INFORMACJA O SKŁADNIKACH
ORAZ ALERGENACH
MENU GŁÓWNE

Wersja na dzień: 29.05.2020

WYKAZ SKŁADNIKÓW
DANIE

ELEMENTY DANIA

SKŁADNIKI

PRZYSTAWKI
Pieczywo
czosnkowe
klasyczne
120 g

Składniki: bagietka pszenna (87%)(mąka pszenna, woda, drożdże, sól, gluten pszenny, cukier,
mąka ze słodu pszennego, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy), masło
czosnkowe (13%)(masło, czosnek (5%), natka pietruszki, sól).
Może zawierać: jaja, soję, nasiona sezamu.

Pieczywo
czosnkowe z
serem
160 g

Jalapeños zielone
150 g

Jalapeños snacks

Sos do wyboru

Krążki cebulowe
150 g

Krążki cebulowe

Sos do wyboru

Falafel
150 g

Falafel

Sos do wyboru

Serki
panierowane
150 g

Serki panierowane

Sos do wyboru

Kalmary
panierowane
170 g

Kalmary panierowane

Sos do wyboru

Składniki: bagietka pszenna (68%)(mąka pszenna, woda, drożdże, sól, gluten pszenny, cukier,
mąka ze słodu pszennego, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy), ser (21%)(mleko
krowie pasteryzowane, sól, kultury starterowe, podpuszczka mikrobiologiczna, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana), masło
czosnkowe (11%)(masło (89%), czosnek (5%), natka pietruszki, sól).
Może zawierać: jaja, soję, nasiona sezamu.
Składniki: jalapeno snacks mrożone (90%)(serek śmietankowy (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 (olej palmowy, kwas cytrynowy, przeciwutleniacz:
butylohydroksyanizol, substancja antyspieniająca: dimetylopolisiloksan).
Może zawierać: jaja, ryby, soję, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny, mięczaki.
Patrz „sosy do wyboru”
Składniki: krążki cebulowe mrożone (90%)(rozdrobniona cebula (53%), bułka tarta, mąka
pszenna, olej słonecznikowy, środek żelujący: alginian sodu, dekstroza, sól, cukier, skrobia
pszenna, przyprawa), frytura (olej palmowy, kwas cytrynowy, przeciwutleniacz:
butylohydroksyanizol, substancja antyspieniająca: dimetylopolisiloksan).
Może zawierać: jaja, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny,
mięczaki.
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, natka pietruszki, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, olej
rzepakowy), frytura (olej palmowy, kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol,
substancja antyspieniająca: dimetylopolisiloksan).
Może zawierać: gluten, jaja, ryby, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek
siarki i siarczyny, mięczak
Patrz „sosy do wyboru”
Składniki: nuggetsy z serem cheddar i papryką (90%)(mąka pszenna, ser cheddar
(27%)(substancje barwiące: karotenoidy), czerwona papryka, ser śmietankowy (zawiera
skrobię), olej słonecznikowy, woda, skrobia (zawiera pszenicę), sól, regulator kwasowości:
cytrynian sodu, substancje barwiące: węgiel roślinny, karotenoidy, błonnik pszenny,
modyfikowana skrobia pszenna, mąka ryżowa, substancje zagęszczające: metyloceluloza, guma
arabska, guma guar, papryka jalapeño (0,5%)(jalapeño, sól, regulator kwasowości: kwas
octowy), odtłuszczone mleko w proszku, dekstroza, środek spulchniający: węglan sodu,
fosforan sodu, gluten pszenny, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych,
przyprawy, substancje przeciwutleniające: alfa-tokoferol, kwas askorbinowy), frytura (olej
palmowy, kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, substancja antyspieniająca:
dimetylopolisiloksan).
Może zawierać: jaja, ryby, soję, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny, mięczaki.
Patrz „sosy do wyboru”
Składniki: kalmary panierowane (90%)(kałamarnica olbrzymia (zawierają siarczyny), mąka
pszenna, olej słonecznikowy, sól, substancje spulchniające: difosforany, trifosforany i
polifosforany sodu i potasu, barwnik: annatto), frytura (olej palmowy, kwas cytrynowy,
przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, substancja antyspieniająca: dimetylopolisiloksan),
rozmaryn.
Może zawierać: jaja, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu.
Patrz „sosy do wyboru”
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Skrzydełka
kurczaka BBQ
140 g

Skrzydełka kurczaka
barbecue

Sos do wyboru

Hummus Jamil
140 g

Party mix xl
800 g

Wersja na dzień: 29.05.2020
Składniki: skrzydełka kurczaka o smaku barbecue (93%)(skrzydełka z kurczaka (80%), marynata
(woda, ocet, skrobia, cukier, maltodekstryna, sól, przyprawy, aromat, pomidory w proszku,
aromat dymu wędzarniczego, chili w proszku, czosnek w proszku, regulator kwasowości:
kwasek cytrynowy, ekstrakt z drożdży, karmelizowany cukier, ocet słodowy w proszku)), frytura
(olej palmowy, kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, substancja
antyspieniająca: dimetylopolisiloksan), rozmaryn.
Może zawierać: gluten, jaja, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny,
mięczaki.
Patrz „sosy do wyboru”

Składniki: hummus (ciecierzyca konserwowa (64%)(ciecierzyca – suche ziarno, woda, sól,
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), zalewa z cieciorki, (woda, sól), oliwa z oliwek, pasta
Hummus
tahini (olej sezamowy, zmielone białe, prażone ziarna sezamu), sok z cytryny, czosnek świeży,
natka pietruszki, sól), oliwa z oliwek, ciecierzyca (ciecierzyca – suche ziarno, woda, sól,
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), natka pietruszki.
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfaBułka pita
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier.
Składniki: skrzydełka kurczaka o smaku barbecue (95,5%)(skrzydełka z kurczaka (80%),
marynata (20%)(woda, ocet, skrobia, cukier, maltodekstryna, sól, przyprawy, aromat, pomidory
w proszku, aromat dymu wędzarniczego, chili w proszku, czosnek w proszku, regulator
Skrzydełka kurczaka
kwasowości: kwasek cytrynowy, ekstrakt z drożdży, karmelizowany cukier, ocet słodowy w
barbecue (24%)
proszku)), frytura (olej palmowy, kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol,
substancja antyspieniająca: dimetylopolisiloksan), rozmaryn.
Może zawierać: gluten, jaja, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny,
mięczaki.
Składniki: krążki cebulowe mrożone (90%)(rozdrobniona cebula (53%), bułka tarta (zawiera
gluten), mąka pszenna, olej słonecznikowy, środek żelujący: alginian sodu, dekstroza, sól,
cukier, skrobia pszenna, przyprawa), frytura (olej palmowy, kwas cytrynowy, przeciwutleniacz:
Krążki cebulowe (22%)
butylohydroksyanizol, substancja antyspieniająca: dimetylopolisiloksan).
Może zawierać: jaja, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny,
mięczaki.
Składniki: ziemniaczane łódki (90%)(ziemniaki, olej słonecznikowy, powłoczka: skrobia
modyfikowana, mąka ryżowa, dekstryna grochowa, błonnik z grochu, substancje spulchniające
(difosforany, węglan sodu), wyciąg z kurkumy, substancja zagęszczająca (guma ksantanowa);
Ziemniaczane łódki (18,8%) sól), frytura (olej palmowy, kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol,
substancja antyspieniająca: dimetylopolisiloksan).
Może zawierać: gluten, jaja, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny,
mięczaki.
Składniki: jalapeno snacks mrożone (90%)(serek śmietankowy (ser, mleko, modyfikowana
skrobia kukurydziana, śmietana, sól, kultury starterowe), olej słonecznikowy, mąka pszenna,
mąka kukurydziana, papryka jalapeno (5,5%), dekstroza, substancje zagęszczające: guma guar,
Jalapeños snacks (12,8%)
guma ksantanowa), frytura (olej palmowy, kwas cytrynowy, przeciwutleniacz:
butylohydroksyanizol, substancja antyspieniająca: dimetylopolisiloksan).
Może zawierać: jaja, ryby, soję, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny, mięczaki.
Składniki: nuggetsy z serem cheddar i papryką (90%)(mąka pszenna, ser cheddar
(27%)(substancje barwiące: karotenoidy), czerwona papryka, ser śmietankowy (zawiera
skrobię), olej słonecznikowy, woda, skrobia (zawiera pszenicę), sól, regulator kwasowości:
cytrynian sodu, substancje barwiące: węgiel roślinny, karotenoidy, błonnik pszenny,
modyfikowana skrobia pszenna, mąka ryżowa, substancje zagęszczające: metyloceluloza, guma
Nuggetsy z serem cheddar i arabska, guma guar, papryka jalapeño (0,5%)(jalapeño, sól, regulator kwasowości: kwas
papryką (11,4%)
octowy), odtłuszczone mleko w proszku, dekstroza, środek spulchniający: węglan sodu,
fosforan sodu (E450), gluten pszenny, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych,
przyprawy, substancje przeciwutleniające: alfa-tokoferol, kwas askorbinowy), frytura (olej
palmowy, kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, substancja antyspieniająca:
dimetylopolisiloksan).
Może zawierać: jaja, ryby, soję, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny, mięczaki.
Sos do wyboru (11%)

Patrz „sosy do wyboru”

ZUPY
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Zupa pomidorowa

Pomidorowa
250 ml

•
•

Do wyboru:
Makaron nitki
Ryż biały

Zupa cebulowa

Cebulowa
250 ml
Grzanka z serem

Rosół
250 ml

Rosół

Makaron nitki

Borowikowa
250 ml

Zupa borowikowa

Makaron nitki

Wersja na dzień: 29.05.2020
Składniki: wywar (woda, korpusy drobiowe, szponder wołowy, marchew, korzeń pietruszki,
cebula, por, seler, przyprawa w płynie (woda, sól, wzmacniacze smaku: glutaminian
monosodowy, 5'-rybonukleotydy disodowe, ocet, wyciąg z lubczyku, glukoza, ekstrakt drożdży,
aromat), pietruszka łodygi, sól, ziele angielskie, pieprz czarny, liść laurowy), pulpa pomidorowa
(32%)(pomidory, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), rama cremefine (maślanka, oleje
roślinne (całkowicie utwardzony olej palmowy, olej kokosowy, olej palmowy), maślanka w
proszku, skrobia modyfikowana, emulgatory: estry sacharozy i kwasów tłuszczowych, mono- i
diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny sojowe, substancje zagęszczające: guma guar,
mączka chleba świętojańskiego), zasmażka (mąka pszenna, tłuszcz roślinny), cukier, cebula
biała, natka pietruszki, masło, sól, pieprz czarny.
Może zawierać: jaja, gorczycę.
Makaron nitki
Składniki: mąka z pszenicy durum, woda, olej rzepakowy, sól.
Składniki: wywar (woda, korpusy drobiowe, szponder wołowy, marchew, korzeń pietruszki,
cebula, por, seler, przyprawa w płynie (woda, sól, wzmacniacze smaku: glutaminian
monosodowy, 5'-rybonukleotydy disodowe, ocet, wyciąg z lubczyku, glukoza, ekstrakt drożdży,
aromat), pietruszka łodygi, sól, ziele angielskie, pieprz czarny, liść laurowy), cebula biała (39%),
wino białe (zawiera dwutlenek siarki i siarczyny), masło, olej rzepakowy, sól, tymianek
suszony.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, gorczycę.
Składniki: bagietka pszenna (75%)(mąka pszenna, woda, drożdże, sól, gluten pszenny, cukier,
mąka ze słodu pszennego, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy), ser
(12,5%)(mleko krowie pasteryzowane, sól, kultury starterowe, podpuszczka, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana), masło
czosnkowe (masło, czosnek, natka pietruszki, sól).
Może zawierać: jaja, soję, seler, gorczycę, nasiona sezamu.
Składniki: wywar (woda, korpusy drobiowe, szponder wołowy, marchew, korzeń pietruszki,
cebula, por, seler, przyprawa w płynie (woda, sól, wzmacniacze smaku: glutaminian
monosodowy, 5'-rybonukleotydy disodowe, ocet, wyciąg z lubczyku, glukoza, ekstrakt drożdży,
aromat), pietruszka łodygi, sól, ziele angielskie, pieprz czarny, liść laurowy), marchew
gotowana, natka pietruszki.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, gorczycę.
Składniki: mąka z pszenicy durum, woda, olej rzepakowy, sól.
Składniki: wywar (woda, korpusy drobiowe, szponder wołowy, marchew, korzeń pietruszki,
cebula, por, seler, przyprawa w płynie (woda, sól, wzmacniacze smaku: glutaminian
monosodowy, 5'-rybonukleotydy disodowe, ocet, wyciąg z lubczyku, glukoza, ekstrakt drożdży,
aromat), pietruszka łodygi, sól, ziele angielskie, pieprz czarny, liść laurowy), cebula biała,
borowiki mrożone (4,6%), borowiki suszone miał (2,3%), rama cremefine (maślanka, oleje
roślinne (całkowicie utwardzony olej palmowy, olej kokosowy, olej palmowy), maślanka w
proszku, skrobia modyfikowana, emulgatory: estry sacharozy i kwasów tłuszczowych, mono- i
diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny sojowe, substancje zagęszczające: guma guar,
mączka chleba świętojańskiego), masło, zasmażka (mąka pszenna, tłuszcz palmowy), natka
pietruszki, sól, pieprz czarny.
Może zawierać: jaja, gorczycę.
Składniki: mąka z pszenicy durum, woda, olej rzepakowy, sól.

