Subway® zloženie a alergény
Informácie o surovinách sú založené na najaktuálnejších informáciách poskytnutých výrobcami potravín.
I napriek úsiliu, ktoré bolo vyvinuté na udržanie tohto zoznamu aktuálnym, sa zloženie môže mierne líšiť a to v dôsledku
sezóny, zmien receptúr alebo využitím náhradných dodávateľov surovín. Upozorňujeme, že zariadenia na výrobu potravín
môžu spracovávať alergény, ktoré nie sú uvedené v nižšie uvedených zloženiach. Tieto zariadenia robia opatrenia k
odstráneniu krížovej kontaminácie týmito alergénmi.
UPOZORNENIE: Jednotlivé potraviny sa počas prípravy jedla môžu navzájom dotýkať, čo nie je v tomto dokumente
zohľadnené. Ak máte potravinovú alergiu, informujte sandwich artistu.
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CHLEBY & WRAPY
TALIANSKY (BIELY) CHLIEB
Pšeničná múka, voda, droždie, cukor, lepok, prísady na
pečenie (emulgátory E472e, E481, uvoľňovacie činidlo
E516, sójová
múka, dextróza, zahusťovadlo E412, látka zlepšujúca
múku E300, enzýmy (alfa-amyláza, xylanáza)), rastlinný
tuk, soľ.
PŠENIČNÝ CHLIEB
Pšeničná múka, voda, droždie, cukor, lepok, pšeničné
otruby, prísady na pečenie (emulgátory E472e, E481,
uvoľňovacie
činidlo E516, sójová múka, dextróza, zahusťovadlo E412,
látka zlepšujúca múku E300, enzýmy (alfa-amyláza,
xylanáza)),
sladový výťažok z jačmeňa, rastlinný tuk, soľ.
CHLIEB SO SYROM PARMEZÁNOVÉHO TYPU &
OREGANOM
Taliansky (biely) chlieb
Oregáno, syr parmezánového typu.
CHLIEB S ROZMARÍNOM A MORSKOU SOĽOU
Pšeničná múka, voda, droždie, cukor, lepok, prísady na
pečenie (emulgátory E472e, E481, uvoľňovacie činidlo
E516, sójová múka, dextróza, zahusťovadlo E412, látka
zlepšujúca múku E300, enzýmy (alfa-amyláza, xylanáza)),
rastlinný tuk, soľ, posýpka z rozmarínu a morskej soli,
repkový olej.
VIACZRNNÝ PŠENIČNÝ CHLIEB
Pšeničná múka, voda, droždie, cukor, lepok, pšeničné
otruby, prísady na pečenie (emulgátory E472e, E481,
uvoľňovacie
činidlo E516, sójová múka, dextróza, zahusťovadlo E412,
látka zlepšujúca múku E300, enzýmy (alfa-amyláza,
xylanáza)),
sladový výťažok z jačmeňa, rastlinný tuk, soľ.
Viaczrnná posýpka (40% slnečnicové semienka, 30%
tekvicové semienka, 30% ľanové semienka)
PARADAJKOVÝ WRAP S BAZALKOU
66% Pšeničná múka, voda, repkový olej, kypriace látky
(E500, E450), 0,8% paradajky, dextróza, soľ, kyselina
(E296), bazalka, korenie, paprika.
ŠPENÁTOVÝ WRAP
66% Pšeničná múka, voda, repkový olej, kypriace látky
(E500, E450), 1.7% špenát, dextróza, soľ, kyselina (E296).

Alergény: lepok (pšenica), sója
Upozornenie: Chlieb je dopekaný z hlbokozmrazeného
cesta.

Alergény: lepok (pšenica, jačmeň), sója
Upozornenie: Chlieb je dopekaný z hlbokozmrazeného
cesta.

Alergény: lepok (pšenica), sója, mlieko/laktóza
Upozornenie: Chlieb je dopekaný z hlbokozmrazeného
cesta.
Alergény: lepok (pšenica), sója
Upozornenie: Chlieb je dopekaný z hlbokozmrazeného
cesta.

Alergény: lepok (pšenica, jačmeň), sója, môže obsahovať
stopy orechov a sezamu
Upozornenie: Chlieb je dopekaný z hlbokozmrazeného
cesta.

