, pieprz czarny,
zagęszczacz (E415), woda wędzarnicza.
SOS CEZAR
Olej rzepakowy, woda, ocet spirytusowy, syrop glukozowofruktozowy, tarty twardy ser (4%), maślanka,
modyfikowana skrobia kukurydziana, sól, ser (1.5%),
czosnek, żółtka jaja, naturalne substancje smakowo zapachowe, koncentrat soku cytrynowego, przyprawy, sos
sojowy (woda, ziarna soi, mąka pszenna, sól),
zakwaszający kwas mlekowy, substancja zagęszczająca E
415.
SOS TERIYAKI
Sos sojowy (woda, ziarna soi, sól, mąka pszenna), woda,
przecier pomidorowy, ocet spirytusowy, syrop glukozowo –
fruktozowy, modyfikowana skrobia kukurydziana, cebula,
cukier, zioła, papryka, sól, ziarna sezamu, syrop
karmelowy, przyprawy, czynnik zagęszczający E410,
konserwant E202 i E221.
SOS CZOSNKOWY WEGAŃSKI
Olej rzepakowy, woda, ocet biały, syrop glukozowo fruktozowy, czosnek 6.5%, sól, skrobia kukurydziana
modyfikowana, zioła, wyciąg z czosnku 0.5%, zagęszczacz
(E415), kwas (E270).
SOS OSTRY (HOT CHILLI)
Miazga z czerwonych jalapeño (czerwone papryczki
jalapeño, ocet spirytusowy, sól), pieprz kajeński, sól,
regulator kwasowości (kwas octowy), woda, ocet
spirytusowy.
OLIWA Z OLIWEK
Oliwa z oliwek.

Alergeny: jaja, gorczyca

Alergeny: brak

Alergeny: gorczyca

Alergeny: gorczyca

Alergeny: mleko/laktoza, jajka, soja, gluten (pszenica)

Alergeny: soja, gluten (pszenica), sezam

Alergeny: brak

Alergeny: brak

Alergeny: brak

CHUTNEY MANGO
Mango (46%), cukier, woda, modyfikowana skrobia
kukurydziana, sól, przecier czosnkowy, regulator
kwasowości (kwas octowy), nasiona czarnej cebuli,
barwnik (ekstrakt papryki), nasiona kuminu, mieszanka
przypraw (kolendra, kasja, imbir, gałka muszkatołowa,
fenkuł, goździki, kardamon), kozieradka, pieprz czarny
mielony, nasiona kopru włoskiego, mielony kardamon,
mielone goździki.
SOS WINEGRET
Olej rzepakowy, woda, ocet spirytusowy, cukier, oliwa z
oliwek, musztarda Dijon 5% (woda, ziarna gorczycy, ocet,
sól), sól, czarny pieprz, stabilizatory (guma ksantanowa,
guma guar).
SOS SŁODKIE CHILLI
Cukier, woda, ocet, syrop glukozowy, sos chilli (papryka
czerwona, sól, stabilizator [E270], konserwant [E202],
modyfikowana skrobia ziemniaczana, miazga czosnkowa,
sól, miazga z papryki, papryka granulowana, czosnek
granulowany, konserwant (E202), papryczki chilli.
OREGANO
Suszone oregano.
PRAŻONA CEBULKA
Cebula (70%), olej palmowy/rzepakowy, mąka pszenna,
sól.
PŁATKI CHILLI
Płatki czerwonej papryczki chilli..
SÓL MORSKA
Sól morska
MIESZANKA ZIAREN PIEPRZU
Pieprz czarny65%, 35% pieprz zielony.
ROZMARYN I SÓL MORSKA
Rozmaryn, sól morska, olej rzepakowy.
MIESZANKA WIELOZIARNISTA
Pestki słonecznika (40%), pestki dyni (30%), siemię lniane
złote (15%), siemię lniane brązowe (15%).

Alergeny: brak

Alergeny: gorczyca

Alergeny: brak

Alergeny: brak
Alergeny: gluten (pszenica)

Alergeny: brak
Alergeny: brak
Alergeny: brak
Alergeny: brak
Alergeny: może zawierać ilości śladowe orzechów I
sezamu.