MEZZE
Bułka pita (13%)

Falafel (15%)

Klasyczne mezze
980 g

Hummus tradycyjny (10%)

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, natka pietruszki, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, olej
rzepakowy), frytura (olej palmowy, kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol,
substancja antyspieniająca: dimetylopolisiloksan).
Może zawierać: gluten, jaja, ryby, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek
siarki i siarczyny, mięczak.
Składniki: ciecierzyca konserwowa (64%)(ciecierzyca – suche ziarno, woda, sól,
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), zalewa z cieciorki, (woda, sól), oliwa z oliwek, pasta
tahini (olej sezamowy, zmielone białe, prażone ziarna sezamu, sok z cytryny, czosnek świeży,
natka pietruszki, sól.
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Wersja na dzień: 29.05.2020
Sałatka tabbouleh (15%)

Kofta (10%)

Sos tahini (5%)

Sos harissa (5%)

Sos jogurtowo-miętowy
(5%)
Marchew i ogórek (15%)
Oliwki z pestką (7%)
Bułka pita (14%)

Falafel (17%)

Hummus tradycyjny (11%)

Wegetariańskie
mezze
880 g

Sałatka tabbouleh (17%)

Sos tahini (5,5%)

Sos harissa (5,5%)

Sos jogurtowo-miętowy
(5,5%)
Marchew i ogórek (17%)
Oliwki (7,5%)

Składniki: kasza bulgur (39%)(kasza z pszenicy durum), pomidor, cebula czerwona, sok z
cytryny, mięta świeża, natka pietruszki, oliwa, sól, pieprz czarny.
Może zawierać: jaja, soję, mleko, seler, gorczycę.
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.
Składniki: jogurt naturalny (mleko, mleko w proszku odtłuszczone, białka mleka, żywe kultury
bakterii), pasta tahini (30%)(olej sezamowy, zmielone białe, prażone ziarna sezamu, mleko,
sok z cytryny, sezam, czosnek świeży, sól, pieprz czarny.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, seler, gorczycę.
Składniki: pulpa pomidorowa (76%)(pomidory, sól), sambal (15%)(chili, woda, sól, regulator
kwasowości: kwas octowy, skrobia kukurydziana modyfikowana, substancja konserwująca:
sorbinian potasu), czosnek świeży, kumin, kolendra świeża, sól.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu.
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 czarny, papryczka chilli.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, seler, gorczycę.
Składniki: marchew (66,7%), ogórek (33,3%).
Składniki: oliwki zielone niedrylowane (76%)(oliwki, woda, sól, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy, kwas mlekowy, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), oliwa z oliwek, natka
pietruszki.
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, natka pietruszki, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, olej
rzepakowy), frytura (olej palmowy, kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol,
substancja antyspieniająca: dimetylopolisiloksan).
Może zawierać: gluten, jaja, ryby, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek
siarki i siarczyny, mięczak.
Składniki: ciecierzyca konserwowa (64%)(ciecierzyca – suche ziarno, woda, sól,
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), zalewa z cieciorki, (woda, sól), oliwa z oliwek, pasta
tahini (olej sezamowy, zmielone białe, prażone ziarna sezamu, sok z cytryny, czosnek świeży,
natka pietruszki, sól.
Składniki: kasza bulgur (39%)(kasza z pszenicy durum), pomidor, cebula czerwona, sok z
cytryny, mięta świeża, natka pietruszki, oliwa, sól, pieprz czarny.
Może zawierać: jaja, soję, mleko, seler, gorczycę.
Składniki: jogurt naturalny (mleko, mleko w proszku odtłuszczone, białka mleka, żywe kultury
bakterii), pasta tahini (30%)(olej sezamowy, zmielone białe, prażone ziarna sezamu, mleko,
sok z cytryny, sezam, czosnek świeży, sól, pieprz czarny.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, seler, gorczycę.
Składniki: pulpa pomidorowa (76%)(pomidory, sól), sambal (15%)(chili, woda, sól, regulator
kwasowości: kwas octowy, skrobia kukurydziana modyfikowana, substancja konserwująca:
sorbinian potasu), czosnek świeży, kumin, kolendra świeża, sól.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu.
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 czarny, papryczka chilli.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, seler, gorczycę.
Składniki: marchew (66,7%), ogórek (33,3%).
Składniki: oliwki zielone niedrylowane (76%)(oliwki, woda, sól, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy, kwas mlekowy, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), oliwa z oliwek, natka
pietruszki.

SAŁATY
Sałatka Cezar
370 g

Filet z kurczaka (24%)

Składniki: filet z kurczaka (93%), bejca grillowa (mieszanka przypraw (sól, mąka pszenna, zioła,
przyprawy, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, barwnik: ekstrakt z papryki), olej
rzepakowy).
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Sałatka (68%)

Pieczywo czosnkowe (8%)

Bajeczna misa
warzyw
wegetariańska
460 g

Grillowany filet z kurczaka
(16%)

Bajeczna misa
warzyw z
kurczakiem
550 g

Sałatka (84%)

Wątróbka drobiowa
smażona (56%)

Sałatka z
wątróbką w
porzeczkach
320 g

Sałatka (44%)

Wersja na dzień: 29.05.2020
Składniki: mieszanka sałat w zmiennych proporcjach, pomidory koktajlowe (16%), dressing
cezar (20%)(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
cytryny, aromat (zawiera mleko), substancja konserwująca: sorbinian potasu, aromat), grzanki
(4%)(bagietka pszenna (mąka pszenna, woda, drożdże, sól, gluten pszenny, cukier, mąka ze
słodu pszennego, środek do przetwarzania mąki: kwas akorbinowy), oliwa z oliwek, zioła
prowansalskie (bazylia, majeranek, rozmaryn, cząber, szałwia, oregano, tymianek, mięta), ser
parmezan (1%)(mleko krowie, sól, podpuszczka).
Może zawierać: soję, seler, nasiona sezamu.
Składniki: bagietka pszenna (87%)(mąka pszenna, woda, drożdże, sól, gluten pszenny, cukier,
mąka ze słodu pszennego, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy), masło
czosnkowe (13%)(masło (89%), czosnek (5%), natka pietruszki, sól).
Może zawierać: jaja, soję, nasiona sezamu.
Składniki: pieczarki (27%) mieszanka sałat w zmiennych proporcjach (18%), cukinia (15%),
papryka czerwona (15%), pomidory koktajlowe (11%), sos vinegrette (9%)
(woda, olej rzepakowy, sos ogrodowy (cukier sól, wzmacniacz smaku: glutaminian
monosodowy, kwas: kwas cytrynowy, regulator kwasowości: octany sodu, skrobia
modyfikowana, maltodekstryna, zioła (pietruszka, szczypiorek), cebula, przyprawy (kurkuma,
czarny pieprz), mąka gorczycy, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, ekstrakt
drożdżowy, czosnek w proszku, szpinak, olej rzepakowy, aromat (zawiera gorczycę)), cebula
czerwona (2%), olej rzepakowy, mieszanka przypraw (sól, mąka pszenna, zioła, przyprawy,
wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, barwnik: ekstrakt z papryki), olej rzepakowy.
Może zawierać: jaja, soję, mleko, seler.
Składniki: filet z kurczaka, olej rzepakowy.
Składniki: pieczarki (27%), mieszanka sałat w zmiennych proporcjach (18%), cukinia (15%),
papryka czerwona (15%), pomidory koktajlowe (11%), sos vinegrette (9%)
(woda, olej rzepakowy, sos ogrodowy (cukier sól, wzmacniacz smaku: glutaminian
monosodowy, kwas: kwas cytrynowy, regulator kwasowości: octany sodu, skrobia
modyfikowana, maltodekstryna, zioła (pietruszka, szczypiorek), cebula, przyprawy (kurkuma,
czarny pieprz), mąka gorczycy, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, ekstrakt
drożdżowy, czosnek w proszku, szpinak, olej rzepakowy, aromat (zawiera gorczycę)), cebula
czerwona (2%), olej rzepakowy, mieszanka przypraw (sól, mąka pszenna, zioła, przyprawy,
wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, barwnik: ekstrakt z papryki), olej rzepakowy.
Może zawierać: jaja, soję, mleko, seler.
Składniki: wątróbka drobiowa kurczęca, masło, olej rzepakowy, mąka pszenna (mąka pszenna,
środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-amylaza).
Może zawierać: soję, seler, gorczycę.
Składniki: mieszanka sałat w zmiennych proporcjach (33%), jabłko (29%), dżem z czarnych
porzeczek (21%)(czarne porzeczki (35%), woda, cukier, substancja żelująca: pektyny, substancja
zagęszczająca: guma guar, regulatory kwasowości: kwas cytrynowy i cytryniany sodu), masło,
olej rzepakowy, krem balsamiczny (3%)(ocet balsamiczny (ocet winny, zagęszczony moszcz
winogronowy, przeciwutleniacz: pirosiarczyn potasu), zagęszczony moszcz winogronowy,
syrop glukozowy, skrobia modyfikowana kukurydziana) cukier, rukola, sól, pieprz czarny.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, seler, gorczycę.

RYBY
Grillowany łosoś (35%)
Ryż jaśminowy (32,5%)

Łosoś z grilla
460 g

Łosoś na szpinaku
440 g

Sałatka wegetariańska
(32,5%)

Składniki: filet z łososia, olej rzepakowy, cytryna, sól, pieprz czarny.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę.
Składniki: ryż jaśminowy, woda, sól.
Składniki: mieszanka sałat w zmiennych proporcjach, pomidory koktajlowe, ogórek , sos
vinegrette (woda, olej rzepakowy, sos ogrodowy (cukier sól, wzmacniacz smaku: glutaminian
monosodowy, kwas: kwas cytrynowy, regulator kwasowości: octany sodu, skrobia
modyfikowana, maltodekstryna, zioła (pietruszka, szczypiorek), cebula, przyprawy (kurkuma,
czarny pieprz), mąka gorczycy, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, ekstrakt
drożdżowy, czosnek w proszku, szpinak, olej rzepakowy, aromat (zawiera gorczycę), natka
pietruszki, mięta.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler.

Filet z łososia (36%)

Składniki: filet z łososia atlantyckiego, olej rzepakowy, sól, pieprz czarny, koper świeży.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę.

Szpinak w sosie
śmietanowym (30%)

Składniki: szpinak w liściach (46%), śmietanka (38%)(śmietanka, stabilizator: karagen,
emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), masło, pomidory koktajlowe, cytryna,
cebula biała, czosnek świeży (8%), sól.
Może zawierać: seler.
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Wersja na dzień: 29.05.2020
Ryż jaśminowy (34%)

Chrupiący
sandacz
560 g

Sandacz z grilla
360 g

Składniki: ryż jaśminowy, woda, sól.

Składniki: filet z sandacza (60%), panierka (23,5%)(skrobia pszenna, mąka pszenna,
wodorowęglan sodu, regulator kwasowości: kwaśny węglan sodu, sól, warzywa suszone i
przyprawy), maślanka (mleko pasteryzowane, maślanka, białka mleka, kultury bakterii
Chrupiący sandacz (36%) fermentacji mlekowej), masa jajowa pasteryzowana (jaja kurze, benzoesan sodu), frytura (olej
palmowy, kwas cytryrnowy, przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, substancja
antyspieniająca: dimetylopolisiloksan), sól, pieprz czarny.
Może zawierać: soję, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny i mięczaki.
Składniki: masło, sambal (22%)(chili, woda, sól, regulator kwasowości: kwas octowy,
modyfikowana skrobia kukurydziana, substancja konserwująca: sorbinian potasu), cukier (22%)
Sos słodko-pikantny (10%)
czosnek świeży, szczypiorek.
Może zawierać: gluten, skorupiaki, orzeszki ziemne, soję, seler, gorczycę.
Składniki: frytki (ziemniaki, olej palmowy), frytura (olej palmowy, kwas cytrynowy,
Frytki (27%)
przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, substancja antyspieniająca: dimetylopolisiloksan).
Może zawierać: gluten, jaja, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki, mięczaki.
Składniki: kapusta biała, marchew, cukier, olej rzepakowy, sól, curry (0,5%), regulator
Surówka curry (27%)
kwasowości: kwas cytrynowy, pieprz czarny.
Może zawierać: jaja, gorczycę, seler.
Składniki: filet z sandacza (94%), olej rzepakowy, cytryna, sól, pieprz czarny.
Grillowany sandacz (44%)
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę.
Ryż jaśminowy (42%)
Składniki: ryż jaśminowy, woda, sól.
Rukola z pomidorami (14%) Składniki: pomidory koktajlowe (65%), rukola (24%), oliwa z oliwek, sok z cytryny.

KULTOWE SMAKI
Shoarma wieprzowa
(37,5%)

Składniki: karczek wieprzowy marynowany bez kości (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.

Frytki lub ryż arabski (31%) Patrz „dodatki do wyboru”

Klasyczna
480 g
Zestaw surówek (31%)

Bułka pita
3 sosy kultowe do wyboru

Składniki: surówka colesław (33,3%)(kapusta biała, sos chrzanowy (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),
surówka curry (33,3%)(kapusta biała, marchew, cukier, olej rzepakowy, sól, curry, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, pieprz czarny, buraczki z cebulką (33,3%)(burak gotowany,
cebula biała, cukier, olej rzepakowy, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy).
Może zawierać: seler, orzechy, nasiona sezamu.
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfaamylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier.
Patrz „sosy do wyboru”

Shoarma wieprzowa
(29,5%)

Składniki: karczek wieprzowy marynowany bez kości (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.