Alergény: lepok (pšenica)

Alergény: lepok (pšenica)

BEZLEPKOVÝ CHLIEB
Voda, ryžová múka, tapiokový škrob, kukuričný škrob,
repkový olej, droždie, zvlhčovadlo (E422), psýliový
vlákninový prášok, cukor, hrachový proteín, stabilizátory
(E464, E415), soľ, pohánková múka.
MÜSLI CHLIEB
Pšeničná múka, voda, hrozienka 8%, celozrnná Pšeničná
múka, droždie, pšeničný lepok, ovsené vločky 3% ,
slnečnicové semienka 3%, tekvicové semienka 3%, ľanové
semienka 3%, sušené marhule 2%, sušené brusnice 2%,
cukor, soľ, pšeničný kvások, sušený ražný kvások, ryžová
múka, rastlinný olej (slnečnicový, repkový), kyselina
askorbová, enzýmy, slad z pšeničnej múky, jačmenný
slad.

Alergény: žiadne

Alergény: lepok (pšenica, jačmeň, ovos, raž), môže
obsahovať sóju
Upozornenie: Chlieb je dopekaný z hlbokozmrazeného
cesta.

HYDINA, BRAVČOVINA, HOVÄDZIE, RYBY, VAJCIA
KURACIE KÚSKY
Kuracie prsia, dextróza, soľ, zemiakový škrob 1.3%,
regulátor kyslosti (E500).
KURA TERIYAKI
Kuracie kúsky [kuracie prsia, dextróza, soľ, zemiakový
škrob 1.3%, regulátor kyslosti (E500)], teriyaki omáčkasójová omáčka (voda, sójové bôby, soľ, pšeničná múka),
voda, paradajkový pretlak, liehový ocot, glukózovofruktózový sirup, modifikovaný kukuričný škrob, cibuľa,
cukor, bylinky, paprika, soľ, sezamové semienka,
karamelizovaný cukrový sirup, korenie, zahusťovadlo
E410, konzervačné látky E202 a E211.
BBQ KURA
Kuracie kúsky [kuracie prsia, dextróza, soľ, zemiakový
škrob 1.3%, regulátor kyslosti (E500)], Hickory BBQ
omáčka [Voda, cukor, trstinová melasa, paradajkový
pretlak, sladový ocot (jačmenný slad), liehový ocot,
pekársky med 5%, modifikovaný kukuričný škrob, soľ,
korenia (paprika, kmín, kayenská paprika), údená voda
0.3%, cesnakové pyré [cesnak, regulátor kyslosti (kyselina
citrónová)], cibuľový prášok, ochucovadlá
(extrakt z
droždia, maltodextrín, soľ, ryžová múka, cibuľový prášok),
oregáno, klinčekový olej].
KURA TIKKA
Kuracie mäso, 4.5% korenia [kmín, koriander, chilli,
senovka grécka, kayenské korenie), Pšeničná múka,
maltodextrín, cesnakový prášok, cukor, prírodná
kurkumová príchuť, cibuľový prášok, farbivo (E160c),
extrakt z koriandra], jogurtový prášok 2% (odstredené
mlieko, mliečne kultúry), paradajkový pretlak, soľ, laktóza
(mlieko), stabilizátory (E450, E451), 0.15% mliečna
bielkovina, koncentrát citrónovej šťavy.
KURA MANGO TIKKA
Kura Tikka Kuracie mäso, 4.5% korenia [kmín, koriander,
chilli, senovka grécka, kayenské korenie), Pšeničná múka,
maltodextrín, cesnakový prášok, cukor, prírodná
kurkumová príchuť, cibuľový prášok, farbivo (E160c),
extrakt z koriandra], jogurtový prášok 2% (odstredené

Alergény: žiadne
Vyrobené zo 106g kuracích pŕs na 100 g výsledného
produktu.
Napriek snahe výrobcu odstrániť všetky kosti ich môže
produkt obsahovať.
Alergény: sója, lepok (pšenica), sezam
Napriek snahe výrobcu odstrániť všetky kosti ich môže
produkt obsahovať.

Alergény: lepok (jačmeň)
Napriek snahe výrobcu odstrániť všetky kosti ich môže
produkt obsahovať.

