DELIVERY
INFORMACJA O SKŁADNIKACH
ORAZ ALERGENACH

WYKAZ SKŁADNIKÓW DELIVERY SPHINX
DANIE

ELEMENTY DANIA

SKŁADNIKI

PRZYSTAWKI
Jalapeños zielone
180g

Jalapeños snacks (79%)

Składniki: jalapeño snacks mrożone (90%) (serek śmietankowy (55%) (ser, mleko,
modyfikowana skrobia kukurydziana, śmietana, sól, kultury starterowe), olej
słonecznikowy, mąka pszenna, mąka kukurydziana, papryka jalapeno (5,5%), dekstroza,
substancje zagęszczające: guma guar, guma ksantanowa), frytura (10%) (olej palmowy,
przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, substancja antyspieniająca: dimetylopolisiloksan).
Może zawierać: jaja, soję, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny, mięczaki.

Sos do wyboru (21%)

Krążki cebulowe
200g

Krążki cebulowe (75%)

Patrz „sosy do wyboru”
Składniki: krążki cebulowe mrożone (90%) (cebula (53%), bułka tarta (zawiera gluten)
(18%), mąka pszenna, olej słonecznikowy, substancja żelująca: alginian sodu, sól, cukier,
skrobia pszenna, aromat), frytura (10%) (olej palmowy, przeciwutleniacz: butylohydrosyanizol, substancja antyspieniająca: dimetylopolisiloksan).
Może zawierać: jaja, soję, nasiona sezamu, mleko, dwutlenek siarki i siarczyny, mięczaki.

Sos do wyboru (25%)

Falafel (78%)

Falafel 230g

Patrz „sosy do wyboru”
Składniki: falafel mrożony (90%) (ciecierzyca, woda, cebula, sól, skrobia ziemniaczana,
substancja spulchniająca: soda oczyszczona, przyprawy (czosnek, pieprz czarny, papryka
ostra, kardamon, kumin), cukier (sacharoza), zielona pietruszka, regulator kwasowości:
kwas cytrynowy, olej rzepakowy), frytura (10%) (olej palmowy, przeciwutleniacz:
butylohydroksyanizol, substancja antyspieniająca: dimetylopolisiloksan).
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki
i siarczyny, mięczaki

Sos do wyboru (22%)

Hummus Jamil
200g

Hummus tradycyjny (73%)
Bułka pita (27%)

Patrz „sosy do wyboru”
Składniki: cieciorka konserwowa (63%) (cieciorka, woda, sól), zalewa z cieciorki (10%)
(woda,sól), woda (7%), oliwa (7%), pasta tahini (6%) (olej sezamowy (53%), ziemne białe,
prażone ziarna sezamu (47%)), sok z cytryny, czosnek świeży, pietruszka świeża, sól.
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfaamylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier.

ZUPY

Pomidorowa

Zupa pomidorowa (80%)

250ml

Produkt może zawierać: jaja, soję, gorczycę, nasiona sezamu.
•
•

Cebulowa
250ml

Składniki: wywar (64%) (woda, korpusy drobiowe, seler, marchew, korzeń pietruszki,
por, cebula, ziele angielskie, sól, przyprawa w płynie (woda, sól, wzmacniacze smaku:
glutaminian monosodowy, 5’-rybonukleotydy disodowe, ocet, wyciąg z lubczyku, glukoza,
ekstrakt drożdży, aromat), pieprz, liść laurowy), pulpa pomidorowa (27%) (pomidory, sól,
regulator kwasowości: kwas cytrynowy), śmietana, natka pietruszki, zasmażka (mąka
pszenna, tłuszcz roślinny), cebula biała, cukier, masło, sól, pieprz, bazylia suszona.

Do wyboru (20%):
Makaron nitki
Ryż biały

Zupa cebulowa (100%)

Makaron nitki, składniki: mąka z pszenicy durum, woda.
Składniki: wywar (63%) (woda, korpusy drobiowe, seler, marchew, korzeń pietruszki,
por, cebula, ziele angielskie, sól, przyprawa w płynie (woda, sól, wzmacniacze smaku:
glutaminian monosodowy, 5’-rybonukleotydy disodowe, ocet, wyciąg z lubczyku, glukoza,
ekstrakt drożdży, aromat), pieprz, liść laurowy), cebula biała (30%), wino białe (zawiera
dwutlenek siarki i siarczyny), zasmażka (mąka pszenna, tłuszcz palmowy), masło, olej
rzepakowy, sól, tymianek suszony, pieprz.
Produkt może zawierać: jaja, soję, gorczycę, nasiona sezamu.

Rosół 250ml

Rosół (80%)

Składniki: wywar (96%) (woda, korpusy drobiowe, seler, marchew, korzeń pietruszki,
por, cebula, ziele angielskie, sól, przyprawa w płynie (woda, sól, wzmacniacze smaku:
glutaminian monosodowy, 5’-rybonukleotydy disodowe, ocet, wyciąg z lubczyku, glukoza,
ekstrakt drożdży, aromat), pieprz czarny mielony, liść laurowy), marchew gotowana, natka
pietruszki.
Produkt może zawierać: jaja, soję, gorczycę, nasiona sezamu.

Makaron nitki (20%)

Składniki: mąka z pszenicy durum, woda.