Frytki lub ryż arabski
(26,5%)

Patrz „dodatki do wyboru”

Klasyczna mała
340 g
Zestaw surówek (44%)

Bułka pita

Składniki: surówka colesław (33,3%)(kapusta biała, sos chrzanowy (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),
surówka curry (33,3%)(kapusta biała, marchew, cukier, olej rzepakowy, sól, curry, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, pieprz czarny, buraczki z cebulką (33,3%)(burak gotowany,
cebula biała, cukier, olej rzepakowy, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy).
Może zawierać: seler, orzechy, nasiona sezamu.
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfaamylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier.
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Wersja na dzień: 29.05.2020
Sos kultowy do wyboru

Patrz „sosy do wyboru”

Składniki: filet z piersi kurczęcej, sól, mieszanka przypraw i ziół (zawiera gorczycę),
maltodekstryna, ekstrakt drożdżowy, czosnek, cukier, gorczyca, olej słonecznikowy,
Shoarma drobiowa (37,5%) przeciwutleniacz: kwas cytrynowy, hydrolizowane białko sojowe, aromat (zawiera soję),
warzywa suszone, olej rzepakowy.
Może zawierać: gluten, mleko, seler.
Frytki lub ryż arabski (31%) Patrz „dodatki do wyboru”

Delikatna
480 g
Zestaw surówek (31%)

Bułka pita
3 sosy kultowe do wyboru

Delikatna mała
340 g

Shoarma z udka kurczaka
(38%)
Frytki lub ryż (31%)

Zestaw surówek (31%)

Bułka pita
Sosy kultowe do wyboru

Shoarma z
kurczaka mała
340 g

Patrz „sosy do wyboru”

Składniki: filet z piersi kurczęcej, sól, mieszanka przypraw i ziół (zawiera gorczycę),
maltodekstryna, ekstrakt drożdżowy, czosnek, cukier, gorczyca, olej słonecznikowy,
Shoarma drobiowa (29,5%) przeciwutleniacz: kwas cytrynowy, hydrolizowane białko sojowe, aromat (zawiera soję),
warzywa suszone, olej rzepakowy.
Może zawierać: gluten, mleko, seler.
Frytki lub ryż arabski
Patrz „dodatki do wyboru”
(26,5%)
Składniki: surówka colesław (33,3%)(kapusta biała, sos chrzanowy (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),
Zestaw surówek (44%)
surówka curry (33,3%)(kapusta biała, marchew, cukier, olej rzepakowy, sól, curry, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, pieprz czarny, buraczki z cebulką (33,3%)(burak gotowany,
cebula biała, cukier, olej rzepakowy, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy).
Może zawierać: seler, orzechy, nasiona sezamu.
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfaBułka pita
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier.
Sos kultowy do wyboru

Shoarma z
kurczaka
480 g

Składniki: surówka colesław (33,3%)(kapusta biała, sos chrzanowy (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),
surówka curry (33,3%)(kapusta biała, marchew, cukier, olej rzepakowy, sól, curry, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, pieprz czarny, buraczki z cebulką (33,3%)(burak gotowany,
cebula biała, cukier, olej rzepakowy, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy).
Może zawierać: seler, orzechy, nasiona sezamu.
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfaamylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier.

Shoarma z udka kurczaka
(30%)
Frytki lub ryż (27%)

Patrz „sosy do wyboru”
Składniki: filet z udka kurczaka, sól, maltodekstryna, papryka, kurkuma, kolendra, kminek,
goździki, pieprz czarny, imbir, cynamon, pieprz cayenne, ekstrakt drożdżowy, czosnek, cukier,
olej słonecznikowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy. Zawiera gorczycę.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler
Patrz „dodatki do wyboru”
Składniki: surówka colesław (33,3%)(kapusta biała, sos chrzanowy (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),
surówka curry (33,3%)(kapusta biała, marchew, cukier, olej rzepakowy, sól, curry, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, pieprz czarny, buraczki z cebulką (33,3%)(burak gotowany,
cebula biała, cukier, olej rzepakowy, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy).
Może zawierać: seler, orzechy, nasiona sezamu.
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfaamylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier.
Patrz „sosy do wyboru”
Składniki: filet z udka kurczaka, sól, maltodekstryna, papryka, kurkuma, kolendra, kminek,
goździki, pieprz czarny, imbir, cynamon, pieprz cayenne, ekstrakt drożdżowy, czosnek, cukier,
olej słonecznikowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy. Zawiera gorczycę.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler
Patrz „dodatki do wyboru”
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Zestaw surówek (44%)

Bułka pita
Sosy kultowe do wyboru

Shoarma wieprzowa ostra
(37,5%)

Wersja na dzień: 29.05.2020
Składniki: surówka colesław (33,3%)(kapusta biała, sos chrzanowy (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),
surówka curry (33,3%)(kapusta biała, marchew, cukier, olej rzepakowy, sól, curry, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, pieprz czarny, buraczki z cebulką (33,3%)(burak gotowany,
cebula biała, cukier, olej rzepakowy, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy).
Może zawierać: seler, orzechy, nasiona sezamu.
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 (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.

Frytki lub ryż arabski (31%) Patrz „dodatki do wyboru”

Ostra
480 g
Zestaw surówek (31%)

Bułka pita

Składniki: surówka colesław (33,3%)(kapusta biała, sos chrzanowy (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),
surówka curry (33,3%)(kapusta biała, marchew, cukier, olej rzepakowy, sól, curry, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, pieprz czarny, buraczki z cebulką (33,3%)(burak gotowany,
cebula biała, cukier, olej rzepakowy, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy).
Może zawierać: seler, orzechy, nasiona sezamu.
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfaamylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier.

3 sosy kultowe do wyboru

Patrz „sosy do wyboru”

Shoarma wieprzowa ostra
(29,5%)

Składniki: karczek wieprzowy marynowany bez kości (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.

Frytki lub ryż arabski
(26,5%)

Ostra mała
340 g
Zestaw surówek (44%)

Bułka pita
Sos kultowy do wyboru

Patrz „dodatki do wyboru”
Składniki: surówka colesław (33,3%)(kapusta biała, sos chrzanowy (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),
surówka curry (33,3%)(kapusta biała, marchew, cukier, olej rzepakowy, sól, curry, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, pieprz czarny, buraczki z cebulką (33,3%)(burak gotowany,
cebula biała, cukier, olej rzepakowy, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy).
Może zawierać: seler, orzechy, nasiona sezamu.
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfaamylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier.
Patrz „sosy do wyboru”
•

Na dwa smaki
480 g

Shoarma łącznie (37,5%) z
czego:
•
drobiowa (50%)
•
wieprzowa (50%)

•

drobiowa - Składniki: filet z piersi kurczęcej, sól, mieszanka przypraw i ziół (zawiera
gorczycę), maltodekstryna, ekstrakt drożdżowy, czosnek, cukier, gorczyca, olej
słonecznikowy, przeciwutleniacz: kwas cytrynowy, hydrolizowane białko sojowe, aromat
(zawiera soję),warzywa suszone, olej rzepakowy. Może zawierać: gluten, mleko, seler.
wieprzowa - Składniki: karczek wieprzowy marynowany bez kości (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.

Frytki lub ryż arabski (31%) Patrz „dodatki do wyboru”
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Zestaw surówek (31%)

Bułka pita
3 sosy kultowe do wyboru

Shoarma z polędwiczek
wieprzowych (37,5%)

Wersja na dzień: 29.05.2020
Składniki: surówka colesław (33,3%)(kapusta biała, sos chrzanowy (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),
surówka curry (33,3%)(kapusta biała, marchew, cukier, olej rzepakowy, sól, curry, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, pieprz czarny, buraczki z cebulką (33,3%)(burak gotowany,
cebula biała, cukier, olej rzepakowy, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy).
Może zawierać: seler, orzechy, nasiona sezamu.
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfaamylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier.
Patrz „sosy do wyboru”
Składniki: mięso wieprzowe z polędwiczki (mięso wieprzowe z polędwiczki, przyprawy i suszone
warzywa, sól, preparat aromatyczny (zawiera: soję, gluten), aromat, wzmacniacze smaku:
glutaminian sodu, guanylan disodowy, inozynian disodowy, rybonukleotydy disodowe,
regulator kwasowości: fosforany potasu), masło, mąka pszenna (mąka pszenna, środki do
przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-amylaza), olej rzepakowy.
Może zawierać: jaja, seler, gorczycę, dwutlenek siarki i siarczyny.

Frytki lub ryż arabski (31%) Patrz „dodatki do wyboru”

De luxe
480 g
Zestaw surówek (31%)

Bułka pita
3 sosy kultowe do wyboru

Shoarma z polędwiczek
wieprzowych (29,5%)

Frytki lub ryż arabski
(26,5%)

De luxe mała
340 g
Zestaw surówek (44%)

Bułka pita
Sos kultowy do wyboru

Shoarma góralska
560 g

Składniki: surówka colesław (33,3%)(kapusta biała, sos chrzanowy (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),
surówka curry (33,3%)(kapusta biała, marchew, cukier, olej rzepakowy, sól, curry, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, pieprz czarny, buraczki z cebulką (33,3%)(burak gotowany,
cebula biała, cukier, olej rzepakowy, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy).
Może zawierać: seler, orzechy, nasiona sezamu.
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfaamylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier.
Patrz „sosy do wyboru”
Składniki: mięso wieprzowe z polędwiczki (mięso wieprzowe z polędwiczki, przyprawy i suszone
warzywa, sól, preparat aromatyczny (zawiera: soję, gluten), aromat, wzmacniacze smaku:
glutaminian sodu, guanylan disodowy, inozynian disodowy, rybonukleotydy disodowe,
regulator kwasowości: fosforany potasu), masło, mąka pszenna (mąka pszenna, środki do
przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-amylaza), olej rzepakowy.
Może zawierać: jaja, seler, gorczycę, dwutlenek siarki i siarczyny.
Patrz „dodatki do wyboru”
Składniki: surówka colesław (33,3%)(kapusta biała, sos chrzanowy (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),
surówka curry (33,3%)(kapusta biała, marchew, cukier, olej rzepakowy, sól, curry, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, pieprz czarny, buraczki z cebulką (33,3%)(burak gotowany,
cebula biała, cukier, olej rzepakowy, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy).
Może zawierać: seler, orzechy, nasiona sezamu.
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 (karczek wieprzowy, woda, syrop
glukozowy w proszku, sól, regulatory kwasowości: octan sodu, stabilizator: cytrynian sodu,
przeciwutleniacz: askorbinian sodu), mieszanka przypraw (zioła, przyprawy (zawierają
Shoarma wieprzowa (32%)
gorczycę), sól, aromat (zawiera hydrolizowane białko sojowe), suszone warzywa, olej
rzepakowy.
Może zawierać: gluten, jaja, mleko, seler.
Składniki: ser rolada ustrzycka (sery (mleko, sól, kultury bakterii mlekowych, laktoza z mleka,
Rolada ustrzycka (9%)
stabilizator: chlorek wapnia; substancje konserwujące: azotan potasu, lizozym (z jaj), barwnik:
annato), sól, czosnek suszony)
Składniki: żurawina (45%), cukier, woda, skrobia modyfikowana, substancja żelująca: pektyna,
Żurawina (5%)
koncentrat soku czarnej marchwi, substancja konserwująca: sorbinian potasu, mleczan wapnia,
aromat
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Zestaw surówek (28%)

Wersja na dzień: 29.05.2020
Składniki: surówka colesław (33,3%)(kapusta biała, sos chrzanowy (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),
surówka curry (33,3%)(kapusta biała, marchew, cukier, olej rzepakowy, sól, curry, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, pieprz czarny, buraczki z cebulką (33,3%)(burak gotowany,
cebula biała, cukier, olej rzepakowy, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy).
Może zawierać: seler, orzechy, nasiona sezamu.

Frytki lub ryż arabski (28%) Patrz „dodatki do wyboru”
Bułka pita
Sos kultowy do wyboru

Shoarma w sosie
śmietanowoszpinakowym
600 g

Shoarma z
hummusem i
tabbouleh
480 g

Sphinx party
1120 g

Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfaamylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier
Patrz „sosy do wyboru” w wykazie składników do głównego menu.