Alergény: lepok (pšenica), mlieko/laktóza
Vyrobené zo 106g kuracích pŕs na 100 g výsledného
produktu.
Napriek snahe výrobcu odstrániť všetky kosti ich môže
produkt obsahovať.

Alergény: lepok (pšenica), mlieko/laktóza, vajcia, horčica
Vyrobené zo 106g kuracích pŕs na 100 g výsledného
produktu.
Napriek snahe výrobcu odstrániť všetky kosti ich môže
produkt obsahovať.

mlieko, mliečne kultúry), paradajkový pretlak, soľ, laktóza
(mlieko), stabilizátory (E450, E451), 0.15% mliečna
bielkovina, koncentrát citrónovej šťavy. ľahká majonéza
[voda, repkový olej (35%), liehový ocot (10% kyslosti),
glukóza-fruktózový sirup, modifikovaný kukuričný škrob,
soľ, vaječný žĺtok, činidlo na okyslenie E270, zahusťovadlo
E415, horčičné semená, korenie], Mango chutney [Mango
(46%), Cukor, Voda, modifikovaný kukuričný škrob, soľ,
cesnak, regulátor kyslosti (kyselina octová), semienka
čiernej cibule, farbivá (paprikový extrakt), kmín, korenia
(koriander, kasia, zázvor, muškátový oriešok, fenikel,
klinček, kardamón), senovka grécka, mleté čierne korenie,
feniklové semienka, mletý kardamón, mletý klinček].
ŠUNKA
Bravčové mäso zadné zo stehna (88,5%), voda, soľ,
dextróza, modifikovaný kukuričný škrob, stabilizátory
(E407, E450, E451), dymová príchuť, antioxidant (E301),
konzervačný prostriedok (E250).
PEPPERONI
Mäso (bravčové, hovädzie), hovädzí tuk, soľ, dextróza,
horčičná múčka, údená príchuť, emulgátor (E471),
slnečnicový olej, extrakty korení (paprika, čierne korenie),
fermentačné kultúry, farbivo (E160c), antioxidant (E301),
konzervačný prostriedok (E250).
SALAMI
Mäso (bravčové, hovädzie), hovädzí tuk, soľ, dextróza,
cesnakový prášok, mleté biele korenie, údená príchuť,
farbivo (E162), mleté čierne korenie, fermentačné kultúry,
antioxidant (E301), konzervačný prostriedok (E250).
SLANINA
Bravčový bôčik, soľ, cukor, 2.2% javorový sirup, dymová
príchuť, stabilizátor (E451), konzervačný prostriedok
(E250)
BRAVČOVÉ REBIERKO
Bravčové mäso 86.1%, voda, inulín, hrachová vláknina, soľ,
dextróza, stabilizátor E450, antioxidant (E300, E392),
kyselina E330, aróma.
PHILLY STYLE STEAK
Hovädzie kúsky (69%) [hovädzie mäso*, korenie (sušený
glukózový sirup, modifikovaný kukuričný škrob, dextróza,
trstinový cukor, paradajkový prášok, výťažok z praženého
sladu (jačmeň), sójový proteín, regulátor kyslosti (E330),
cesnak, prírodné dochucovadlo (jačmeň), cibuľa, čierne
korenie, soľ, stabilizátory (E450, E451)], 15% biela krájaná
cibuľa, 9.5% zelená paprika, 6.5% korenie [voda, glukózový
sirup, dextróza, trstinový cukor, paradajkový prášok,
výťažok z praženého sladu (jačmeň), regulátor kyslosti
(E330), cesnak, prírodné dochucovadlo (jačmeň)].
HOVÄDZÍ PLÁTOK
Hovädzie mäso (81%), hovädzí tuk, voda, sója,
maltodextrín, sójový koncentrát, soľ, škrob, cibuľový
prášok,
dochucovadlá
(pšeničný
maltodextrín,
dochucovadlo, soľ, údená aróma, extrakty z korení,
regulátor kyslosti (E330), cesnakový extrakt), cesnakový
prášok, stabilizátor (E450, E451), antioxidant (E301).
TUNIAK S MAJONÉZOU
Tuniak, voda, soľ.

Alergény: žiadne

Alergény: horčica
Vyrobené zo 116g hovädzieho a bravčového mäsa na
100g hotového výrobku.