CIASTKA I INNE SŁODKIE WYROBY
CIASTO DO CIASTEK Z PŁATKAMI CZEKOLADY
Mąka pszenna, płatki czekolady (23%) (cukier, masa
kakaowa, masło kakaowe, stabilizator (lecytyna sojowa,
naturalny aromat
(wanilia)), cukier, margaryna (olej
palmowy, masło, woda , sól, olej rzepakowy, stabilizatory –
mono i diglicerydy, naturalne substancje smakowo zapachowe (masło, mleko), regulator kwasowości (kwas
cytrynowy), barwnik (beta karoten), pasteryzowane całe jaja
(jaja od kur z wolnego wybiegu), olej palmowy, melasa,
spulchniacz (węglan sodowy), aromat (wanilia), sól.
CIASTO DO CIASTEK Z KAWAŁKAMI CZEKOLADY
Mąka pszenna, cukier, kawałki czekolady 16% (cukier,
masa kakaowa, masło kakaowe, dekstroza, emulgator
(lecytyna sojowa), naturalny aromat (wanilia), olej
palmowy, jajka od kur z wolnego wybiegu, inwertowany
cukier, melasa, woda, serwatka w proszku, środek
spulchniający (węglan sodu), sól, aromat (wanilia).
CIASTO DO CIASTEK Z PŁATKAMI Z DWÓCH
RODZAJÓW CZEKOLADY

Alergeny: mleko, gluten (pszenica), jajka, soja, może
zawierać śladowe ilości orzechów

Alergeny: mleko, gluten (pszenica), jajka, soja, może
zawierać śladowe ilości orzechów

Alergeny: mleko, gluten (pszenica), jajka, soja, może
zawierać śladowe ilości orzechów

Cukier, mąka pszenna, margaryna (olej palmowy, woda,
sól, olej rzepakowy, stabilizatory – mono i diglicerydy, kwasy
tłuszczowe), naturalne substancje smakowo - zapachowe
(masło, mleko), regulator kwasowości (kwas cytrynowy),
barwnik (beta karoten)), białe kawałki cukiernicze 12%
(cukier, rdzenie palmowe i olej palmowy, odtłuszczone
mleko w proszku, stabilizator lecytyna sojowa, naturalny
aromat (wanilia)), płatki czekolady 7% (cukier, masa
kakaowa, masło kakaowe, stabilizator (lecytyna sojowa),
naturalny aromat (wanilia)), jaja (od kur z wolnego wybiegu),
kakao odtłuszczone (3.6%), masło, melasa, aromaty
(wanilia), spulchniacz (węglan sodowy), sól.
CIASTO DO CIASTEK Z ORZECHAMI MAKADAMIA
Mąka pszenna, cukier, margaryna (olej palmowy, masło,
woda, sól, olej rzepakowy, stabilizatory – mono i
diglicerydy, kwasy tłuszczowe), naturalne substancje
smakowo - zapachowe (masło, mleko), regulator
kwasowości (kwas cytrynowy), barwnik (beta karoten)),
białe kawałki cukiernicze 15% (cukier, rdzenie palmowe i
olej palmowy, odtłuszczone mleko w proszku, stabilizator
lecytyna sojowa, naturalny aromat (wanilia)), płatki
czekolady 7% cukier, masa kakaowa, masło kakaowe,
stabilizator (lecytyna sojowa), naturalny aromat (wanilia)),
orzechy makadamia 6%, pasteryzowane całe jaja (od kur
z wolnego wybiegu), melasa, esencje, spulchniacz (węglan
sodowy), aromat (wanilia), sól.
CIASTO DO CIASTEK Z PŁATKAMI CZEKOLADY I
TĘCZOWYMI DRAŻETKAMI
Mąka pszenna, cukier, olej palmowy, płatki czekolady 9%
(cukier, masa kakaowa, masło kakaowe, stabilizator
lecytyna sojowa, naturalne aromaty) kawałki cukiernicze w
glazurze 9% (sproszkowany syrop z cukru trzcinowego,
cukier, masło kakaowe, masa kakaowa, pełnotłuste mleko
w proszku, skrobia ryżowa, glazura (guma arabska, szelak,
wosk karnauba, wosk pszczeli), barwnik (kurkumina,
czerwony burak, beta karoten), stabilizator (lecytyna
sojowa), ekstrakt waniliowy), pasteryzowane całe jaja (od
kur z wolnego wybiegu), spulchniacz (wodorowęglan sodu),
słodka serwatka w proszku, naturalne substancje
smakowo - zapachowe, sól.
CIASTO DO CIASTEK OWSIANYCH Z RODZYNKAMI
Cukier, mąka pszenna, olej palmowy, rodzynki 15%, płatki
owsiane 13%, pasteryzowane całe jaja (od kur z wolnego
wybiegu), woda, melasa, sól, słodka serwatka w proszku,
syrop z buraka cukrowego, syrop z cukru inwertowanego,
spulchniacz (wodorowęglan sodu), cynamon, barwniki
roślinne (ekstrakt z dyni i jabłka).
CIASTO DO CIASTEK MALINOWY SERNIK
Mąka pszenna, cukier, margaryna (olej palmowy, woda, sól,
olej rzepakowy, stabilizatory – mono i diglicerydy, kwasy
tłuszczowe), kwas (kwas cytrynowy), barwnik (karoten)),
białe kawałki cukiernicze 16% (cukier, rdzenie palmowe i
olej palmowy, odtłuszczone mleko w proszku, syrop
glukozowy, inulina, stabilizator lecytyna sojowa, naturalny
aromat (wanilia)], pasteryzowane całe jaja (od kur z
wolnego wybiegu), kawałki malin (dekstroza, olej palmowy,
mąka kukurydziana, sproszkowane maliny 0,7 %, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik, proszek z
czerwonego buraka, sproszkowany ekstrakt z czerwonej