WYKAZ SKŁADNIKÓW DELIVERY SPHINX
MEZZE
Bułka pita (21%)

Falafel (17,5%)

Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfaamylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier
Składniki: falafel mrożony (90%) (ciecierzyca, woda, cebula, sól, skrobia ziemniaczana,
substancja spulchniająca: soda oczyszczona, przyprawy (czosnek, pieprz czarny, papryka
ostra, kardamon, kumin), cukier (sacharoza), zielona pietruszka, regulator kwasowości:
kwas cytrynowy, olej rzepakowy), frytura (10%) (olej palmowy, przeciwutleniacz:
butylohydroksyanizol, substancja antyspieniająca: dimetylopolisiloksan).
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę, dwutlenek siarki i siarczyny, mięczaki

Hummus tradycyjny (17,5%)

Sałatka tabbouleh (16,5%)

Składniki: cieciorka konserwowa (63%) (cieciorka, woda, sól), zalewa z cieciorki (10%)
(woda,sól), woda (7%), oliwa (7%), pasta tahini (6%) (olej sezamowy (53%), ziemne białe,
prażone ziarna sezamu (47%), sok z cytryny, czosnek świeży, pietruszka świeża, sól.
Składniki: kasza bulgur (50%) (kasza z pszenicy durum, pomidor, ogórek zielony, cebula
czerwona, sok z cytryny, natka pietruszki, oliwa, mięta świeża , sól, pieprz czarny.
Może zawierać: jaja, soję, seler, gorczycę, nasiona sezamu.

Klasyczne mezze
880g

Kofta libańska (11%)

Składniki: mięso wołowe (76%), woda, sól, białko sojowe, białko kolagenowe wieprzowe,
zagęstnik: karagen, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, przyprawy (cynamon, imbir,
pieprz czarny, ziele angielskie, kolendra, gałka muszkatołowa, goździki).
Może zawierać: gluten, jaja, mleko, seler, gorczycę.

Sos tahini (5,5%)

Składniki: jogurt naturalny (44,5%) (mleko, mleko w proszku odtłuszczone, białka mleka,
żywe kultury bakterii), pasta tahini (30%) (olej sezamowy (53%), ziemne białe, prażone
ziarna sezamu (47%)), mleko, sok z cytryny, sezam, czosnek świeży, sól, pieprz.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, seler, gorczycę.

Salsa pomidorowa (5,5%)

Składniki: pulpa pomidorowa (56%) (pomidory (99,6%), sól), pomidory krojone 28%
(pomidory krojone (60%), sok pomidorowy, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy),
cebula czerwona, kolendra świeża, cukier, czosnek świeży, pieprz, tabasco (ocet, czerwona
ostra papryka (19%), sól).
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu.

Sos jogutrowo-miętowy (5,5%)

Składniki: jogurt naturalny (64%) (mleko, mleko w proszku odtłuszczone, białka mleka,
żywe kultury bakterii), serek philadelphia (mleko pełne, śmietanka, białka mleka, sól,
stabilizatory: mączka chleba świętojańskiego, karagen), sól, mięta (1%), pieprz, papryczka
chilli.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, seler, gorczycę, nasiona sezamu.

Bułka pita (22,5%)
Hummus tradycyjny (20,5%)

Falafel (20,5%)

Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy,
alfa-amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier.
Składniki: cieciorka konserwowa (63%) (cieciorka, woda, sól), zalewa z cieciorki (10%)
(woda,sól), woda (7%), oliwa (7%), pasta tahini (6%) (olej sezamowy (53%), ziemne białe,
prażone ziarna sezamu (47%)), sok z cytryny, czosnek świeży, pietruszka świeża, sól.
Składniki: falafel mrożony (90%) (ciecierzyca, woda, cebula, sól, skrobia ziemniaczana,
substancja spulchniająca: soda oczyszczona, przyprawy (czosnek, pieprz czarny, papryka
ostra, kardamon, kumin), cukier (sacharoza), zielona pietruszka, regulator kwasowości:
kwas cytrynowy, olej rzepakowy), frytura (10%) (olej palmowy, przeciwutleniacz:
butylohydroksyanizol, substancja antyspieniająca: dimetylopolisiloksan).
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę, dwutlenek siarki i siarczyny, mięczaki

Sałatka tabbouleh (18,5%)

Składniki: kasza bulgur (50%) (kasza z pszenicy durum, pomidor, ogórek zielony, cebula
czerwona, sok z cytryny, natka pietruszki, oliwa, mięta świeża, sól, pieprz czarny.
Może zawierać: jaja, soję, seler, gorczycę, nasiona sezamu

Wegetariańskie
mezze 780g
Sos tahini (6%)

Składniki: jogurt naturalny (44,5%) (mleko, mleko w proszku odtłuszczone, białka mleka,
żywe kultury bakterii), pasta tahini (30%) (olej sezamowy (53%), ziemne białe, prażone
ziarna sezamu (47%)), mleko, sok z cytryny, sezam, czosnek świeży, sól, pieprz.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, seler, gorczycę.

Salsa pomidorowa (6%)

Składniki: pulpa pomidorowa (56%) (pomidory (99,6%), sól), pomidory krojone
28%(pomidory krojone (60%), sok pomidorowy, sól, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy), cebula czerwona, kolendra świeża, cukier, czosnek świeży, pieprz, tabasco
(ocet, czerwona ostra papryka (19%), sól).
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu.

Sos jogutrowo-miętowy (6%)

Składniki: jogurt naturalny (64%) (mleko, mleko w proszku odtłuszczone, białka mleka,
żywe kultury bakterii), serek philadelphia (mleko pełne, śmietanka, białka mleka, sól,
stabilizatory: mączka chleba świętojańskiego, karagen), sól, mięta (1%), pieprz, papryczka
chilli.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, seler, gorczycę, nasiona sezamu.