Alergény: žiadne
Vyrobené zo 116g hovädzieho a bravčového mäsa na
100g hotového výrobku.
Alergény: žiadne
Vyrobené z 212g surového bravčového bôčku na 100 g
hotového výrobku.
Alergény: žiadne

Alergény: sója, lepok (jačmeň)
Vyrobené zo 129g hovädzieho mäsa na 100g hotového
mäsa.

Alergény: sója

Alergény: vajcia, horčica, ryba

Ľahká majonéza: Voda, rastlinný olej (35%), liehový ocot
(10% kyslosti), glukózovo-fruktózový sirup, modifikovaný
kukuričný škrob, soľ, vaječný žĺtok, činidlo na okyslenie
E270, zahusťovadlo E415, horčičné semená, korenie.
CHILLI TUNIAK
Tuniak, červená cibuľa, zelená paprika, Jalapeño papričky
[Jalapeño papričky, voda, ocot, soľ, sorban draselný
(konzervačný prostriedok E202) chlorid vápenatý (E509),
disiričitan sodný (E223)
VAJCIA Z VOĽNÉHO VÝBEHU
Slepačie vajcia, repkový olej.

Alergény: síričitany, ryba

Alergény: vajcia

SYRY
TAVENÝ AMERICKÝ SYR
Syr (64%), voda, maslo, mliečny proteín, emulgačná soľ
(E331), prášok z odstredeného mlieka, srvátkový prášok,
prírodná príchuť syra, konzervačný prostriedok (E200),
separačný prostriedok (slnečnicový lecitín).
KRÉMOVÝ SYR
Krémový syr, soľ, cmarový prášok, mikrobiálne syridlo,
E410 a E412.
STRÚHANÝ SYR (PARMEZÁNOVÉHO TYPU)
Mlieko (100% kravské mlieko), soľ, syridlo, konzervant
lyzozým (z kuracieho vajca).
PLÁTKOVÝ SYR EMMENTÁLOVÉHO TYPU
Pasterizované kravské mlieko, soľ, fermentačné kultúry,
mikrobiálne syridlo.
STRÚHANÝ SYR MOZZARELA A CHEDDAR
74% mozzarella, 24 % červený cheddar, 2% zemiakový
škrob.
FETA SYR
Pasterizované ovčie mlieko, pasterizované kozie mlieko,
soľ, fermentačné kultúry, syridlo.
MIX CIBUĽA A SYR
Strúhaný syr mozzarella a cheddar [74% mozzarella, 24 %
červený cheddar, 2% zemiakový škrob], červená cibuľa,
zelená paprika, ľahká majonéza [voda, rastlinný olej (35%),
liehový ocot (10% kyslosti), glukózovo-fruktózový sirup,
modifikovaný kukuričný škrob, soľ, vaječný žĺtok, činidlo
na okyslenie E270, zahusťovadlo E 415, horčičné semená,
korenie].

Alergény: mlieko/laktóza

Alergény: mlieko/laktóza
Alergény: mlieko/laktóza, vajcia
Alergény: mlieko/laktóza
Alergény: mlieko/laktóza
Alergény: mlieko/laktóza
Alergény: mlieko/laktóza, vajcia, horčica

VÝROBKY NA ZÁKLADE ZELENINY
PIKANTNÁ VEGÁNSKA ZELENINOVÁ PLACKA (SPICY
VEGAN PATTY)
Zelenina 45% (červená cibuľa, červená paprika, zelená
paprika, mrkva, špenát, kukurica, biela kapusta, hrášok,
zelené chilli, cesnak), rastlinné bielkoviny (sója, pšenica,
zemiak), voda, slnečnicový olej, ryža, dextróza, škrob
(zemiak, pšenica), zázvor, aróma (zeler), koreniny,
koriander, soľ.
CVIKLOVO- FAZUĽOVÁ PLACKA (BEETROOT BEAN
PATTY)

Alergény: sója, lepok (pšenica), zeler

Alergény: sója, lepok (pšenica)