Składniki: filet z udka kurczaka, sól, maltodekstryna, papryka, kurkuma, kolendra, kminek,
Shoarma z udka goździki, pieprz czarny, imbir, cynamon, pieprz cayenne, ekstrakt drożdżowy, czosnek, cukier,
kurczaka (30%) olej słonecznikowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy. Zawiera gorczycę.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler
Shoarma
do
Składniki: filet z piersi kurczęcej, sól, mieszanka przypraw i ziół (zawiera gorczycę),
wyboru:
maltodekstryna, ekstrakt drożdżowy, czosnek, cukier, gorczyca, olej słonecznikowy,
Shoarma
przeciwutleniacz: kwas cytrynowy, hydrolizowane białko sojowe, aromat (zawiera soję),
delikatna (30%)
warzywa suszone, olej rzepakowy.
Może zawierać: gluten, mleko, seler.
Składniki: szpinak w liściach (46%), śmietanka (38%)(śmietanka, stabilizator: karagen,
Szpinak w sosie
emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), masło, cebula biała, czosnek świeży
śmietanowym (20%)
(8%), sól.
Może zawierać: seler.
Frytki lub ryż (25%)
Patrz „dodatki do wyboru”
Składniki: surówka colesław (33,3%)(kapusta biała, sos chrzanowy (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),
Zestaw surówek (25%)
surówka curry (33,3%)(kapusta biała, marchew, cukier, olej rzepakowy, sól, curry, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, pieprz czarny, buraczki z cebulką (33,3%)(burak gotowany,
cebula biała, cukier, olej rzepakowy, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy).
Może zawierać: seler, orzechy, nasiona sezamu.
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfaBułka pita
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier.
Sosy kultowe do wyboru Patrz „sosy do wyboru”
Składniki: filet z piersi kurczęcej, sól, mieszanka przypraw i ziół (zawiera gorczycę),
maltodekstryna, ekstrakt drożdżowy, czosnek, cukier, gorczyca, olej słonecznikowy,
Shoarma drobiowa (34%) przeciwutleniacz: kwas cytrynowy, hydrolizowane białko sojowe, aromat (zawiera soję),
warzywa suszone, olej rzepakowy.
Może zawierać: gluten, mleko, seler.
Składniki: ciecierzyca konserwowa (64%)(ciecierzyca – suche ziarno, woda, sól,
Hummus tradycyjny
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), zalewa z cieciorki (woda, sól), oliwa z oliwek, pasta tahini
(28,5%)
(olej sezamowy, zmielone białe, prażone ziarna sezamu), sok z cytryny, czosnek świeży, natka
pietruszki, sól.
Sałatka tabbolueh lub ryż
Patrz „sałatki do wyboru” lub „dodatki do wyboru”
arabski do wyboru (28,5%)
Sos jogurtowo-miętowy
lub kultowy do wyboru
Patrz „sosy do wyboru”
(9%)
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfaBułka pita
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier.
Składniki: karczek wieprzowy marynowany bez kości (97%)(karczek wieprzowy (85%), woda,
syrop glukozowy w proszku, sól, regulatory kwasowości: octan sodu, stabilizator: cytrynian
sodu, przeciwutleniacz: askorbinian sodu), mieszanka przypraw (zioła, przyprawy (zawierają
Shoarma wieprzowa (8%)
gorczycę), sól, aromat (zawiera hydrolizowane białko sojowe), suszone warzywa, olej
rzepakowy.
Może zawierać: gluten, jaja, mleko, seler.
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Shoarma drobiowa (8%)

Kofta wołowa (7%)

Karkówka w przyprawach
(14%)

Grillowany filet z kurczaka
w przyprawach (16%)

Wersja na dzień: 29.05.2020
Składniki: filet z piersi kurczęcej (97%), sól, mieszanka przypraw i ziół (zawiera gorczycę),
maltodekstryna, ekstrakt drożdżowy, czosnek, cukier, gorczyca, olej słonecznikowy,
przeciwutleniacz: kwas cytrynowy, hydrolizowane białko sojowe, aromat (zawiera soję),
warzywa suszone, olej rzepakowy.
Może zawierać: gluten, mleko, seler.
Składniki: mięso wołowe (79%), woda, sól, białko sojowe, naturalne przyprawy (cynamon,
imbir, pieprz czarny, ziele angielskie, kolendra, gałka muszkatołowa, goździki), sól, błonnik
sojowy, błonnik pszenny.
Może zawierać: gluten, jaja, mleko, seler, gorczycę.
Składniki: Karkówka wieprzowa (92%)(karkówka wieprzowa bez kości (85%), woda, syrop
glukozowy, sól, regulatory kwasowości: octany sodu, stabilizatory: cytryniany sodu,
przeciwutleniacz: askorbinian sodu), olej rzepakowy, papryka słodka, czosnek granulowany,
grillmix (sól, mąka pszenna, zioła, przyprawy, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, barwnik:
ekstrakt z papryki, olej rzepakowy), pieprz, majeranek, rozmaryn.
Może zawierać: jaja, soję, mleko, seler, gorczycę.
Składniki: filet z kurczaka (95%), olej rzepakowy, grillmix (sól, mąka pszenna, zioła, przyprawy,
wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, barwnik: ekstrakt z papryki, olej rzepakowy) .

Frytki lub ryż arabski (18%) Patrz „dodatki do wyboru”

Zestaw surówek (18%)

2 bułki pita (11%)
3 sosy kultowe do wyboru

Składniki: surówka colesław (33,3%)(kapusta biała, sos chrzanowy (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),
surówka curry (33,3%)(kapusta biała, marchew, cukier, olej rzepakowy, sól, curry, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, pieprz czarny, buraczki z cebulką (33,3%)(burak gotowany,
cebula biała, cukier, olej rzepakowy, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy).
Może zawierać: seler, orzechy, nasiona sezamu.
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfaamylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier.
Patrz „sosy do wyboru”

STEKI
Stek pepper (36%)

Pepper
470 g

Masło ziołowe do wyboru

Patrz „dodatki do wyboru”

Dodatek

Patrz „dodatki do wyboru”

Sałatka

Patrz „sałatki do wyboru”

Sos do wyboru
Stek urugwajski (36%)

Urugwajski
470 g

Składniki: stek wołowy z łopatki (mięso wołowe, olej rzepakowy, sól gruboziarnista, pieprz
czarny, rozmaryn.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę.
Patrz „dodatki do wyboru”

Dodatek

Patrz „dodatki do wyboru”

Sałatka

Patrz „sałatki do wyboru”

Stek amerykański (36%)

Patrz „sosy do wyboru”
Składniki: stek wołowy z łopatki (mięso wołowe, olej rzepakowy, sól gruboziarnista, pieprz
czarny, rozmaryn.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę.

Masło ziołowe do wyboru

Patrz „dodatki do wyboru”

Dodatek

Patrz „dodatki do wyboru”

Sałatka

Patrz „sałatki do wyboru”

Sos do wyboru

Tomahawk

Patrz „sosy do wyboru”

Masło ziołowe do wyboru

Sos do wyboru

Amerykański
470 g

Składniki: stek wołowy z rostbefu (mięso wołowe, woda, syrop glukozowy, sól, cytrynian sodu,
skrobia kukurydziana, enzym papaina (z pszenic), piperyna), olej rzepakowy, pieprz czarny, sól
gruboziarnista, rozmaryn.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę.

Stek Tomahawk (62 %)

Patrz „sosy do wyboru”
Składniki: stek wołowy z kością z antrykotu (mięso wołowe), sól gruboziarnista, pieprz czarny,
rozmaryn.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę.
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Wersja na dzień: 29.05.2020

780 g

Masło ziołowe do wyboru

Patrz „dodatki do wyboru”

Dodatek

Patrz „dodatki do wyboru”

Sałatka

Patrz „sałatki do wyboru”

Sos do wyboru
Stek z polędwicy (35%)

Polędwica
460 g

Patrz „dodatki do wyboru”

Dodatek

Patrz „dodatki do wyboru”

Sałatka

Patrz „sałatki do wyboru”

Stek z polędwicy (36%)

Składniki: stek wołowy z polędwicy (mięso wołowe, sól, ekstrakty przypraw), sól gruboziarnista,
pieprz czarny, rozmaryn.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę.
Patrz „dodatki do wyboru”

Dodatek

Patrz „dodatki do wyboru”

Sałatka

Patrz „sałatki do wyboru”

Rostbef sezonowany na
sucho (44%)

Patrz „sosy do wyboru”
Składniki: wołowina dojrzewająca na "sucho", olej rzepakowy, sól gruboziarnista, pieprz,
rozmaryn
Może zawiera: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę

Masło ziołowe do wyboru

Patrz „dodatki do wyboru”

Dodatek

Patrz „dodatki do wyboru”

Sałatka

Patrz „sałatki do wyboru”

Sos do wyboru
Stek argentyński (38%)

Argentyński
480 g

Patrz „sosy do wyboru”

Masło ziołowe do wyboru

Sos do wyboru

Rostbef
sezonowany na
sucho
540 g

Składniki: stek wołowy z polędwicy (mięso wołowe, sól, ekstrakty przypraw), sól gruboziarnista,
pieprz czarny, rozmaryn.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę.

Masło ziołowe do wyboru

Sos do wyboru

Filet Mignon
470 g

Patrz „sosy do wyboru”

Patrz „sosy do wyboru”
Składniki: stek wołowy z łopatki (mięso wołowe, woda, białko zwierzęce (wołowina),
przeciwutleniacze: cytrynian sodu, askorbinian sodu; stabilizator: karagen, aromat, sól.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę.

Masło ziołowe do wyboru

Patrz „dodatki do wyboru”

Dodatek

Patrz „dodatki do wyboru”

Sałatka

Patrz „sałatki do wyboru”

Sos do wyboru

Patrz „sosy do wyboru”

FUZJA SMAKÓW
Wątróbka drobiowa z
pieczarkami (40%)

Wątróbka z
pieczarkami
500 g

Półksiężyce w ziołach
(30%)

Składniki: wątróbka drobiowa kurczęca (48%), pieczarki świeże (23%), cebula biała, masło,
mąka pszenna (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-amylaza),
sól, pierz czarny.
Może zawierać: jaja, soję, seler, gorczycę.
Składniki: cząstki ziemniaczane (ziemniaki, olej słonecznikowy, powłoczka (mąka pszenna,
mąka ryżowa, skrobia kukurydziana, proszek roślinny (czosnek, cebula), sól, modyfikowana
skrobia ziemniaczana, dekstryna ziemniaczana, przyprawy, wyciąg z drożdży, substancja
spulchniająca: węglan sodu, barwnik: kapsaicyna, ekstrakt z przypraw)), frytura (olej palmowy,
kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, substancja antyspieniająca:
dimetylopolisiloksan).
Może zawierać: jaja, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki, mięczaki.

12

Zestaw surówek (30%)

Chrupiący kurczak (38%)

Frytki lub ryż do wyboru
(31%)

Chrupiący kurczak
480 g

Zestaw surówek (31%)

Sos słodkie chili

Delicja z piersi
kurczaka
600 g

Wersja na dzień: 29.05.2020
Składniki: surówka colesław (33,3%)(kapusta biała, sos chrzanowy (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),
surówka curry (33,3%)(kapusta biała, marchew, cukier, olej rzepakowy, sól, curry, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, pieprz czarny, buraczki z cebulką (33,3%)(burak gotowany,
cebula biała, cukier, olej rzepakowy, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy).
Może zawierać: seler, orzechy, nasiona sezamu.
Składniki: stripsy z kurczaka (93%)(filet z piersi kurczaka (66%), mąka pszenna, olej rzepakowy,
sól, izolat białka sojowego, gluten pszenny, stabilizatory: trifosforany sodu i potasu,
difosforany; cukry (cukier, maltodekstryna, glukoza), skrobia ziemniaczana, olej słonecznikowy,
drożdże, przeciwutleniacze: kwas askorbinowy, izoaskorbinian sodu; przyprawy i ekstrakty
przypraw, aromat), frytura (olej palmowy, kwas cytrynowy, przeciwutleniacz:
butylohydroksyanizol, substancja antyspieniająca: dimetylopolisiloksan).
Może zawierać: jaja, ryby, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki,
mięczaki.
Patrz „dodatki do wyboru”
Składniki: surówka colesław (33,3%)(kapusta biała, sos chrzanowy (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),
surówka curry (33,3%)(kapusta biała, marchew, cukier, olej rzepakowy, sól, curry, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, pieprz czarny, buraczki z cebulką (33,3%)(burak gotowany,
cebula biała, cukier, olej rzepakowy, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy).
Może zawierać: seler, orzechy, nasiona sezamu.
Składniki: syrop glukozowo-fruktozowy, woda, cukier, ocet winny biały, granulaty warzyw
(papryka, cebula), koncentrat pomidorowy, skrobia modyfikowana, ocet spirytusowy, sól,
substancja zagęszczająca (guma guar, guma ksantanowa), substancja konserwująca (sorbinian
potasu), przyprawy (w tym chili 0,1 %), ekstrakt czosnku.

Filet z kurczaka (30%)

Składniki: filet z piersi kurczęcej (96%), olej rzepakowy, sól, pieprz czarny.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę.

Szpinak w sosie
śmietanowym (20%)

Składniki: szpinak w liściach (46%), śmietanka (38%)(śmietanka, stabilizator: karagen,
emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), masło, cebula biała, czosnek świeży
(8%), sól.
Może zawierać: seler.

Ryż jaśminowy (25%)

Składniki: ryż jaśminowy, woda, sól.

Rukola z pomidorami (25%) Składniki: pomidory koktajlowe (65%), rukola (24%), oliwa z oliwek, sok z cytryny.

Kofta wołowa (35%)

Kofta libańska
460 g

Ryż arabski (33%)

Sakiewka grillowanych
warzyw (33%)
Sos jogurtowo-miętowy
lub harissa do wyboru

Składniki: mięso wołowe (79%), woda, sól, białko sojowe, naturalne przyprawy (cynamon,
imbir, pieprz czarny, ziele angielskie, kolendra, gałka muszkatołowa, goździki), sól, błonnik
sojowy, błonnik pszenny.
Może zawierać: gluten, jaja, mleko, seler, gorczycę.
Składniki: ryż (79%), makaron (mąka z pszenicy durum, woda, sól), przyprawy (naturalne
przyprawy w zmiennych proporcjach: cynamon, imbir, pieprz, ziele angielskie, kolendra, gałka
muszkatołowa, goździki), sól, woda.
Może zawierać: jaja.
Składniki: papryka czerwona, bakłażan, cukinia, cebula czerwona, masło (5%), oliwa z oliwek,
sok z cytryny, czosnek, sól, pieprz czarny.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, seler, gorczycę.
Patrz „sosy do wyboru”
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Karkówka w przyprawach
(31%)

Warzywa (11%)

Karkówka z grilla
520 g

Frytki lub ryż do wyboru
(29%)

Zestaw surówek (29%)

Kurczak z
warzywami
480 g

Grillowany filet z kurczaka
(38%)
Ryż jaśminowy (31%)
Sakiewka grillowanych
warzyw (31%)
Grillowany filet z kurczaka
(33%)
Duszone warzywa (11%)

Kurczak z grilla
540 g

Frytki lub ryż jaśminowy
(28%)

Zestaw surówek (28%)

Wersja na dzień: 29.05.2020
Składniki: Karkówka wieprzowa (karkówka wieprzowa bez kości (85%), woda, syrop glukozowy,
sól, regulatory kwasowości: octany sodu, stabilizatory: cytryniany sodu, przeciwutleniacz:
askorbinian sodu), olej rzepakowy, papryka słodka, czosnek granulowany, grillmix (sól, mąka
pszenna, zioła, przyprawy, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, barwnik: ekstrakt z papryki,
olej rzepakowy), pieprz, majeranek.
Może zawierać: jaja, soję, mleko, seler, gorczycę.
Składniki: cebula biała (50%), pieczarki (27%), papryka czerwona (22%), olej rzepakowy, grillmix
(sól, mąka pszenna, zioła, przyprawy, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, barwnik: ekstrakt
z papryki, olej rzepakowy).
Patrz „dodatki do wyboru”
Składniki: surówka colesław (33,3%)(kapusta biała, sos chrzanowy (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),
surówka curry (33,3%)(kapusta biała, marchew, cukier, olej rzepakowy, sól, curry, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, pieprz czarny, buraczki z cebulką (33,3%)(burak gotowany,
cebula biała, cukier, olej rzepakowy, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy).
Może zawierać: seler, orzechy, nasiona sezamu.
Składniki: filet z kurczaka, olej rzepakowy, sól, pieprz czarny.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę.
Składniki: ryż jaśminowy, woda, sól.
Składniki: papryka czerwona, bakłażan, cukinia, cebula czerwona, masło, oliwa z oliwek, sok z
cytryny, czosnek, sól, pieprz czarny.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, seler, gorczycę.
Składniki: filet z piersi kurczęcej (96%), bejca grillowa (mieszanka przypraw (sól, mąka pszenna,
zioła, przyprawy, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, barwnik: ekstrakt z papryki, olej
rzepakowy).
Składniki: cebula biała (49%), pieczarki świeże (24%), papryka świeża (23%), mieszanka
przypraw (sól, mąka pszenna, zioła, przyprawy, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, barwnik:
ekstrakt z papryki), olej rzepakowy).
Patrz „dodatki do wyboru”
Składniki: surówka colesław (33,3%)(kapusta biała, sos chrzanowy (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),
surówka curry (33,3%)(kapusta biała, marchew, cukier, olej rzepakowy, sól, curry, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, pieprz czarny, buraczki z cebulką (33,3%)(burak gotowany,
cebula biała, cukier, olej rzepakowy, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy).
Może zawierać: seler, orzechy, nasiona sezamu.