WYKAZ SKŁADNIKÓW DELIVERY SPHINX
SAŁATY

Sałatka Cezar (68%)

Składniki: filet z kurczaka (28%) (filet 93%, bejca grillowa (grillmix (sól, mąka pszenna,
zioła, przyprawy, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, barwnik: ekstrakt z papryki, olej
rzepakowy), mieszanka sałat w zmiennych proporcjach (20%) (sałata rzymska, endywia
frisee, cykoria radicchio), pomidor, ser parmezan (mleko krowie, sól, podpuszczka),
grzanki (mąka pszenna, woda, drożdże, sól, regulatory kwasowości: wodorowęglan sodu,
cytrynian potasu), ekstrakt ze słodu jęczmiennego, oliwa, zioła prowansalskie (bazylia,
majeranek, rozmaryn, cząber, szałwia, oregano, tymianek, mięta).
Może zawierać: jaja, soję, seler, gorczycę, nasiona sezamu

Cezar 320g
Bułka pita (17%)

Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfaamylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier.

Sos cezar (15%)

Składniki: woda, olej rzepakowy, cukier, ocet spirytusowy, ocet winny biały, żółtko jaja
w proszku, skrobia modyfikowana, przyprawy, sól, musztarda (woda, ocet spirytusowy,
gorczyca, cukier, sól, przyprawy), substancje zagęszczające: guma guar, guma ksantanowa,
koncentrat cytrynowy, hydrolizat białkowy o smaku sera cheddar (hydrolizowane białko
sojowe, sól, aromat sera, maltodekstryna, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu (zawiera
mleko), substancja konserwująca: sorbinian potasu, aromat).

Sałatka tabbouleh (76%)

Składniki: kasza bulgur (50%) (kasza z pszenicy durum, pomidor, ogórek zielony, cebula
czerwona, sok z cytryny, natka pietruszki, oliwa, mięta świeża , sól, pieprz czarny.
Może zawierać: jaja, soję, seler, gorczycę, nasiona sezamu

Tabbouleh 420g

Bułka pita (13%)

Sos jogutrowo-miętowy (11%)

Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfaamylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier.
Składniki: jogurt naturalny (64%) (mleko, mleko w proszku odtłuszczone, białka mleka,
żywe kultury bakterii), serek philadelphia (mleko pełne, śmietanka, białka mleka, sól,
stabilizatory: mączka chleba świętojańskiego, karagen), sól, mięta (1%), pieprz, papryczka
chilli.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, seler, gorczycę, nasiona sezamu.

Sałatka fattouh (66%)

Fattoush 320g

Hummus tradycyjny (17%)
Bułka pita (17%)

Składniki: mieszanka sałat w zmiennych proporcjach (14%) (sałata rzymska, endywia
frisee, cykoria radicchio), pomidor, papryka, ogórek zielony, rzodkiewka, oliwa, sok z
cytryny, cukier, czosnek świeży, natka pietruszki świeża, mięta świeża.
Składniki: cieciorka konserwowa (63%) (cieciorka, woda, sól), zalewa z cieciorki (10%)
(woda,sól), woda (7%), oliwa (7%), pasta tahini (6%) (olej sezamowy (53%), ziemne białe,
prażone ziarna sezamu (47%)), sok z cytryny, czosnek świeży, pietruszka świeża, sól.
Składniki: wzmąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy,
alfa-amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier.

KUSKUS
Składniki: Kuskus buraczany (90%) ( kuskus zaparzony wodą (66%) (zawiera gluten),
buraki konserwowe w kostkach (26%) (buraki czerwone, woda, cukier, koncentrat
cytrynowy, sól, ocet spirytusowy, regulator kwasowości: kwas mlekowy), cebula biała,
koncentrat z buraków ćwikłowych (5,5%) (zagęszczony sok z buraków ćwikłowych, sól,
przyprawy), olej rzepakowy, sól, pieprz czarny, ser pleśniowy (mleko, bakterie kwasu
mlekowego, kultury bakterii, chlorek wapnia), kolendra świeża.

Kuskus z
buraczkami 330g

Może zawierać: jaja, soję, orzechy, gorczycę i nasiona sezamu.

Filet z kurczaka (26%)

Składniki: filet z kurczaka mrożony (90%), olej rzepakowy, mieszanka przypraw curry
(1,5%) (sól, kurkuma, kozieradka, kolendra, czosnek, kmin rzymski, gorczyca biała,
cynamon, imbir, goździki, papryka słodka, gałka muszkatołowa, chili).
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, nasiona sezamu.

Kuskus z curry i
kurczakiem 340g
Kuskus z curry (74%)

Składniki: kuskus zaparzony wodą (73%) (kuskus (zawiera gluten), woda, olej rzepakowy,
sól), papryka czerwona (7,5%), cebula czerwona (5%), ogórek świeży (5%), masło,
czosnek świeży, natka pietruszki świeża, curry (0,5%) (sól, kurkuma, kozieradka, kolendra,
czosnek, kmin rzymski, gorczyca biała, cynamon, imbir, goździki, papryka słodka, gałka
muszkatołowa, chili), kurkuma, sól, pieprz.
Może zawierać: jaja, soję, seler, nasiona sezamu.

WYKAZ SKŁADNIKÓW DELIVERY SPHINX
RYBY
Filet z łososia (47%)

Składniki: filet z łososia atlantyckiego (94%), olej rzepakowy, przyprawa do ryb (sól,
kurkuma, kozieradka, kolendra, czosnek, kmin rzymski, gorczyca biała, cynamon, imbir,
goździki, papryka słodka, gałka muszkatołowa, chili), cytryna, koper świeży.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, nasiona sezamu.

Łosoś na szpinaku
340g
Szpinak w sosie śmietanowym
(53%)

Składniki: szpinak w liściach (52%), śmietana (26%) (śmietana, skrobia modyfikowana,
stabilizatory: mączka chleba świętojańskiego, guma guar, pektyna), cebula biała, masło,
czosnek świeży, sól, pieprz czarny mielony.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, seler, orzechy, gorczycę, nasiona sezamu.