46.3%* cvikla, 14.9%* cviklový mix (sójová bielkovina,
bambusová vláknina, modifikovaný škrob, ocot, prášok z
cviklového džúsu, prírodné príchute), 12.2%* cviklová
zmes [quinoa, sušené brusnice (brusnice, cukor,
slnečnicový olej), cviklový prášok, prírodné príchute,
korenia (paprika, kmín, čierne korenie, koriander, škorica,
muškátový oriešok, kardamón, klinček)], pšeničný lepok,
voda, 4.3% * čierne fazule (voda, sušené čierne fazule,
soľ), pražená cibuľa, tapiokový škrob, soľ.
HUMMUS
50% cícer, voda, tahini sezamová pasta, repkový olej,
koncentrovaná citrónová šťava, olivový olej, soľ,
cesnakové pyré.
PLÁTKY JALAPEŇO PAPRIČIEK
Jalapeňo papričky, voda, ocot, soľ, sorban draselný
(konzervačný prostriedok E202) chlorid vápenatý (E509),
disiričitan sodný (E223)
NAKLADANÉ UHORKY
Nakladané uhorky, voda, ocot, soľ, spevňujúca látka
(chlorid vápenatý), konzervačný prostriedok (sorban
draselný), farbivo
(kurkumín), prírodná príchuť.
MARINOVANÉ POLOVIČKY BABY PARADAJOK
Polosušené baby paradajky (93%), repkový olej, soľ,
cesnak, oregáno.
OLIVY
Nakrájané čierne olivy, voda, soľ, glukonát železnatý
PARADAJKY
Paradajka nakrájaná na tenké plátky.
UHORKY
Uhorka nakrájaná na tenké plátky.
CIBUĽA
Cibuľa nakrájaná na tenké plátky.
ŠALÁT
Šalát nakrájaný na hrubé pásiky.
TROJFAREBNÁ PAPRIKA
Červená, žltá a zelená paprika nakrájaná na tenké pásiky.
ŠPENÁT
Špenát.
KUKURICA
(100%) kukurica.
GUACAMOLE
Avokádová dužina (91%), destilovaný ocot, voda, jalapeño
papričky, sušená cibuľa, soľ, granulovaný cesnak.
RAW SLAW
Červená a biela kapusta nakrájaná na tenké pásiky.
BANÁN
Banán.
JABLKO
Jablko.

Alergény: sezam

Allergens: síričitany

Alergény: žiadne

Alergény: žiadne
Alergény: žiadne
Alergény: žiadne
Alergény: žiadne
Alergény: žiadne
Alergény: žiadne
Alergény: žiadne
Alergény: žiadne
Alergény: žiadne
Alergény: žiadne
Alergény: žiadne
Alergény: žiadne
Alergény: žiadne

OMÁČKY A KORENIE
HICKORY BBQ OMÁČKA
Voda, cukor, trstinová melasa, paradajkový pretlak,
sladový ocot (jačmenný slad), liehový ocot, med 5%,

Alergény: lepok (jačmeň)