BURGERY

Burger klasyczny (54%)

Burger klasyczny
650 g
Frytki stekowe (23%)

Surówka colesław (23%)

Składniki: burger wołowy (47%)(mięso wołowe (100%)), bułka (35%)(mąka (mąka pszenna,
środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-amylaza), olej rzepakowy, drożdże
piekarskie, sól, cukier, masa jajowa pasteryzowana (jaja kurze, benzoesan sodu), nasiona
sezamu), remoulada duńska (%)(pikle (kapusta kwaszona, ogórek konserwowy), woda, olej
rzepakowy, cukier, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, sól), przyprawy
(zawierają gorczycę, seler), ocet spirytusowy, sól, skrobia modyfikowana, mleko w proszku
odtłuszczone, substancje zagęszczające: guma guar, guma ksantanowa, substancje
konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu, regulator kwasowości: kwas mlekowy,
barwnik: kurkumina), pomidor (%), ogórek konserwowy (%)(ogórki, woda, ocet spirytusowy,
cukier, sól, przyprawy (zawierają gorczycę)), cebula czerwona (%), sałata karbowana (%), rukola
(%), sól, pieprz czarny.
Może zawierać: orzeszki ziemne, soję, orzechy.
Składniki: frytki (ziemniaki, olej słonecznikowy), frytura (olej palmowy, kwas cytrynowy,
przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, substancja antyspieniająca: dimetylopolisiloksan).
Może zawierać: gluten, jaja, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki, mięczaki.
Składniki: kapusta biała, sos chrzanowy (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.
Może zawierać: seler.
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Wersja na dzień: 29.05.2020
Sos kultowy do wyboru

Burger Tennessee
750 g

Składniki: burger wołowy (20,5%)(mięso wołowe (100%)), bułka (28%)(mąka (mąka pszenna,
środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-amylaza), olej rzepakowy, drożdże
piekarskie, sól, cukier, masa jajowa pasteryzowana (jaja kurze, benzoesan sodu), nasiona
sezamu), pomidor (%), sos koktajlowy (%)(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), ser mozzarella (%)(mleko
krowie pasteryzowane, sól, kultury starterowe, podpuszczka, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana), marmolada z czerwonej cebuli
Burger Tennessee (60%) (%)(ketchup (koncentrat pomidorowy, woda, cukier, ocet spirytusowy, sól, skrobia
modyfikowana, mieszanka przypraw, substancje zagęszczające: guma guar, guma ksantanowa,
regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat), cebula czerwona, whiskey Jack Daniel’s (),
koncentrat pomidorowy, cukier, olej rzepakowy, sos worcester (ocet spirytusowy, melasa, ocet
słodowy (zawiera jęczmień), woda, cukier, tamarynda, sardela, cebula, czosnek, przyprawa,
aromaty), sól, tabasco (ocet destylowany, czerwona papryka, sól)), boczek wędzony
(5%)(boczek wieprzowy, sól, białko sojowe, stabilizatory: trifosforany sodu i potasu, substancja
zagęszczająca: karagen, cukry: glukoza i maltodekstryna, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu,
aromaty, przeciwutleniacze: askorbinian sodu i izoaskorbinian sodu, białko wieprzowe,
substancja konserwująca: azotyn sodu), rukola (%), sól, pieprz czarny.
Może zawierać: orzeszki ziemne, orzechy, seler.

Frytki stekowe (20%)

Surówka colesław (20%)

Sos kultowy do wyboru

Burger z
falafelem
450 g

Patrz „sosy do wyboru”

Burger z falafelem (67%)

Surówka curry (33%)

Składniki: frytki ( ziemniaki, olej słonecznikowy), frytura (olej palmowy, kwas cytrynowy,
przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, substancja antyspieniająca: dimetylopolisiloksan).
Może zawierać: gluten, jaja, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki, mięczaki.
Składniki: kapusta biała, sos chrzanowy (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.
Może zawierać: seler.
Patrz „sosy do wyboru”
Składniki: bułka (36%)(mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy,
alfa-amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier, jaja, nasiona sezamu), falafel
smażony (24%) [falafel (86%)(ciecierzyca, woda, cebula, sól, skrobia ziemniaczana, substancja
spulchniająca: soda oczyszczona, przyprawy (czosnek, pieprz czarny, papryka ostra, kardamon,
kumin), cukier, natka pietruszki, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, olej rzepakowy),
frytura (olej palmowy, kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, substancja
antyspieniająca: dimetylopolisiloksan)], bakłażan, cukinia, hummus (ciecierzyca konserwowa
(64%)(ciecierzyca – suche ziarno, woda, sól, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), zalewa z
cieciorki (woda, sól), oliwa z oliwek, pasta tahini (7%)(olej sezamowy, ziemne białe, prażone
ziarna sezamu (47%)), sok z cytryny, czosnek świeży, sól), papryka czerwona, harrisa (pulpa
pomidorowa (76%)(pomidory, sól), sambal (15%)(chili (70%), woda, sól, regulator kwasowości:
kwas octowy, skrobia kukurydziana modyfikowana, substancja konserwująca: sorbinian
potasu), czosnek, kumin, kolendra świeża, sól), sałata karbowana, oliwa z oliwek, sól.
Może zawierać: skorupiaki, ryby, orzeszki ziemne, soję, mleko, orzechy, seler, gorczycę,
dwutlenek siarki, mięczaki.
Składniki: kapusta biała (75%), marchew (13%), cukier, olej rzepakowy, sól, curry (0,5%),
regulator kwasowości: kwas cytrynowy, pieprz czarny.
Może zawierać: jaja, gorczycę, seler.
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Master Burger (75%)

Master burger
590 g

Frytki stekowe (25%)

Wersja na dzień: 29.05.2020
Składniki: burger wołowy (48%)(mięso wołowe, sól, pieprz czarny), bułka (mąka (mąka
pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-amylaza), olej rzepakowy,
drożdże piekarskie, sól, cukier, jaja, nasiona sezamu), krążki cebulowe (9%)(cebula (57%),
bułka tarta (mąka pszenna, sól, drożdże), olej palmowy, mąka pszenna, woda, skrobia
pszenna, substancja żelująca: alginian sodu, cukier, mąka ryżowa, stabilizator: fosforan sodu,
guma ksantanowa, karboksymetyloceluloza), sól), ser topiony z cheddarem (5%)(ser Cheddar
(52%), odtłuszczone mleko, odtłuszczone mleko w proszku, masło, białka mleka, sole
emulgujące: polifosforany i fosforany sodu, aromat naturalny (zawiera mleko), sól, barwniki:
ekstrakt z papryki i karoteny), pomidor, ogórek konserwowy (zawierają gorczycę), sałata
karbowana, rukola, kolendra, boczek grillowany (4%)(boczek wieprzowy, sól, białko sojowe,
stabilizatory: trifosforany sodu i potasu, substancja zagęszczająca: karagen, cukry: glukoza i
maltodekstryna, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, aromaty, przeciwutleniacze:
askorbinian sodu i izoaskorbinian sodu, białko wieprzowe, substancja konserwująca: azotyn
sodu), pomidor (%), ogórek konserwowy (%)(zawierają gorczycę), sałata karbowana(%), sos
paprykowy Sriracha (1%)( woda, koncentrat pomidorowy, cukier, sos chili Sriracha (6,5%)(chili,
cukier, czosnek, sól woda, regulator kwasowości, kwas octowy, kwas cytrynowy, wzmacniacz
smaku: glutaminian sodu, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, substancja
konserwująca: sorbinian potasu), skrobia modyfikowana, ocet spirytusowy, sól, granulaty
warzyw (w tym papryka granulowana (1,7%), cebula granulowana), czosnek mielony,
substancje zagęszczające (guma guar, guma ksantanowa), koncentrat soku z cytryny, ekstrakt
czosnku, substancje konserwujące (sorbinian potasu, benzoesan sodu)), rukola (%),
Może zawierać: seler, orzechy, orzeszki ziemne
Składniki: frytki (ziemniaki, olej słonecznikowy), frytura (olej palmowy, kwas cytrynowy,
przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, substancja antyspieniająca: dimetylopolisiloksan).
Może zawierać: gluten, jaja, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki, mięczaki.

DESERY
Sernik z
brzoskwiniami
200 g

Szarlotka z lodami
220 g

Crème brûlée
100 g

Sezamowe kulki
w toffi
100 g

Składniki: sernik z brzoskwiniami (95%)(brzoskwinie (19%), ser twarogowy chudy (15%),
śmietana, cukier, mąka pszenna, jaja, woda, tłuszcz palmowy, syrop glukozowo-fruktozowy,
olej rzepakowy, skrobia modyfikowana, słodka serwatka (z mleka) w proszku, skrobia
ziemniaczana, skrobia pszenna, dekstroza, substancje spulchniające: difosforan disodowy,
węglan sodu; żelatyna wołowa, substancje zagęszczające: alginian sodu, guma guar; sól, syrop
glukozowy, stabilizator: siarczan wapnia, aromat, kwas cytrynowy, barwniki spożywcze:
koncentrat z marchwi, koncentrat z dyni; substancja żelująca: pektyny; białka mleka,
regulatory kwasowości: cytrynian potasu, winian sodowo-potasowy)), mięta.
Może zawierać: orzeszki ziemne, soję, orzechy.
Składniki: szarlotka (75%)(jabłka (47%), mąka pszenna, puree jabłkowe (9%), cukier, tłuszcz
palmowy, masło, jaja, skrobia modyfikowana, ser twarogowy półtłusty, skrobia pszenna,
substancje spulchniające: difosforan disodowy, węglan sodu, odtłuszczone mleko w proszku,
mąka pszenna preżelowana, suszony rozpyłowo ser twarogowy o obniżonej zawartości
tłuszczu, syrop cukru inwertowanego, emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych,
estryfikowane mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, częściowa zhydrolizowana lecytyna,
sól kuchenna, aromaty, gluten pszenny, kwas askorbinowy, cynamon, barwniki: koncentrat z
marchwi, koncentrat z dyni, substancja utrzymująca wilgoć: sorbitol)), lody waniliowe
(20%)(mleko, śmietanka, cukier, dekstroza, mleko w proszku, żółtko jaja kurzego, wanilia
(0,25%), stabilizator: mączka chleba świętojańskiego), śmietanka (śmietanka, stabilizator:
karagen mięta.
Może zawierać: orzeszki ziemne, soję, orzechy.
Składniki: śmietanka (43,5%)(śmietanka, stabilizator: karagen, emulgator: mono- i diglicerydy
kwasów tłuszczowych), mleko krowie (43,5%) baza Crème brûlée (13%)(cukier, dekstroza,
skrobia, jaja w proszku, substancje zagęszczające: przetworzone wodorosty morskie z gatunku
Euchema, karagen; aromaty, sól, barwnik: kurkumina), cukier trzcinowy, mięta.
Może zawierać: gluten, soję, orzechy.
Składniki: kuleczki sezamowe z czarną fasolą (80%)(mąka z ryżu kleistego, woda, sezam biały
(12%), czerwona fasola (8%), olej rzepakowy, modyfikowana skrobia kukurydziana, tłuszcz
roślinny (olej palmowy, emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych,
przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol), mąka pszenna, sól, emulgatory: mono- i diglicerydy
kwasów tłuszczowych), polewa toffi (20%)(cukier inwertowany, mleko skondensowane
słodzone, cukier, woda, masło, substancje zagęszczające: skrobia kukurydziana, karagen,
przetworzone wodorosty morskie; sól, aromat waniliowy), frytura (olej palmowy, kwas
cytrynowy, przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, substancja antyspieniająca:
dimetylopolisiloksan.
Może zawierać: jaja, ryby, orzeszki ziemne soję, orzechy, dwutlenek siarki, mięczaki.
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Lody
czekoladowe
45 g