Filet z łososia (39%)

Łosoś 410g

Składniki: filet z łososia atlantyckiego (94%), olej rzepakowy, przyprawa do ryb (sól,
kurkuma, kozieradka, kolendra, czosnek, kmin rzymski, gorczyca biała, cynamon, imbir,
goździki, papryka słodka, gałka muszkatołowa, chili), cytryna, mięta.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler i sezam.

Dodatek do wyboru (37%)

Patrz „dodatki do wyboru”

Sałatka do wyboru (24%)

Patrz „sałatki do wyboru”

SHOARMA
Shoarma wieprzowa (36%)

Składniki: filet z piersi kurczęcej (97,4%), sól jodowana, maltodekstryna, mieszanka
przypraw (zawiera gorczycę), ekstrakt drożdżowy, czosnek, cukier, olej słonecznikowy,
kwas: kwas cytrynowy, mieszanka ziół, hydrolizowane białko sojowe, warzywa suszone,
olej rzepakowy.
Może zawierać: seler.

Klasyczna 490g

Bułka pita (12%)

Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfaamylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier.

Dodatek do wyboru (31%)

Patrz „dodatki do wyboru”

Sałatka do wyboru (21%)

Patrz „sałatki do wyboru”

2 sosy do wyboru: czosnkowy,
koktajlowy, ostry

Shoarma drobiowa (36%)

Patrz „sosy do wyboru”
Składniki: filet z piersi kurczęcy (97%), sól, maltodekstryna, przyprawy i zioła (zawierają
gorczycę), ekstrakt drożdżowy, czosnek, cukier, olej słonecznikowy, kwas: kwas cytrynowy,
hydrolizowane białko sojowe, aromat, warzywa suszone.
Może zawierać: gluten, mleko, seler.

Delikatna 490g

Bułka pita (12%)
Dodatek do wyboru (31%)

Patrz „dodatki do wyboru”

Sałatka do wyboru (21%)

Patrz „sałatki do wyboru”

2 sosy do wyboru: czosnkowy,
koktajlowy, ostry

Shoarma wieprzowa ostra
(36%)

Ostra 490g

Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfaamylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier.

Patrz „sosy do wyboru”
Składniki: karczek wieprzowy marynowany bez kości (97%) ((85%) karczek wieprzowy,
woda, syrop glukozowy w proszku, sól, regulator kwasowości: octan sodu, stabilizator:
cytrynian sodu, przeciwutleniacz: askorbinian sodu), mieszanka przypraw (zioła,
przyprawy (zawierają gorczycę), sól, aromat (zawiera hydrolizowane białko sojowe),
suszone warzywa, olej rzepakowy.
Może zawierać: gluten, jaja, mleko, seler.

Bułka pita (12%)

Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfaamylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier.

Dodatek do wyboru (31%)

Patrz „dodatki do wyboru”

Sałatka do wyboru (21%)

Patrz „sałatki do wyboru”

2 sosy do wyboru: czosnkowy,
koktajlowy, ostry

Patrz „sosy do wyboru”

WYKAZ SKŁADNIKÓW DELIVERY SPHINX
•

Drobiowa - Składniki: filet z piersi kurczęcej (97,4%), sól jodowana, maltodekstryna,
mieszanka przypraw (zawiera gorczycę), ekstrakt drożdżowy, czosnek, cukier, olej
słonecznikowy, kwas: kwas cytrynowy, mieszanka ziół, hydrolizowane białko sojowe,
warzywa suszone, olej rzepakowy. Może zawierać: gluten, mleko, seler.

•

Wieprzowa - Składniki: karczek wieprzowy marynowany bez kości (97%) ((85%)
karczek wieprzowy, woda, syrop glukozowy w proszku, sól, regulatory kwasowości:
octan sodu, stabilizator: cytrynian sodu, przeciwutleniacz: askorbinian sodu),
mieszanka przypraw (zioła, przyprawy (zawierają gorczycę), sól, aromat (zawiera
hydrolizowane białko sojowe), suszone warzywa, olej rzepakowy.
Może zawierać: gluten, jaja, mleko, seler.

Shoarmy:
•
•

Drobiowa (18%)
Wieprzowa (18%)

Na dwa smaki
490g
Bułka pita (12%)

Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfaamylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier.

Dodatek do wyboru (31%)

Patrz „dodatki do wyboru”

Sałatka do wyboru (21%)

Patrz „sałatki do wyboru”

2 sosy do wyboru: czosnkowy,
koktajlowy, ostry

Shoarma z polędwiczek wieprzowych (36%)

Patrz „sosy do wyboru”
Składniki: mięso wieprzowe z polędwiczki (97%), przyprawy i suszone warzywa, sól,
preparat aromatyczny (zawiera: soję, gluten, dwutlenek siarki), aromat, wzmacniacze
smaku: glutaminian sodu, guanylan disodowy, inozynian disodowy, rybonukleotydy
disodowe, regulator kwasowości: fosforany potasu.
Może zawierać: jaja, mleko, seler, gorczycę.

De luxe 490g

Bułka pita (12%)

Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfaamylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier.

Dodatek do wyboru (31%)

Patrz „dodatki do wyboru”

Sałatka do wyboru (21%)

Patrz „sałatki do wyboru”

2 sosy do wyboru: czosnkowy,
koktajlowy, ostry

Patrz „sosy do wyboru”

FUZJA SMAKÓW
Kofta wołowa (37%)

Składniki: mięso wołowe (76%), woda, sól, białko sojowe, białko kolagenowe wieprzowe,
zagęstnik: karagen, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, przyprawy (cynamon, imbir,
pieprz czarny, ziele angielskie, kolendra, gałka muszkatołowa, goździki).
Może zawierać: gluten, jaja, mleko, seler, gorczycę.