modifikovaný kukuričný škrob, soľ, korenia (paprika, kmín,
kayenská paprika), údená voda 0.3%, cesnakové pyré
[cesnak, regulátor kyslosti (kyselina citrónová)], cibuľový
prášok, ochucovadlá (extrakt z droždia, maltodextrín, soľ,
ryžová múka, cibuľový prášok), oregáno, klinčekový olej.
CHIPOTLE SOUTH WEST OMÁČKA
Repkový olej, voda, glukózovo-fruktózový sirup, liehový
ocot, vaječný žĺtok, soľ, cibuľa, chipotle chilli 0.7%,
horčica, modifikovaný kukuričný škrob, droždie, činidlo
okyslenia mliečna kyselina, zahusťovadlo E 415, korenia,
bylinky, paprikový a chilli extrakt, dymová príchuť.
ĽAHKÁ MAJONÉZA
Voda, rastlinný olej (35%), liehový ocot (10% kyslosť),
glukózovo-fruktózový sirup, modifikovaný kukuričný škrob,
soľ, vaječný žĺtok, činidlo na okyslenie E270, zahusťovadlo
E 415, horčičné semená, korenie.
KEČUP
Paradajkový pretlak (75%), glukózovo-fruktózový sirup,
liehový ocot, modifikovaný kukuričný škrob, soľ, kyselina
mliečna, korenie.
HRUBOZRNNÁ MEDOVO HORČICOVÁ OMÁČKA
Voda, 20% pekársky med, 13% dijonska horčica (voda,
horčičné semená, ocot, soľ), repkový olej, liehový ocot,
cukor, koncentrovaná citrónová šťava, 1.5% horčičné
semená, 1% horčica (voda, horčičné semená,
Dijonská horčica ((voda, horčičné semená, ocot, soľ), biely
vínny ocot, liehový ocot, chren, soľ, horčičná
múka, horčičné otruby, korenie pimento), 1% horčičná
múka, soľ, modifikovaný zemiakový škrob, stabilizátory
(guarová guma, xantánová guma), cibuľový prášok,
konzervanty (sorban draselný), regulátor kyslosti (kyselina
mliečna), farbivá (kurkumín).
OMÁČKA SLADKÁ CIBUĽKA
Voda, cukor, balzamikový ocot (vínny ocot, mušt), ocot,
modifikovaný kukuričný škrob, korenia (2.2% cibuľový
prášok, makové semienka, horčičné semená, čierne
korenie), koncentrát jablčnej šťavy, soľ, prírodná príchuť,
repkový olej, 0.2% koncentrát cibuľovej šťavy,
zahusťovadlo E415, dymová aróma, paprika, cibuľa.
CAESAR OMÁČKA
Repkový olej, voda, liehový ocot, glukózovo-fruktózový
sirup, strúhaný tvrdý syr (4%), cmar, modifikovaný
kukuričný škrob, soľ, syr (1,5%), cesnak, vaječný žĺtok,
prírodná príchuť, koncentrát citrónovej šťavy, korenie,
sójová omáčka, (voda, sójové bôby, pšeničná múka, soľ),
okysľujúce činidlo kyselina mliečna, zahusťovadlo E 415.
TERIYAKI OMÁČKA
Sójová omáčka (voda, sójové bôby, soľ, pšeničná múka),
voda, paradajkový pretlak, liehový ocot, glukózovofruktózový sirup, modifikovaný kukuričný škrob, cibuľa,
cukor, bylinky, paprika, soľ, sezamové semienka,
karamelizovaný cukrový sirup, korenie, zahusťovadlo
E410, konzervačné látky E202 a E211.
CESNAKOVÁ VEGÁNSKA OMÁČKA
Repkový olej, voda, liehový ocot, cukor, cesnak (2%),
modifikovaný kukuričný škrob, soľ, modifikovaný
zemiakový škrob, petržlen, regulátor kyslosti: mliečna

Alergény: vajcia, horčica

Alergény: vajcia, horčica

Alergény: žiadne

Alergény: horčica

Alergény: horčica

Alergény: mlieko/laktóza, vajcia, sója, lepok (pšenica)

Alergény: sója, lepok (pšenica), sezam

Alergény: žiadne

kyselina, cesnakový olej (0.2%), konzervanty: sorban
draselný, stabilizátory (xantánová guma, guarová guma).
HOT CHILLI OMÁČKA
Mix Jalapeño (červené Jalapeño papričky, liehový ocot,
soľ), Mix Kayenský (kayenské papričky, soľ, regulátor
kyslosti- kyselina octová), voda, liehový ocot.
OLIVOVÝ OLEJ
Olivový olej.
MANGO CHUTNEY
Mango (46%), Cukor, Voda, modifikovaný kukuričný škrob,
soľ, cesnak, regulátor kyslosti (kyselina octová), semienka
čiernej cibule, farbivá (paprikový extrakt), kmín, korenia
(koriander, kasia, zázvor, muškátový oriešok, fenikel,
klinček, kardamón), senovka grécka, mleté čierne korenie,
feniklové semienka, mletý kardamón, mletý klinček.
VINAIGRETTE
Repkový olej, voda, liehový ocot, cukor, olivový olej, 5%
Dijonska horčica (voda, horčičné semená, ocot, soľ), soľ,
čierne korenie, stabilizátory (xantánová guma, guarová
guma).
SLADKÁ CHILLI OMÁČKA
Cukor, voda, ocot, glukózový sirup, sambal (červená
paprika, soľ, stabilizátor E270, konzervant E202),
modifikovaný kukuričný škrob, cesnak, soľ, paprika,
paprikový granulát, cesnakový granulát, konzervant
(E202), chilli.
OREGÁNO
Sušené oregáno.
CHRUMKAVÁ CIBUĽA
Cibuľa (70%), palmový/repkový olej, pšeničná múka, soľ.
CHILLI FLAKES
Vločky červeného chilli.
MORSKÁ SOĽ
Morská soľ.
MIX KORENIA
65% čierne korenie, 35% zelené korenie.
ROZMARÍN A MORSKÁ SOĽ
Rozmarín, morská soľ, repkový olej.
VIACZRNNÁ POSÝPKA
Slnečnicové semienka 40%, tekvicové semienka 30%,
ľanové semienka 30%.