Wersja na dzień: 29.05.2020
Składniki: masa z gorzkiej czekolady (86%)(mleko krowie, czekolada gorzka (25%)(miazga
kakaowa, cukier, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, tłuszcz kakaowy, emulgatory: lecytyna
sojowa, polirycynooleinian poliglicerolu, aromat), rama cremefine (maślanka, oleje roślinne
(całkowicie utwardzony olej palmowy, olej kokosowy, olej palmowy)), bita śmietana
(12,5%)(śmietanka, stabilizator: karagen), wiórki czekoladowe (mleko krowie, czekolada
gorzka (miazga kakaowa, cukier, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, tłuszcz kakaowy,
emulgatory: lecytyna sojowa, polirycynooleinian poliglicerolu, aromat), mięta.
Może zawierać: gluten, jaja, orzeszki ziemne, orzechy.
Składniki: masa z gorzkiej czekolady (49%)(mleko krowie, czekolada gorzka (25%)(miazga
kakaowa, cukier, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, tłuszcz kakaowy, emulgatory: lecytyna
sojowa, polirycynooleinian poliglicerolu, aromat), rama cremefine (maślanka, oleje roślinne
(całkowicie utwardzony olej palmowy, olej kokosowy, olej palmowy)), gruszka w syropie
(37%)(gruszki, woda, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), bita śmietana
(12,5%)(śmietanka, stabilizator: karagen), mięta.
Może zawierać: gluten, jaja, orzeszki ziemne, orzechy.
Składniki: masa z białej czekolady (79%)(czekolada biała (44%)(cukier, tłuszcz kakaowy, mleko
pełne w proszku, serwatka w proszku, jogurt w proszku, emulgator: lecytyna sojowa, aromat)
ser mascarpone (40%)(pasteryzowana śmietanka, regulator kwasowości: kwas cytrynowy),
rama cremefine (maślanka, oleje roślinne (całkowicie utwardzony olej palmowy, olej
kokosowy, olej palmowy)), mus z malin (20%)(grys z malin (83%), cukier, masło), mięta.
Może zawierać: gluten, jaja, orzeszki ziemne, orzechy.
Składniki: lody czekoladowe (59%)(mleko, czekolada (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy,
emulgator: lecytyna sojowa, naturalny aromat waniliowy), kakao, cukier, dekstroza, mleko w
proszku, stabilizator: mączka chleba świętojańskiego), masa z białej czekolady (20%)(czekolada
biała (44%)(cukier, tłuszcz kakaowy, mleko pełne w proszku, serwatka w proszku, jogurt w
proszku, emulgator: lecytyna sojowa, aromat) ser mascarpone (40%)(pasteryzowana
śmietanka, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), rama cremefine (maślanka, oleje roślinne
(całkowicie utwardzony olej palmowy, olej kokosowy, olej palmowy)), mus z malin (20%)(grys z
malin (83%), cukier, masło), mięta.
Może zawierać: gluten, jaja, orzeszki ziemne, orzechy.
Składniki: ciasto brownie (51%)(cukier, olej rzepakowy, masa jajowa pasteryzowana, mąka
pszenna, syrop glukozowo-fruktozowy, karmelizowane słodzone skondensowane mleko
(mleko, cukier), tłuszcz palmowy, substancja stabilizująca: glicerol, emulgatory: mono- i
diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry sacharozy i kwasów tłuszczowych, aromaty, kakao w
proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, orzechy włoskie, sól), gruszka w syropie
(31%)(gruszki, woda, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), śmietanka (śmietanka,
stabilizator: karagen), mięta.
Może zawierać: soję, nasiona sezamu, łubin.
Składniki: gruszka w syropie (31%)(gruszki, woda, cukier, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy), lody czekoladowe (20%)(mleko, czekolada (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz
kakaowy, emulgator: lecytyna sojowa, naturalny aromat waniliowy), kakao, cukier, dekstroza,
mleko w proszku, stabilizator: mączka chleba świętojańskiego), lody waniliowe (20%)(mleko,
śmietanka, cukier, dekstroza, mleko w proszku, żółtko jaja kurzego, wanilia, stabilizator:
mączka chleba świętojańskiego), sorbet truskawkowy (20%)(truskawka (55%), woda, cukier,
dekstroza, sok z cytryny, inulina, stabilizator: pektyny owoców cytrusowych), bita śmietana
(śmietanka, stabilizator: karagen), rurki waflowe (mąka pszenna, cukier, olej rzepakowy i
słonecznikowy, odtłuszczone mleko w proszku, glukoza, jaja w proszku, sól, aromat waniliowy,
emulgator: lecytyny (z soi), mięta.
Może zawierać: orzeszki ziemne, orzechy, nasiona sezamu.
Składniki: mleko, śmietanka, cukier, dekstroza, mleko w proszku, żółtko jaja kurzego, wanilia,
stabilizator: mączka chleba świętojańskiego.
Może zawierać: orzeszki ziemne, orzechy.
Składniki: mleko, czekolada (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyna
sojowa, naturalny aromat waniliowy), kakao, cukier, dekstroza, mleko w proszku, stabilizator:
mączka chleba świętojańskiego.
Może zawierać: orzeszki ziemne, orzechy.

Sorbet
truskawkowy
45 g

Składniki: truskawka (55%), woda, cukier, dekstroza, sok z cytryny, inulina, stabilizator: pektyny
owoców cytrusowych
Może zawierać: orzeszki ziemne, mleko, orzechy.

Mus czekoladowy
z bitą śmietaną
80 g

Mus czekoladowy
z puree
gruszkowym i bitą
śmietaną
80 g

Biała czekolada z
musem z malin
70 g

Biała czekolada z
musem z malin i
lodami
czekoladowymi
70 g

Brownie z gruszką
100 g

Puchar lodowy
200 g

Lody waniliowe
45 g

DODATKI DO WYBORU
Frytki

Składniki: frytki (ziemniaki, olej słonecznikowy), frytura (olej palmowy, kwas cytrynowy,
przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, substancja antyspieniająca: dimetylopolisiloksan).
Może zawierać: gluten, jaja, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki, mięczaki.
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Frytki stekowe

Półksiężyce z
ziołami

Ryż arabski
Ryż jaśminowy

Wersja na dzień: 29.05.2020
Składniki: frytki (ziemniaki, olej słonecznikowy), frytura (olej palmowy, kwas cytrynowy,
przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, substancja antyspieniająca: dimetylopolisiloksan).
Może zawierać: gluten, jaja, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki, mięczaki.
Składniki: cząstki ziemniaczane (ziemniaki, olej słonecznikowy, powłoczka (mąka pszenna,
mąka ryżowa, skrobia kukurydziana, warzywa w proszku (czosnek cebula, sól, dekstryna
ziemniaczana, modyfikowana skrobia ziemniaczana, przyprawy, (0,07%), ekstrakt z drożdży,
substancja spulchniająca: wodorowęglan sosu, barwnik: kapsaicyna, ekstrakt z przypraw)),
frytura (olej palmowy, przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, substancja antyspieniająca:
dimetylopolisiloksan).
Może zawierać: jaja, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki, mięczaki.
Składniki: ryż (79%), makaron (mąka z pszenicy durum, woda), przyprawy (1%)(naturalne
przyprawy w zmiennych proporcjach: cynamon, imbir, pieprz, ziele angielskie, kolendra, gałka
muszkatołowa, goździki), woda, sól.
Może zawierać: jaja.
Składniki: ryż jaśminowy, woda, sól.

Ziemniak w
mundurku z
masłem
czosnkowym

Składniki: ziemniak (89%), masło czosnkowe (11%)(masło (89%), czosnek (5%), natka
pietruszki, sól).
Może zawierać: jaja.

Masło
rozmarynowe

Składniki: masło (93%), sól, rozmaryn (2%), pieprz czarny.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, seler, gorczycę.

Masło
czosnkowe

Składniki: masło (89%), czosnek (5%), natka pietruszki, sól.

Zapieczenie
serem 30 g

Grzanka z serem dodatek

Wołowina do
burgera - dodatek

Składniki: mleko krowie pasteryzowane, sól, kultury starterowe, podpuszczka
mikrobiologiczna, regulator kwasowości: kwasek cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca:
skrobia ziemniaczana.
Składniki: Składniki: bagietka pszenna (68%)(mąka pszenna, woda, drożdże, sól, gluten
pszenny, cukier, mąka ze słodu pszennego, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy),
ser (21%)(mleko krowie pasteryzowane, sól, kultury starterowe, podpuszczka
mikrobiologiczna, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca:
skrobia ziemniaczana), masło czosnkowe (11%)(masło (89%), czosnek (5%), natka pietruszki,
sól).
Może zawierać: jaja, soję, nasiona sezamu.
Skladniki: mięso wołowe (100%), sól, pieprz czarny.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę.

SAŁATKI DO WYBORU
Surówka colesław

Surówka curry
Buraczki z
cebulką
Sałatka
Tabbouleh
Gotowane
warzywa

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.
Może zawierać: seler.
Składniki: kapusta biała (75%), marchew (13%), cukier, olej rzepakowy, sól, curry (0,5%),
regulator kwasowości: kwas cytrynowy, pieprz czarny.
Może zawierać: jaja, gorczycę, seler.
Składniki: burak gotowany (81%), cebula biała (11%), cukier, olej rzepakowy, sól, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy.
Może zawierać: jaja, seler, orzechy, gorczycę, nasiona sezamu.
Składniki: kasza bulgur (39%)(kasza z pszenicy durum), pomidor, cebula czerwona, sok z
cytryny, mięta świeża, natka pietruszki, oliwa, mięta świeża , sól, pieprz czarny.
Może zawierać: jaja, soję, mleko, seler, gorczycę.
Składniki: mieszanka warzyw w zmiennych proporcjach (93%)(kalafior, marchewka, marchewka
żółta, fasola zielona płaska), masło, sól, cukier.
Może zawierać: seler.
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Sałatka grecka
150 g

Sałatka
wegetariańska
150 g

Rukola z
pomidorkami
Sakiewka
grillowanych
warzyw
Marchewka z
jabłkiem
80 g
Ogórki w
śmietanie
80 g

Wersja na dzień: 29.05.2020
Składniki: mieszanka sałat w zmiennych proporcjach (22%), pomidory koktajlowe, ser
solankowy typu feta (15%)(mleko, sól, regulator kwasowości: lakton kwasu glukonowego),
papryka czerwona, sos vinegrette (woda, olej rzepakowy, sos ogrodowy (cukier sól,
wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy, kwas: kwas cytrynowy, regulator kwasowości:
octany sodu, skrobia modyfikowana, maltodekstryna, zioła (pietruszka, szczypiorek), cebula,
przyprawy (kurkuma, czarny pieprz), mąka gorczycy, substancja zagęszczająca: guma
ksantanowa, ekstrakt drożdżowy, czosnek w proszku, szpinak, olej rzepakowy, aromat (zawiera
gorczycę)), ogórek, oliwki czarne (6%)(oliwki czarne, woda, sól, stabilizator: glukonian
żelazawy), cebula czerwona.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, seler.
Składniki: mieszanka sałat w zmiennych proporcjach (35%), pomidory koktajlowe (29%),
ogórek, (23%), sos vinegrette (12%)(woda, olej rzepakowy, sos ogrodowy (cukier sól,
wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy, kwas: kwas cytrynowy, regulator kwasowości:
octany sodu, skrobia modyfikowana, maltodekstryna, zioła (pietruszka, szczypiorek), cebula,
przyprawy (kurkuma, czarny pieprz), mąka gorczycy, substancja zagęszczająca: guma
ksantanowa, ekstrakt drożdżowy, czosnek w proszku, szpinak, olej rzepakowy, aromat (zawiera
gorczycę), natka pietruszki, mięta.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler.
Składniki: pomidory koktajlowe (65%), rukola (24%), oliwa z oliwek, sok z cytryny.
Składniki: papryka czerwona (27%), bakłażan (25%), cukinia (25%), cebula czerwona (12%),
masło (5%), oliwa z oliwek, sok z cytryny, czosnek, sól, pieprz czarny.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, seler, gorczycę.
Składniki: marchew (63%), jabłko (31%), cukier, sok z cytryny.
Składniki: ogórek zielony (76%), śmietana (21%)( maślanka (68%), tłuszcz roślinny utwardzony
(18%), oleje roślinne (12%), maślanka w proszku (0,3%), skrobia modyfikowana, emulgatory
(estry sacharozy i kwasów tłuszczowych, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny
sojowe), stabilizatory (guma guar, mączka chleba świętojańskiego), jogurt naturalny, sok z
cytryny, cukier, sól, pieprz czarny.
Może zawierać: gluten, jaja, seler, gorczycę.