Kofta libańska
490g

Dodatek do wyboru (31%)

Patrz „dodatki do wyboru”

Sałatka do wyboru (21%)

Patrz „sałatki do wyboru”

Sos do wyboru (11%):
czosnkowy, koktajlowy, ostry,
jogurtowo-miętowy, tahini,
słodkie chili, z zielonego
pieprzu, BBQ

Wątróbka z
pieczarkami 450g

Wątróbka drobiowa z
pieczarkami (45%)

Składniki: wątróbka drobiowa (35%), pieczarki świeże (4%), cebula biała, masło, mąka
pszenna, sól, pierz czarny.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, orzechy, gorczycę, nasiona sezamu.

Dodatek do wyboru (33%)

Patrz „dodatki do wyboru”

Sałatka do wyboru (22%)

Patrz „sałatki do wyboru”

Filet z kurczaka (31%)

Kurczak w sosie
szpinakowym
580g

Patrz „sosy do wyboru”

Szpinak w sosie śmietanowym
(26%)

Składniki: filet z kurczaka (96%), olej rzepakowy, sól, pieprz czarny.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, orzechy, gorczycę, nasiona sezamu.
Składniki: śmietana (45%) (śmietana, skrobia modyfikowana, stabilizatory: mączka chleba
świętojańskiego, guma guar, pektyna), szpinak w liściach (42%), masło, cebula biała,
czosnek świeży, sól.
Może zawierać: seler.

Dodatek do wyboru (26%)

Patrz „dodatki do wyboru”

Sałatka do wyboru (17%)

Patrz „sałatki do wyboru”

WYKAZ SKŁADNIKÓW DELIVERY SPHINX
Grillowany filet z kurczaka
(36%)

Filet z kurczaka z
grilla 490g

Duszone warzywa (12%)

Składniki: cebula biała (49%), pieczarki świeże (24%), papryka konserwowa (23%)
(papryka czerwona paski, woda, sól, ocet, cukier, stabilizator: chlorek wapnia, substancja
słodząca: sacharyna), grillmix (sól, mąka pszenna, zioła, przyprawy, wzmacniacz smaku:
glutaminian sodu, barwnik: ekstrakt z papryki, olej rzepakowy), olej rzepakowy).

Dodatek do wyboru (31%)

Patrz „dodatki do wyboru”

Sałatka do wyboru (21%)

Patrz „sałatki do wyboru”

Karkówka grillowana (34%)

Karkówka z grilla
470g

Składniki: filet z kurczaka (96%), bejca grillowa (grillmix (sól, mąka pszenna, zioła,
przyprawy, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, barwnik: ekstrakt z papryki, olej
rzepakowy), olej rzepakowy).

Duszone warzywa (13%)

Składniki: karkówka wieprzowa bez kości (85%), woda, syrop glukozowy w proszku,
sól, regulatory kwasowości: octan sodu, stabilizator: cytrynian sodu, przeciwutleniacz:
askorbinian sodu.
Składniki: cebula biała (49%), pieczarki świeże (24%), papryka konserwowa (23%)
(papryka czerwona paski, woda, sól, ocet, cukier, stabilizator: chlorek wapnia, substancja
słodząca: sacharyna), grillmix (sól, mąka pszenna, zioła, przyprawy, wzmacniacz smaku:
glutaminian sodu, barwnik: ekstrakt z papryki, olej rzepakowy), olej rzepakowy).

Dodatek do wyboru (32%)

Patrz „dodatki do wyboru”

Sałatka do wyboru (21%)

Patrz „sałatki do wyboru”

LIBAŃSKIE CHLEBKI

Chlebek
„lahmajoun” z
wołowiną 190g

Libański chlebek z wołowiną
(100%)

Może zawierać: jaja, soję, mleko, seler, orzechy, gorczycę, nasiona sezamu.
Sos do wyboru: czosnkowy,
koktajlowy, ostry, jogurtowomiętowy, tahini, słodkie chili, z
zielonego pieprzu, BBQ

Libański chlebek z shoarmą
wieprzową (70%)

Chlebek
„lahmajoun”
z shoarmą
wieprzową 270g

Składniki: ciasto (53%) ( mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas
askorbinowy, alfa-amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier), farsz z
wołowiną (47%) (mięso mielone wołowe 46%, pomidory krojone puszka (pomidory
krojone, sok pomidorowy, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), cebula, mieszanka
przypraw (cynamon, imbir, pieprz czarny, ziele angielskie, kolendra, gałka muszkatołowa,
goździki), pietruszka świeża, mięta świeża, czosnek świeży, sól, pieprz cayenne, papryka
słodka mielona, pieprz czarny.

Patrz „sosy do wyboru”
Składniki: ciasto (53%) ( mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas
askorbinowy, alfa-amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier), shoarma
wieprzowa (47%) karczek wieprzowy marynowany bez kości (97%) (85% karczek
wieprzowy, woda, syrop glukozowy w proszku, sól, regulatory kwasowości: octan sodu,
stabilizator: cytrynian sodu, przeciwutleniacz: askorbinian sodu), mieszanka przypraw
(zioła, przyprawy (zawierają gorczycę), sól, aromat (zawiera hydrolizowane białko
sojowe), suszone warzywa, olej rzepakowy.
Może zawierać: gluten, jaja, mleko, seler.