Alergény: žiadne

Alergény: žiadne
Alergény: žiadne

Alergény: horčica

Alergény: žiadne

Alergény: žiadne
Alergény: lepok (pšenica)
Alergény: žiadne
Alergény: žiadne
Alergény: žiadne
Alergény: žiadne
Alergény: môže obsahovať stopy orechov a sezamu v
dôsledku procesov spracovania výrobcom

SUŠIENKY A SLADKOSTI
CESTO NA SUŠIENKY S ČOKOLÁDOVÝMI LUPIENKAMI
Pšeničná múka, 23% čokoláda [cukor, kakaová hmota,
kakaové maslo, emulgátor (sójový lecitín), prírodná aróma
(vanilka)], cukor, margarín [palmový tuk, žiadne, voda, soľ,
repkový olej, emulgátor mono- a diglyceridy mastných
kyselín), prírodná aróma (maslo, mlieko), kyselina
(kyselina citrónová), farba (beta karotén), pasterizované
celé vajcia (z vajec z voľného výbehu), palmový tuk,
melasa, kypriaci prášok (uhličitan sodný), aróma (vanilka),
soľ.
CESTO NA SUŠIENKY S ČOKOLÁDOVÝMI KÚSKAMI
Pšeničná múka, cukor, čokoládové kúsky 16% [(cukor,

Alergény: mlieko, lepok (pšenica), vajcia, sója, môže
obsahovať stopy orechov

Alergény: mlieko, lepok (pšenica), vajcia, sója, môže
obsahovať stopy orechov

kakaová hmota, kakaové maslo, dextróza, emulgátor
(sójový lecitín), prírodná príchuť (vanilka)], palmový tuk,
pasterizované vajcia (z voľného chovu), invertný cukrový
sirup, melasa, voda, sladká srvátka, kypriaci prášok
(uhličitan sodný) soľ, príchuť (vanilka).
CESTO NA SUŠIENKY S DVOJAKOU ČOKOLÁDOU
Cukor, Pšeničná múka, margarín [(palmový tuk, voda, soľ,
repkový olej, emulgátor (mono- a diglyceridy mastných
kyselín), prírodná príchuť (maslo, mlieko), kyselina
citrónová, farbivo (beta karotén)], biele cukrovinky 12% [
(cukor, tuk z palmových jadier, sušené odstredené mlieko,
emulgátor (sójový lecitín), prírodná príchuť (vanilka)], 7%
čokoláda [(cukor, kakaová hmota, kakaové maslo,
emulgátor (sójový lecitín), prírodná príchuť (vanilka)],
pasterizované celé vajcia (od sliepok z voľného výbehu),
3,6% kakaový prášok so zníženým obsahom tuku, maslo,
melasa, príchuť (vanilka), kypriaci prášok (uhličitan sodný),
soľ.
CESTO NA SUŠIENKY S MAKADAMOVÝMI ORECHMI A
BIELYMI CUKROVINKAMI
Pšeničná múka, cukor, margarín [(palmový tuk, maslo,
voda, soľ, repkový olej, emulgátor (mono- a diglyceridy
mastných kyselín) prírodná príchuť (maslo, mlieko),
kyselina citrónová, farbivo (beta karotén)], 15% bielej
cukrovinky [(cukor, tuk z palmových jadier, sušené
odstredené mlieko, emulgátor (sójový lecitín), prírodná
príchuť (vanilka)], makadamiové orechy 6%, pasterizované
vajcia (od sliepok z voľného výbehu), melasa, kypriaci
prášok (uhličitan sodný), príchuť (vanilka), soľ.
CESTO NA SUŠIENKY S ČOKOLÁDOVÝMI LUPIENKAMI A
DÚHOVÝMI CUKRÍKMI
Pšeničná múka, cukor, palmový olej, 9% čokoláda [(cukor,
kakaová hmota, kakaové maslo, emulgátor (sójový lecitín),
prírodná príchuť], dúhové cukrovinky 9% (sirup zo
sušeného trstinového cukru, cukor, kakaové maslo,
kakaová hmota, sušené mlieko, ryžový škrob, glazúra
(arabská guma, šelak, karnaubský vosk, včelí vosk], farbivá
(kurkumín, repná šťava, beta karotén), emulgátor (sójový
lecitín), vanilkový extrakt), pasterizované vajcia (od
sliepok z voľného výbehu), melasa, voda, kypriaci prášok
(uhličitan sodný), sladký srvátkový prášok, prírodná
príchuť, soľ.
CESTO NA OVSENÉ SUŠIENKY S HROZIENKAMI
Cukor, pšeničná múka, palmový tuk, hrozienka 15%, 13%
ovos, pasterizované vajcia (od sliepok z voľného výbehu),
voda, melasa, soľ, sladký srvátkový prášok, kypriaci
prášok (uhličitan sodný), škorica, výťažky z rastlinných
farbív (tekvica a jablko).
CESTO NA SUŠIENKY S MALINOVOU SYROVOU TORTOU
Pšeničná múka, cukor, margarín [(palmový tuk, voda, soľ,
repkový olej, emulgátor (mono- a diglyceridy mastných
kyselín), kyselina citrónová, farbivo (beta karotén)], biele
cukrovinky 15% [(cukor, tuk z palmových jadier , sušené
odstredené mlieko, emulgátor (sójový lecitín), prírodná
príchuť (vanilka)], pasterizované vajcia (od sliepok z
voľného výbehu), 4% malinovej nugety [dextróza, palmový
olej, kukuričná múka, malinový prášok, farbivo (šťava z