SOSY DO WYBORU

Czosnkowy

Koktajlowy

Ostry

Jogurtowo –
miętowy

Tahini

Składniki: jogurt naturalny (44%)(śmietanka pasteryzowana, białka mleka, odtłuszczone mleko
w proszku, żywe kultury bakterii jogurtowych), majonez (44%)(olej rzepakowy, woda, cukier,
żółtko jaja w proszku, ocet spirytusowy, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, cukier,
sól, przyprawy), sól, skrobia modyfikowana, regulator kwasowości (kwas mlekowy), substancje
zagęszczające (guma guar, guma ksantanowa), barwnik (karoteny),przeciwutleniacz (sól
wapniowo-disodowa EDTA) ), woda, czosnek suszony (4%), cukier, sól jodowana, natka
pietruszki, olej rzepakowy.
Może zawierać: gluten, soja, seler.
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.
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%).
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 czarny, papryczka chilli.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, seler, gorczycę.
Składniki: jogurt naturalny (44%)(mleko, mleko w proszku odtłuszczone, białka mleka, żywe
kultury bakterii), pasta tahini 30% (olej sezamowy (53%), zmielone białe, prażone ziarna
sezamu (47%)), mleko, sok z cytryny, sezam, czosnek świeży, sól, pieprz czarny.
Może zawierać: gluten, jaja, orzeszki ziemne, soję, orzechy, seler, gorczycę.
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Z zielonego
pieprzu

BBQ

Marmolada z
czerwonej cebuli
z whiskey

Słodkie chili

Harissa
Sos
musztardowomiodowy
Krem
truskawkowy
Krem jagodowy
Konfitura
truskawkowa
Konfitura
jagodowa

Wersja na dzień: 29.05.2020
Składniki: woda, sos z zielonego pieprzu (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, gorczycę.
Składniki: woda, cukier, koncentrat pomidorowy, ocet winny biały, skrobia modyfikowana, ocet
spirytusowy, przecier śliwkowy (1,6%), przyprawy, barwnik: karmel, sól, regulator kwasowości:
kwas mlekowy, aromat dymu wędzarniczego, substancja konserwująca: sorbinian potasu.
Składniki: ketchup (47%)(koncentrat pomidorowy (78%), woda, cukier, ocet spirytusowy, sól,
skrobia modyfikowana, mieszanka przypraw, substancje zagęszczające: guma guar, guma
ksantanowa, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat), cebula czerwona (16%), whisky
Jack Daniel’s (16%), koncentrat pomidorowy (pomidory, sól), cukier, olej rzepakowy, sos
Worcester (ocet spirytusowy, melasa, ocet słodowy (zawiera jęczmień), woda, cukier,
tamarynda, sól, sardela (ryba), cebula, czosnek, przyprawa, aromaty), sól, tabasco
(destylowany ocet, ostra papryczka, sól).
Składniki: syrop glukozowo-fruktozowy, woda, cukier, ocet winny biały, granulaty warzyw
(papryka, cebula), koncentrat pomidorowy, skrobia modyfikowana, ocet spirytusowy, sól,
substancja zagęszczająca (guma guar, guma ksantanowa), substancja konserwująca (sorbinian
potasu), przyprawy (w tym chili 0,1 %), ekstrakt czosnku.
Składniki: pulpa pomidorowa (76%)(pomidory, sól), sambal (15%)(chili (70%), woda, sól,
regulator kwasowości: kwas octowy, skrobia kukurydziana modyfikowana, substancja
konserwująca: sorbinian potasu), czosnek świeży, kumin, kolendra świeża, sól.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu.
Składniki: musztarda miodowa (73%)(woda, gorczyca biała (14,5%), ocet spirytusowy, miód
sztuczny (8%)(syrop glukozowo-fruktozowy, cukier, woda, aromat, barwnik: karmel
amoniakalno-siarczynowy), cukier, sól, przyprawy, aromat, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy), miód (27%).
Składniki: ser mascarpone (62%)(pasteryzowana śmietanka, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy), konfitura z truskawek (37%)(owoce truskawek (50%), cukier, substancja
zagęszczająca: pektyna owocowa, regulator kwasowości: kwas cytrynowy).
Składniki: ser mascarpone (62%)(pasteryzowana śmietanka, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy), konfitura z jagód (37%)(owoce truskawek (50%), cukier, substancja zagęszczająca:
pektyna owocowa, regulator kwasowości: kwas cytrynowy).
Składniki: owoce truskawek (50%), cukier, substancja zagęszczająca: pektyna owocowa,
regulator kwasowości: kwas cytrynowy.
Składniki: owoce czarnych jagód (50%), cukier, substancja zagęszczająca: pektyna owocowa,
regulator kwasowości: kwas cytrynowy.

ŚNIADANIA

Hummus Jamil
280 g

Twarożek na
słodko
210 g

Twarożek na
słono
210 g

Składniki: ciecierzyca konserwowa (64%)(ciecierzyca – suche ziarno, woda, sól,
Hummus tradycyjny
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), zalewa z cieciorki (woda, sól), oliwa (8%), pasta tahini
(22,5%)
(7%)(olej sezamowy (53%), zmielone białe, prażone ziarna sezamu (47%)), sok z cytryny,
czosnek świeży, natka pietruszki, sól.
Składniki: ciecierzyca konserwowa (57%)( ciecierzyca – suche ziarno, woda, sól,
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), zalewa z cieciorki (woda, sól), daktyle suszone (10%),
Hummus z daktylami
oliwa z oliwek (8%), pasta tahini (6%)(olej sezamowy (53%), zmielone białe, prażone ziarna
(22,5%)
sezamu (47%)), sok z cytryny, czosnek, sól, natka pietruszki.
Może zawierać: gluten, orzeszki ziemne, orzechy.
Oliwki całe (14%)
Składniki: oliwki, woda, sól, stabilizator koloru: glukonian żelazawy.
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfaBułka pita (41%)
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier.
Składniki: ser biały półtłusty (64%)(mleko pasteryzowane, kultury żywych bakterii), dżem
brzoskwiniowy (28%)(brzoskwinie (44%), cukier, woda, substancja żelująca: pektyny,
Twarożek z dżemem
substancja zagęszczająca: guma guar, regulatory kwasowości: kwas cytrynowy i cytryniany
brzoskwiniowym (75%)
sodu), śmietanka (śmietanka, stabilizator: karagen, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów
tłuszczowych), cukier, mięta.
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfaBułka pita (25%)
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier.
Składniki: ser biały półtłusty (88%)(mleko pasteryzowane, kultury żywych bakterii), śmietanka
Twarożek ze szczypiorkiem (śmietanka, stabilizator: karagen, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych),
(49%)
szczypiorek, sól, pieprz czarny.
Może zawierać: gluten, jaja, soję mleko, gorczycę.
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Warzywa (23%)
Bułka pita z masłem (28%)
Jajecznica (36%)

Jajecznica
270 g

Grillowany boczek (7%)

Warzywa (30%)
Bułka pita z masłem (27%)

Grillowane kiełbaski
śniadaniowe (16%)

Grillowany boczek (11%)

Best morning
360 g
Sałatka wegetariańska
(40%)

Sos musztardowomiodowy lub kultowy do
wyboru (13%)
Bułka pita z masłem (20%)

Grillowane kiełbaski
śniadaniowe (13%)

Grillowany boczek (8%)

New York
460 g
Sałatka wegetariańska
(31,5%)

Jajecznica (21%)
Sos musztardowomiodowy lub kultowy do
wyboru (10,5%)
Bułka pita z masłem (16%)

Wersja na dzień: 29.05.2020
Składniki: ogórek, pomidor.
Składniki: bułka pita (80%)(mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas
askorbinowy, alfa-amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier), masło.
Składniki: jaja (78%), masło, szczypiorek, rukola, sól, pieprz czarny.
Może zawierać: gluten, soję, seler, gorczycę.
Składniki: boczek wieprzowy (94%), sól, białko sojowe, stabilizatory: trifosforany sodu i potasu,
substancja zagęszczająca: karagen, cukry: glukoza i maltodekstryna, wzmacniacz smaku:
glutaminian sodu, aromaty, przeciwutleniacze: askorbinian sodu i izoaskorbinian sodu, białko
wieprzowe, substancja konserwująca: azotyn sodu.
Może zawierać: jaja, orzeszki ziemne, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu.
Patrz „sałatki do wyboru”
Składniki: bułka pita (80%)(mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas
askorbinowy, alfa-amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier), masło.
Składniki: mięso wieprzowe (95%), sól, przyprawy, ekstrakty przypraw, ekstrakty owoców,
błonnik roślinny, maltodekstryna, regulatory kwasowości: kwas mlekowy, kwas cytrynowy,
syrop inwertowany, czerwone wino, substancja konserwująca: azotyn sodu, osłonka
wieprzowa jadalna.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę.
Składniki: boczek wieprzowy (94%), sól, białko sojowe, stabilizatory: trifosforany sodu i potasu,
substancja zagęszczająca: karagen, cukry: glukoza i maltodekstryna, wzmacniacz smaku:
glutaminian sodu, aromaty, przeciwutleniacze: askorbinian sodu i izoaskorbinian sodu, białko
wieprzowe, substancja konserwująca: azotyn sodu.
Może zawierać: jaja, orzeszki ziemne, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu.
Składniki: mieszanka sałat w zmiennych proporcjach (35%), pomidory koktajlowe (29%),
ogórek, (23%), sos vinegrette (12%)(woda, olej rzepakowy, sos ogrodowy (cukier sól,
wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy, kwas: kwas cytrynowy, regulator kwasowości:
octany sodu, skrobia modyfikowana, maltodekstryna, zioła (pietruszka, szczypiorek), cebula,
przyprawy (kurkuma, czarny pieprz), mąka gorczycy, substancja zagęszczająca: guma
ksantanowa, ekstrakt drożdżowy, czosnek w proszku, szpinak, olej rzepakowy, aromat (zawiera
gorczycę), natka pietruszki, mięta.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler.
Patrz „sosy do wyboru”
Składniki: bułka pita (80%)(mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas
askorbinowy, alfa-amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier), masło.
Składniki: mięso wieprzowe (95%), sól, przyprawy, ekstrakty przypraw, ekstrakty owoców,
błonnik roślinny, maltodekstryna, regulatory kwasowości: kwas mlekowy, kwas cytrynowy,
syrop inwertowany, czerwone wino, substancja konserwująca: azotyn sodu, osłonka
wieprzowa jadalna.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę.
Składniki: boczek wieprzowy (94%), sól, białko sojowe, stabilizatory: trifosforany sodu i potasu,
substancja zagęszczająca: karagen, cukry: glukoza i maltodekstryna, wzmacniacz smaku:
glutaminian sodu, aromaty, przeciwutleniacze: askorbinian sodu i izoaskorbinian sodu, białko
wieprzowe, substancja konserwująca: azotyn sodu.
Może zawierać: jaja, orzeszki ziemne, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu.
Składniki: mieszanka sałat w zmiennych proporcjach (35%), pomidory koktajlowe (29%),
ogórek, (23%), sos vinegrette (12%)(woda, olej rzepakowy, sos ogrodowy (cukier sól,
wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy, kwas: kwas cytrynowy, regulator kwasowości:
octany sodu, skrobia modyfikowana, maltodekstryna, zioła (pietruszka, szczypiorek), cebula,
przyprawy (kurkuma, czarny pieprz), mąka gorczycy, substancja zagęszczająca: guma
ksantanowa, ekstrakt drożdżowy, czosnek w proszku, szpinak, olej rzepakowy, aromat (zawiera
gorczycę), natka pietruszki, mięta.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler.
Składniki: jaja (79%), masło, szczypiorek, sól, pieprz czarny.
Patrz „sosy do wyboru”
Składniki: bułka pita (80%)(mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas
askorbinowy, alfa-amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier), masło.

KIDS
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Rosół dla dzieci
200 ml

Rosół

Makaron nitki

Pomidorowa dla
dzieci
200 ml

Zupa pomidorowa

•
•

Do wyboru:
Makaron nitki
Ryż biały

Paluszki rybne (29%)

Paluszki pirata
310 g

Chrupiące
kurczaki
330 g

Dodatek do wyboru (29%)
Sałatka do wyboru (26%)
Sos do wyboru (16%)

Chrupiący kurczak (34%)

Dodatek do wyboru (27%)
Sałatka do wyboru (24%)
Sos do wyboru (15%)

Shoarma drobiowa (34%)

Shoaremka
330 g

Pizza Bambino
280 g

Dodatek do wyboru (27%)
Sałatka do wyboru (24%)
Sos do wyboru (15%)

Pizza (100%)