Sałatka (30%)

Składniki: mieszanka sałat w zmiennych proporcjach (25%) (sałata rzymska, endywia
frisee, cykoria radicchio), pomidor, ogórek świeży, papryka czerwona, dressing czosnkowocytrynowy (oliwa, sok z cytryny, czosnek świeży, sól, pieprz czarny mielony), mięta świeża,
pietruszka świeża.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, orzechy, seler, gorczycę, nasiona sezamu.

Sos do wyboru: czosnkowy,
koktajlowy, ostry, jogurtowo-miętowy, tahini, słodkie chili, z
zielonego pieprzu, BBQ

Chlebek
„lahmajoun” z
shoarmą drobiową
270g

Libański chlebek z shoarmą
drobiową (70%)

Patrz „sosy do wyboru”
Składniki: ciasto (53%) ( mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas
askorbinowy, alfa-amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier), shoarma
drobiowa (47%) (filet z piersi kurczęcy (97%), sól, maltodekstryna, przyprawy i zioła
(zawierają gorczycę), ekstrakt drożdżowy, czosnek, cukier, olej słonecznikowy, kwas: kwas
cytrynowy, hydrolizowane białko sojowe, aromat, warzywa suszone).
Może zawierać: mleko, seler.

Sałatka (30%)

Składniki: mieszanka sałat w zmiennych proporcjach (25%) (sałata rzymska, endywia
frisee, cykoria radicchio), pomidor, ogórek świeży, papryka czerwona, dressing czosnkowocytrynowy (oliwa, sok z cytryny, czosnek świeży, sól, pieprz czarny mielony), mięta świeża,
pietruszka świeża.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, orzechy, seler, gorczycę, nasiona sezamu.

WYKAZ SKŁADNIKÓW DELIVERY SPHINX
Chlebek
„lahmajoun” z
shoarmą drobiową
270g

Sos do wyboru: czosnkowy,
koktajlowy, ostry, jogurtowomiętowy, tahini, słodkie chili,
z zielonego pieprzu, BBQ

Libański chlebek z z serem
i za’atarem (67%)

Chlebek
„manouche” z
serem i Za’atarem
210g

Sałatka (33%)

Patrz „sosy do wyboru”
Składniki: ciasto (64%) ( mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas
askorbinowy, alfa-amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier), ser mozzarella
kulka (17%) (mleko, sól, podpuszczka mikrobiologiczna, kwas: kwas cytrynowy),
ser mozzarella wióry (17%) (mleko krowie pasteryzowane, sól, kultury starterowe,
podpuszczka, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), za’atar z oliwą (5%) (zatar 66%
(tymianek, kolendra, przyprawy, anyż, koper włoski, sumak, sezam, ziarna słonecznika,
orzechy, sól, zawiera gluten, gorczycę), oliwa (34%)).
Składniki: mieszanka sałat w zmiennych proporcjach (36%) (sałata rzymska, endywia
frisee, cykoria radicchio), pomidor, ogórek świezy, dressing czosnkowo-cytrynowy (oliwa,
sok z cytryny, czosnek świeży, sól, pieprz czarny mielony, mięta świeża, pietruszka świeża.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, orzechy, seler, gorczycę, nasiona sezamu.

Sos do wyboru: czosnkowy,
koktajlowy, ostry, jogurtowomiętowy, tahini, słodkie chili,
z zielonego pieprzu, BBQ

Patrz „sosy do wyboru”

DESERY

Sernik z
brzoskwiniami
200g

Składniki: ciasto z brzoskwiniami (99%) (brzoskwinie (19%), ser twarogowy chudy (15%),
śmietana (11%), cukier, mąka pszenna, jaja, woda, tłuszcz palmowy, syrop glukozowofruktozowy, olej rzepakowy, skrobia modyfikowana, słodka serwatka (z mleka) w proszku,
skrobia ziemniaczana, skrobia pszenna, dekstroza, czynniki spulchniające: difosforan
disodowy, węglan sodu, żelatyna wołowa, substancje zagęszczające: alginian sodu,guma
guar, sól, syrop glukozowy, stabilizator: siarczan wapnia, aromat, kwas: kwas cytrynowy,
barwniki spożywcze: koncentrat z marchwi i koncentrat z dyni, substancja żelująca:
pektyna, białka mleka, regulatory kwasowości: cytrynian potasu, mleczan wapnia), mięta.
Może zawierać: orzeszki ziemne, soję i orzechy.

Tarta ptysiowa
130g

Składniki: tarta z ptysiami (99%) (woda, ciasto (śmietanka, woda, jaja, cukier, mąka
pszenna, cukier inwertowany, tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), skrobie
modyfikowane (ziemniaczany , kukurydziany, pszenny), mleko pełne w proszku, serwatka
w proszku, laktoza, stabilizator: karagen, sól, aromat, barwnik: ekstrakt z papryki), cukier,
mąka pszenna, oleje roślinne (rzepakowy, palmowy), syrop glukozowy, masa kakaowa,
serwatka w proszku, glukoza, masło kakaowe, jaja, mleko odtłuszczone w proszku,
żelatyny, substancje zagęszczające: karagen, mączka chleba świętojańskiego, guma
ksantanowa, metyloceluloza, karboksymetyloceluloza), skrobia pszenna, sól, emulgatory:
lecytyna sojowa, mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych (E471, E472a, E472e),
polirycynoleinian poliglicerolu, tristearynian sorbotolu, środek żelujący: pektyna, drożdże,
substancje spulchniające: difosforan disodowy, węglan sodu, kwas: kwas cytrynowy,
cynamon, regulatory kwasowości: cytrynian potasu, mleczan wapnia, białka mleka,
aromat, barwnik: kurkumina, ekstrakty roślinne, substancja utrzymująca wilgoć: celuloza
(zawiera pszenicę), barwnik: karoteny), mięta.
Może zawierać: orzeszki ziemne i orzechy.