Alergény: mlieko, lepok (pšenica), vajcia, sója, môže
obsahovať stopy orechov

Alergény: lepok (pšenica), mlieko/laktóza, vajcia, sója,
makadamiové orechy

Alergény: lepok (pšenica), mlieko/laktóza, vajcia, sója,
môže obsahovať stopy orechov

Alergény: lepok (pšenica, ovos), vajcia, mlieko/laktóza
môže obsahovať stopy orechov

Alergény: lepok (pšenica), mlieko/laktóza, vajcia, sója,
môže obsahovať stopy orechov

červenej repy , anthocianin), kyselina: citrónová, prírodná
príchuť (malina)], 1,6% prášku z krémového syra, invertný
cukrový sirup, dochucovadlá (maliny, maslo), kypriaci
prášok (uhličitan sodný), soľ, výťažky z rastlinných farbív
(tekvica a jablko), modifikované škroby.
CESTO NA SUŠIENKY S KOKOSOM A ČOKOLÁDOU
Pšeničná múka, cukor, palmový olej, 16% kúsky mliečnej
čokolády (cukor, kakaové maslo, sušené mlieko, kakaová
hmota, emulzifikátor (sójový lecitín), prírodná príchuť), 8%
strúhaný kokos, vajcia z voľného výbehu, invertný cukrový
sirup, voda, prírodná príchuť, hydrogenuhličitan sodný, soľ.

Alergény: lepok (pšenica), mlieko/laktóza, vajcia, sója,
môže obsahovať stopy orechov

NÁPOJE A SIRUPY
ESPRESSO/AMERICANO
Voda, kávové zrná.
CAPPUCCINO/CAFÉ LATTE/ FLAT WHITE/ĽADOVÁ KÁVA
Voda, mlieko, kávové zrná.
ČAJ
Voda, čaj.
ČAPOVANÉ NÁPOJE
Sirup, voda.
OCHUTENÉ LATTE
Voda, mlieko, kávové zrná, sirup (ingrediencie závisia od
príchute).
SIRUP MONIN MANDĽA
Cukor, voda, aróma, emulzifikátory: E414, E413. Obsahuje
horký mandľový extrakt.
SYRUP MONIN KARAMEL
Cukor, voda, aróma, regulátor kyslosti kyselina citrónová,
farbivo: karamel E150a

Alergény: žiadne
Alergény: mlieko/laktóza
Alergény: žiadne
Alergény: žiadne
Alergény: mlieko/laktóza
Alergény: mandle-orechy
Alergény: žiadne