Alergeny: gluten (pszenica), mleko/laktoza, jajka soja,
orzechy makadamia.

AlergenY: gluten (pszenica), jajko, mleko/laktoza, soja,
może zawierać śladowe ilości orzechów

Alergeny: gluten (pszenica, owies), mleko/laktoza, jajka.
Może zawierać śladowe ilości orzechów.

Alergeny: gluten (pszenica), mleko/laktoza, jajka, soja.
Może zawierać śladowe ilości orzechów.

kapusty), 2% ser kremowy w proszku, cukier inwertowany,
spulchniacz (wodorowęglan sodu), aromaty, sól, naturalny
aromat masła, barwniki owocowe i roślinne (ekstrakt z dyni
i jabłka).
CIASTO
DO
CIASTEK
CZEKOLADOWO
KOKOSOWYCH
Mąka pszenna, cukier, olej palmowy, kawałki mlecznej
czekolady 16% (cukier, masło kakaowe, pełne mleko w
proszku, masa kakaowa, emulgator (lecytyna sojowa),
naturalne aromaty), wiórki kokosowe 8%, jaja od kur z
wolnego wybiegu, syrop z cukru inwertowanego, woda,
naturalny aromat, czynnik spulchniający (wodorwęglan
sodu), sól.

Alergeny: mleko/laktoza, gluten (pszenica), jajka, soja,
może zawierać śladowe ilości orzechów.

NAPOJE & SYROPY
ESPRESSO/AMERICANO
Woda, ziarna kawy.
HERBATA
Woda, herbata.
CAPPUCCINO/CAFÉ LATTE/ FLAT WHITE/KAWA
MROŻONA/GORĄCA CZEKADA
Woda, mleko, ziarna kawy.
LATTE SMAKOWA
Woda, mleko, ziarna kawy, syrop (składniki w zależności
od smaku).
NAPOJE Z DYSTRYBUTORA
Woda, syrup.
SYRUP MONIN MIGDAŁOWY
Cukier, woda, aromat, emulgatory: E414, E413. Zawiera
ekstrakt z gorzkich migdałów.
SYROP MONIN KARMELOWY
Cukier, woda, aromat, czynnik zakwaszający: kwas
cytrynowy, barwnik: E150a.
SYROP MONIN KOKOSOWY
Cukier, woda, aromat, emulgator: guma arabska. Zawiera
ekstrakt z kokosa.
SYROP DYNIOWY MONIN
Cukier, woda, naturalny aromat dyniowy, skoncentrowany
sok cytrynowy, kolor: E150a, naturalny aromat
cynamonowy z innymi naturalnymi aromatami, naturalny
aromat goździkowy, naturalny aromat, środek
konserwujący: E202. Sok z dyni:10%.

Alergeny: brak
Alergeny: brak
Alergeny: mleko/laktoza
Alergeny: mleko/laktoza, alergeny w zależności od smaku

Alergeny: brak
Alergeny: orzechy - migday

Alergeny: brak

Alergeny: brak

Alergeny: brak