DODATKI
Gotowane
warzywa
Puree z kuminem

Składniki: mieszanka warzyw w zmiennych proporcjach (93%) (kalafior, marchewka,
marchewka żółta, fasola zielona płaska), masło, sól, cukier.
Może zawierać: seler.
Składniki: ziemniaki surowe (79%), mleko, masło, kumin, sól, pieprz czarny mielony
Może zawierać: gluten, jaja, soję, orzechy, gorczycę i nasiona sezamu.

DODATKI DO WYBORU
Półksiężyce z
ziołami

Puree z kuminem

Ryż curry
Kuskus

Składniki: cząstki ziemniaka w przyprawach (90%) (ziemniaki, olej słonecznikowy, skrobia
modyfikowana, mąka ryżowa, czosnek w proszku, sól, cebula w proszku, substancja
spulchniająca (difosforan disodowy, węglan sodu), pietruszka, bazylia, barwnik (ekstrakt
z papryki)), frytura (10%) (olej palmowy, przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol,
substancja antyspieniająca: dimetylopolisiloksan).
Składniki: ziemniaki surowe (79%), mleko, masło, kumin, sól, pieprz czarny mielony
Może zawierać: gluten, jaja, soję, orzechy, gorczycę i nasiona sezamu.
składniki: ryż (98%), curry (1%) (sól, kurkuma, kozieradka,
kolendra, czosnek, kmin rzymski, gorczyca biała, cynamon, imbir,
goździki, papryka słodka, gałka muszkatołowa, chili), sól, kurkuma
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, nasiona sezamu
Składniki: kasza kuskus (49%)(zawiera gluten), woda (49%), olej rzepakowy, sól.

WYKAZ SKŁADNIKÓW DELIVERY SPHINX
SAŁATKI DO WYBORU
Sałatka Colesław

Sałatka Tabbouleh

Składniki: kapusta biała (80%), sos chrzanowy (10%) (olej rzepakowy, woda, musztarda
(woda, mączka gorczycy, ocet spirytusowy, cukier, sól, przyprawy), ocet spirytusowy,
żółtko jaja, skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca: guma guar, chrzan tarty, sól,
aromaty), cukier, marchew, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, przyprawy.
Składniki: kasza bulgur 50% (kasza z pszenicy durum, pomidor, ogórek zielony, cebula
czerwona, sok z cytryny, natka pietruszki, oliwa, mięta świeża, sól, pieprz czarny.
Może zawierać: jaja, soję, seler, gorczycę, nasiona sezamu.

SOSY DO WYBORU
Czosnkowy

Składniki: woda, olej rzepakowy, skrobia modyfikowana, cukier, ocet spirytusowy,
musztarda (woda, ocet, gorczyca, cukier, sól), czosnek suszony granulowany i mielony
(1,8%), natka pietruszki, żółtko jaja w proszku, sól, substancje zagęszczające: guma guar i
guma ksantanowa, aromat, substancje konserwujące: sorbinian potasu i benzoesan sodu,
regulator kwasowości: kwas cytrynowy.

Koktajlowy

Składniki: woda, olej rzepakowy, cukier, skrobia modyfikowana, ocet spirytusowy,
musztarda (woda, ocet, gorczyca, cukier, sól),odtłuszczone mleko w proszku, sól,
koncentrat pomidorowy, przyprawy, substancje zagęszczające: guma guar i guma
ksantanowa, substancja konserwująca: sorbinian potasu, barwnik: karoten, regulatory
kwasowości: kwas mlekowy i kwas cytrynowy, aromat.

Ostry

Składniki: sos ostry (72%) (woda, cukier, koncentrat pomidorowy, ocet spirytusowy,
skrobia modyfikowana, przyprawy, syrop glukozowo – fruktozowy, sól, substancje
zagęszczające: guma guar i guma ksantanowa, substancja konserwująca: sorbinian
potasu, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: ekstrakt z papryki),
cebula biała (28%).

Jogurtowo miętowy

Składniki: jogurt naturalny (64%) (mleko, mleko w proszku odtłuszczone, białka mleka,
żywe kultury bakterii), serek philadelphia (mleko pełne, śmietanka, białka mleka, sól,
stabilizatory: mączka chleba świętojańskiego i karagen, sól, mięta (1%), pieprz, papryczka
chilli.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, seler, gorczycę, nasiona sezamu.

Tahini

Składniki: jogurt naturalny (44,5%) (mleko, mleko w proszku odtłuszczone, białka mleka,
żywe kultury bakterii), pasta tahini 30% (olej sezamowy (53%), ziemne białe, prażone
ziarna sezamu (47%)), mleko, sok z cytryny, sezam, czosnek świeży, sól, pieprz.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, seler, gorczycę.

Słodkie chili

Z zielonego
pieprzu

Skladniki: syrop glukozowo-fruktozowy, woda, przyprawa Sweet Chili (19%) (cukier,
skrobia modyfikowana, fruktoza, sól, papryka, przyprawy (czosnek suszony, chili), olej
rzepakowy, barwnik: ekstrakt z papryki, olej czosnkowy, ekstrakty pieprzu, (zawiera
siarczyny), ocet winny biały (zawiera siarczyny), papryka czerwona granulowana,
substancja konserwująca: sorbinian potasu, substancje zagęszczające: guma guari guma
ksantanowa.
Składniki: woda, sos z zielonego pieprzu proszek (skrobia modyfikowana, tłuszcz
palmowy, sól, aromaty, maltodekstryna, mąka pszenna, cukier, pieprz zielony (4,6%),
ekstrakty drożdżowe, cebula, laktoza, skrobia, białka mleka, sos sojowy (zawiera soję,
pszenicę), pieprz biały, ekstrakt słodu jęczmiennego, papryka, koncentrat soku z cebuli,
ekstrakt z mięsa wołowego, fruktoza, sok z buraka czerwonego w proszku, czosnek, olej
słonecznikowy), masło.
Może zawierać: jaja, seler.

BBQ

Składniki: woda, cukier, koncentrat pomidorowy, ocet spirytusowy, skrobia
modyfikowana, przyprawy, sól, barwnik: karmel amoniakalny, regulator kwasowości: kwas
mlekowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu, aromat dymu wędzarniczego.

o

o

o

Kurczak z grilla z duszoną cebulą,
papryką i pieczarkami

+

Karkówka z grilla

+

o

o

o

o

o

o

o

+

o

o

+

o

o

+

o

0

o

Falafel

o

o

o

o

Hummus Jamil

+

o

o

0

o

0

0

o

o

0

+

ZUPY
Pomidorowa

+

0

0

+

+

0

0

LIBAŃSKIE CHLEBKI

Rosół

+

0

0

0

+

0

0

Borowikowa

+

0

0

+

+

0

0

Chlebek “Lahmajoun” z shoarmą
wieprzową

Cebulowa

+

0

0

+

0

+

0

0

Klasyczne Mezze

+

o

0

+

+

0

0

o

+

o

Wegetariańskie Mezze

+

0

0

0

+

0

0

0

+

o

+

+

+

+

0

0

+

0

Chlebek “Lahmajoun” z wołowiną

+

o

o

o

o

o

o

+

o

+

o

o

+

o

o

Chlebek “Manouche” z serem i za’atarem

+

o

o

+

+

+

+

o

DODATKI

o

o

o

o

+

o

SAŁATY

Fattoush

+

0

0

0

0

o

+

+

Chlebek “Lahmajoun” z shoarmą
drobiową

+

ZESTAW PRZEKĄSEK MEZZE

Tabbouleh

MIĘCZAKI

NASIONA SEZAMU

o

o

ŁUBIN

GORCZYCA

o

+

DWUTLENEK SIARKI
i siarczyny

SELER

+

o

ORZECHY 2

MLEKO
łącznie z laktozą

o

o

FUZJA SMAKÓW - bez dodatków

+

Krążki cebulowe

Cezar

ORZESZKI ZIEMNE

o

+

RYBY

+

JAJA

Wątróbka z pieczarkami
Kurczak w sosie szpinakowym

SKORUPIAKI

SOJA

PRZYSTAWKI - bez sosów
Jalapeños zielone

ZBOŻA1
zawierające gluten

0

MIĘCZAKI

DWUTLENEK SIARKI
i siarczyny

o

ŁUBIN

NASIONA SEZAMU

GORCZYCA

+

SELER

MLEKO
łącznie z laktozą

o

ORZECHY 2

SOJA

ORZESZKI ZIEMNE

RYBY

JAJA

SKORUPIAKI

ZBOŻA1
zawierające gluten

WYKAZ ALERGENÓW W PRODUKTACH

0

Bułka pita

+

Ryż curry

o

+

+

Półksiężyce z ziołami

+

Kuskus

KUSKUSY

+

Kuskus z buraczkami

+

0

+

+

+

0

0

Puree z kminem

o

o

o

+

o

o

o

Kuskus z curry, warzywami i kurczakiem

+

0

0

+

0

+

0

Sałatka tabbouleh

+

o

0

0

0

o

o

o

+

DANIA RYBNE - bez dodatków

Surówka

+

Łosoś z warzywami

o

o

+

o

o

o

+

o

Gotowane warzywa

Łosoś na szpinaku

o

o

+

o

+

o

+

o

Sos ostry

Shoarma klasyczna

0

0

+

0

0

+

Sos koktajlowy

Shoarma ostra

o

0

+

0

0

+

Sos jogurtowo-miętowy

o

o

o

o

Shoarma na dwa smaki

o

0

+

o

0

+

+

Sos z zielonego pieprzu

+

o

+

+

o

o

o

o

+

o

KULTOWE SMAKI - bez dodatków

+
+

Sos czosnkowy

Shoarma delikatna

o

+

o

0

+

Shoarma de luxe

+

0

+

+

0

o

Kofta libańska

o

0

+

o

o

o

o

+
+

+
o

o

o

+

+

Sos słodkie chili

+

Sos tahini

o

o

Sos BBQ
DESERY
Sernik z brzoskwiniami

+

+

o

o

+

o

Tarta ptysiowa

+

+

o

+

+

o

DESERY
Pepsi
Mirinda
7-UP

Legenda:
+ = produkt zawiera wskazany alergen;
0 = produkt może zawierać wskazany alergen (obecności alergenu nie można wykluczyć)
1

Zboża zawierające gluten, tj.: pszenica (w tym orkisz i pszenica khorasan), żyto, jęczmień, owies lub ich odmiany hybrydowe.
Orzechy, tj: migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy nerkowca, orzeszki pekan, orzechy brazylijskie, pistacje/orzechy pistacjowe, orzechy makadamia lub orzechy
Queensland.
2

Przedstawione informacje o alergenach sporządzone zostały wg najlepszej wiedzy Sfinks Polska S.A. i dotyczą produktów standardowych serwowanych w restauracjach Sphinx, nie
będących produktami sezonowymi czy produktami o charakterze promocyjnym. Informacje tu zawarte odpowiadają stanowi rzeczy na dzień oddania do druku – styczeń 2018 r.
i mogą być w każdym czasie zmienione. Kontakt: Sfinks Polska S.A., ul. Świętojańska 5a, 05-500 Piaseczno, tel 22 702 71 01, www.sphinx.pl