Sos do wyboru

Wersja na dzień: 29.05.2020
Składniki: wywar (96%)(woda, korpusy drobiowe, szponder wołowy, marchew, korzeń
pietruszki, cebula, seler, przyprawa w płynie (woda, sól, wzmacniacze smaku: glutaminian
monosodowy, 5'-rybonukleotydy disodowe, ocet, wyciąg z lubczyku, glukoza, ekstrakt drożdży,
aromat), pietruszka łodygi, sól, ziele angielskie, pieprz czarny, liść laurowy), marchew
gotowana, natka pietruszki.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, gorczycę.
Składniki: mąka z pszenicy durum, woda.
Składniki: wywar (59%)(woda, korpusy drobiowe, szponder wołowy, marchew, korzeń
pietruszki, cebula, seler, przyprawa w płynie (woda, sól, wzmacniacze smaku: glutaminian
monosodowy, 5'-rybonukleotydy disodowe, ocet, wyciąg z lubczyku, glukoza, ekstrakt drożdży,
aromat), pietruszka łodygi, sól, ziele angielskie, pieprz czarny, liść laurowy), pulpa pomidorowa
(32%)(pomidory (99,6%), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), rama cremefine
(maślanka (68%), oleje roślinne (całkowicie utwardzony olej palmowy, olej kokosowy, olej
palmowy), maślanka w proszku (0,3%), skrobia modyfikowana, emulgatory: estry sacharozy i
kwasów tłuszczowych, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny sojowe, substancje
zagęszczające: guma guar, mączka chleba świętojańskiego), zasmażka (mąka pszenna, tłuszcz
roślinny), cukier, cebula biała, natka pietruszki, imbir, masło, sól, pieprz czarny.
Może zawierać: jaja, gorczycę.
Makaron nitki
Składniki: mąka z pszenicy durum, woda.
Składniki: paluszki rybne (93%)(filet z mintaja (65%), mąka pszenna, woda, olej słonecznikowy,
skrobia ziemniaczana, sól, papryka, drożdże), frytura (olej palmowy, kwas cytrynowy,
przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, substancja antyspieniająca: dimetylopolisiloksan),
pietruszka świeża.
Może zawierać: jaja, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki, mięczaki.
Patrz „dodatki do wyboru”
Patrz „sałatki do wyboru”
Patrz „sosy do wyboru”
Składniki: stripsy z kurczaka (93%)( filet z piersi kurczaka (66%), mąka pszenna, olej rzepakowy,
sól, izolat białka sojowego, gluten pszenny, stabilizatory: trifosforany sodu i potasu,
difosforany; cukry (cukier, maltodekstryna, glukoza), skrobia ziemniaczana, olej słonecznikowy,
drożdże, przeciwutleniacze: kwas askorbinowy, izoaskorbinian sodu; przyprawy i ekstrakty
przypraw, aromat), frytura (olej palmowy, kwas cytrynowy, przeciwutleniacz:
butylohydroksyanizol, substancja antyspieniająca: dimetylopolisiloksan).
Może zawierać: jaja, ryby, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki,
mięczaki.
Patrz „dodatki do wyboru”
Patrz „sałatki do wyboru”
Patrz „sosy do wyboru”
Składniki: filet z piersi kurczęcej (97%), sól, mieszanka przypraw i ziół (zawiera gorczycę),
maltodekstryna, ekstrakt drożdżowy, czosnek, cukier, gorczyca, olej słonecznikowy,
przeciwutleniacz: kwas cytrynowy, hydrolizowane białko sojowe, aromat (zawiera soję),
warzywa suszone, olej rzepakowy.
Może zawierać: gluten, mleko, seler.
Patrz „dodatki do wyboru”
Patrz „sałatki do wyboru”
Patrz „sosy do wyboru”
Składniki: ciasto (54%)(mąka pszenna, woda, olej rzepakowy, drożdże, sól, cukier), ser
(17%)(mleko krowie (zawiera laktozę), kultury starterowe, podpuszczka, regulator kwasowości:
kwas cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana), sos pomidorowy
(17%)(pulpa pomidorowa (88,6%)(pomidory, sól), olej rzepakowy, bazylia suszona, sól, cukier,
pieprz czarny), szynka (11%)(mięso wieprzowe z szynki (71%), woda, sól, skrobia ziemniaczana,
białko sojowe, stabilizatory: trifosforany i difosforany, karagen, glukoza, przeciwutleniacz:
izoaskorbinian sodu, cukier, hydrolizat białkowy kukurydziany, aromaty (zawierają soję),
hemoglobina wieprzowa, substancja konserwująca: azotyn sodu.
Może zawierać: seler, gorczycę.
Patrz „sosy do wyboru”
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Burger (61%)

Burger kowboja
360 g
Frytki (25%)

Ketchup (14%)

Spaghetti
bolognese
220 g

Kofta wołowa (26%)

Kofta Alladyna
290 g

Pan Kejks
160 g

Dodatek do wyboru (30%)
Sałatka do wyboru (27%)
Sos do wyboru (17%)
Pancakes z bitą śmietaną
(69%)
Krem lub konfitura do
wyboru (31%)
2 gałki lodów do wyboru
(73%)

Słodka Pychotka
100 g

Dodatki (27%)

Choco Stick

Choco Stick 40 g z
mlekiem 110 ml

Mleko do wyboru:
•
Mleko krowie
pełne
•
Mleko krowie
bez laktozy

Frytki z
ketchupem
200 g

Frytki (75%)

Ketchup (25%)

Wersja na dzień: 29.05.2020
Składniki: burger wołowy (36%)(mięso wołowe (100%)), bułka (27%)(mąka (mąka pszenna,
środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-amylaza), olej rzepakowy, drożdże
piekarskie, sól, cukier), ketchup (koncentrat pomidorowy (78%), woda, cukier, ocet
spirytusowy, sól, skrobia modyfikowana, mieszanka przypraw, substancje zagęszczające: guma
guar, guma ksantanowa, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat), pomidor, ogórek
konserwowy (ogórki, woda, ocet spirytusowy, cukier, sól, przyprawy (zawierają gorczycę)),
sałata karbowana, sól, pieprz czarny.
Może zawierać: jaja, soję, mleko, seler.
Składniki: frytki (96%)( ziemniaki (95,5%), olej słonecznikowy (4,5%)), frytura (olej palmowy,
kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, substancja antyspieniająca:
dimetylopolisiloksan).
Może zawierać: gluten, jaja, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki, mięczaki.
Składniki: koncentrat pomidorowy (78%), woda, cukier, ocet spirytusowy, sól, skrobia
modyfikowana, mieszanka przypraw, substancje zagęszczające: guma guar, guma ksantanowa,
regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat.
Składniki: makaron spaghetti (50%)(mąka z pszenicy durum, woda), sos bolognese (41%) pulpa
pomidorowa (52%)(pomidory, sól), mielone mięso wołowe (36%)(100% wołowina), koncentrat
pomidorowy (6%)(pomidory, sól), cebula, olej rzepakowy, cukier, sól, czosnek, papryka słodka,
bazylia suszona, pieprz czarny), pomidor koktajlowy, ser parmezan (mleko krowie, sól,
podpuszczka), bazylia świeża.
Może zawierać: jaja, soję, seler, gorczycę.
Składniki: mięso wołowe (79%), woda, sól, białko sojowe, naturalne przyprawy (cynamon,
imbir, pieprz czarny, ziele angielskie, kolendra, gałka muszkatołowa, goździki), sól, błonnik
sojowy, błonnik pszenny.
Może zawierać: gluten, jaja, mleko, seler, gorczycę
Patrz „dodatki do wyboru”
Patrz „sałatki do wyboru”
Patrz „sosy do wyboru”
Składniki: pancakes (80%)(mleko UHT, mąka pszenna, masa jajowa pasteryzowana, masło,
cukier, substancje spulchniające: wodorowęglan sodu i difosforan disodowy, sól), śmietanka
(śmietanka, stabilizator: karagen), mięta.
Może zawierać: skorupiaki, ryby, orzeszki ziemne, soję, orzechy, seler, gorczycę, nasiona
sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny, mięczaki.
Patrz „sosy do wyboru”
Patrz „desery”
Składniki: śmietanka (12%)(śmietanka, stabilizator: karagen), rurki waflowe (mąka pszenna,
cukier, olej rzepakowy i słonecznikowy, odtłuszczone mleko w proszku, glukoza, jaja w proszku,
sól, aromat waniliowy, emulgator: lecytyny (z soi)), lentilki (cukier, tłuszcz kakaowy,
odtłuszczone mleko w proszku, miazga kakaowa, mąka pszenna, preparat serwatkowy w
proszku (z mleka), tłuszcz mleczny, skrobia, emulgator (lecytyny słonecznikowe), koncentraty
roślinne (krokosz, rzodkiew, czarna marchew, cytryna, hibiskus), koncentrat spiruliny,
substancje glazurujące (wosk carnauba, wosk pszczeli), naturalny aromat waniliowy, syrop
cukru inwertowanego), polewa czekoladowa (cukier inwertowany, cukier, mleko
skondensowane słodzone, woda, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, miazga kakaowa,
tłuszcz kakaowy, substancje zagęszczająca: skrobia kukurydziana, karagen, przetworzone
wodorosty morskie z gatunku Euchema, sól, aromat: wanilina).
Może zawierać: orzeszki ziemne, orzechy, nasiona sezamu.
Składniki: cukier, masło kakowe, mleko pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyna
sojowa, naturalny aromat waniliowy.
Może zawierać: gluten, orzeszki ziemne, orzechy.

Składniki: frytki (96%)( ziemniaki (95,5%), olej słonecznikowy (4,5%)), frytura (olej palmowy,
przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, substancja antyspieniająca: dimetylopolisiloksan).
Może zawierać: gluten, jaja, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki, mięczaki.
Składniki: koncentrat pomidorowy (78%), woda, cukier, ocet spirytusowy, sól, skrobia
modyfikowana, mieszanka przypraw, substancje zagęszczające: guma guar, guma ksantanowa,
regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat.
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Bułka pita
60 g
Zapieczenie
serem
30 g

Wersja na dzień: 29.05.2020
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfaamylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier.
Składniki: mleko krowie pasteryzowane, sól, kultury starterowe, podpuszczka
mikrobiologiczna, regulator kwasowości: kwasek cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca:
skrobia ziemniaczana.

PIZZA
Pizza Margherita
450 g

Pizza Capricciosa
470 g

Pizza Pepperoni
470 g

Pizza Wiejska
540 g

Pizza Shoarma
520 g

Składniki: ciasto (55%)(mąka pszenna, woda, olej rzepakowy, drożdże, sól, cukier), ser
(27%)(mleko krowie (zawiera laktozę), kultury starterowe, podpuszczka, regulator kwasowości:
kwas cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana), sos pomidorowy
(17%)(pulpa pomidorowa (88,6%)(pomidory, sól), olej rzepakowy, bazylia suszona, sól, cukier,
pieprz czarny), bazylia suszona.
Może zawierać: jaja, soję, seler, gorczycę.
Składniki: ciasto (50%)(mąka pszenna, woda, olej rzepakowy, drożdże, sól, cukier), ser
(22%)(mleko krowie (zawiera laktozę), kultury starterowe, podpuszczka, regulator kwasowości:
kwas cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana), sos pomidorowy
(15%)(pulpa pomidorowa (88,6%)(pomidory, sól), olej rzepakowy, bazylia, sól, cukier, pieprz
czarny), szynka (6,5%)(mięso wieprzowe z szynki (71%), woda, sól, skrobia ziemniaczana, białko
sojowe, stabilizatory: trifosforany i difosforany, karagen, glukoza, przeciwutleniacz:
izoaskorbinian sodu, cukier, hydrolizat białkowy kukurydziany, aromaty (zawierają soję),
hemoglobina wieprzowa, substancja konserwująca: azotyn sodu), pieczarki (6,5%), bazylia
suszona.
Może zawierać: jaja, seler, gorczycę.
Składniki: ciasto (52%)(mąka pszenna, woda, olej rzepakowy, drożdże, sól, cukier), ser
(22%)(mleko krowie (zawiera laktozę), kultury starterowe, podpuszczka, regulator kwasowości:
kwas cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana), sos pomidorowy
(15%)(pulpa pomidorowa (88,6%)(pomidory, sól), olej rzepakowy, bazylia suszona, sól, cukier,
pieprz czarny), kiełbasa wieprzowa peperoni (7%)(mięso wieprzowe (na 100g produktu
wykorzystano 123g mięsa), tłuszcz wieprzowy, sól, błonnik pszenny bezglutenowy, przyprawy,
cukier, glukoza, koncentrat buraka ćwikłowego, przeciwutleniacz: askorbinian sodu, barwnik:
kwas karminowy, substancja konserwująca: azotyn sodu, kultury starterowe), papryka
peperoni (3,5%).
Może zawierać: jaja, soję, seler, gorczycę.
Składniki: ciasto (44%)(mąka pszenna, woda, olej rzepakowy, drożdże, sól, cukier), ser
(19%)(mleko krowie (zawiera laktozę), kultury starterowe, podpuszczka, regulator kwasowości:
kwas cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana), sos pomidorowy
(13%)(pulpa pomidorowa (88,6%)(pomidory, sól), olej rzepakowy, bazylia suszona, sól, cukier,
pieprz czarny), szynka (4%)(mięso wieprzowe z szynki (71%), woda, sól, skrobia ziemniaczana,
białko sojowe, stabilizatory: trifosforany i difosforany, karagen, glukoza, przeciwutleniacz:
izoaskorbinian sodu, cukier, hydrolizat białkowy kukurydziany, aromaty (zawierają soję),
hemoglobina wieprzowa, substancja konserwująca: azotyn sodu), kiełbasa wieprzowa peperoni
(4%)(mięso wieprzowe (na 100g produktu wykorzystano 123g mięsa), tłuszcz wieprzowy, sól,
błonnik pszenny bezglutenowy, przyprawy, cukier, glukoza, koncentrat buraka ćwikłowego,
przeciwutleniacz: askorbinian sodu, barwnik: kwas karminowy, substancja konserwująca:
azotyn sodu, kultury starterowe), boczek wędzony (4%)(boczek wieprzowy (94%), sól, białko
sojowe, stabilizatory: trifosforany sodu i potasu, substancja zagęszczająca: karagen, cukry:
glukoza i maltodekstryna, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, aromaty, przeciwutleniacze:
askorbinian sodu i izoaskorbinian sodu, białko wieprzowe, substancja konserwująca: azotyn
sodu), pieczarki (4%), papryka peperoni (3%) cebula (3%), bazylia suszona.
Może zawierać: jaja, orzeszki ziemne, seler, gorczycę, nasiona sezamu.
Składniki: ciasto (45%)(mąka pszenna, woda, olej rzepakowy, drożdże, sól, cukier), ser
(19%)(mleko krowie (zawiera laktozę), kultury starterowe, podpuszczka, regulator kwasowości:
kwas cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana), sos pomidorowy
(13%)(pulpa pomidorowa (88,6%)(pomidory, sól), olej rzepakowy, bazylia suszona, sól, cukier,
pieprz czarny), shoarma drobiowa (6%)(filet z piersi kurczęcej (97%), sól, mieszanka przypraw i
ziół (zawiera gorczycę), maltodekstryna, ekstrakt drożdżowy, czosnek, cukier, gorczyca, olej
słonecznikowy, przeciwutleniacz: kwas cytrynowy, hydrolizowane białko sojowe, aromat
(zawiera soję), warzywa suszone, olej rzepakowy), papryka czerwona, oliwki konserwowe
(oliwki czarne, woda, sól, stabilizator: glukonian żelazawy), cebula czerwona, bazylia suszona.
Może zawierać: jaja, seler.
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Wersja na dzień: 29.05.2020
Składniki: ciasto (50%)(mąka pszenna, woda, olej rzepakowy, drożdże, sól, cukier), ser
(22%)(mleko krowie (zawiera laktozę), kultury starterowe, podpuszczka, regulator kwasowości:
kwas cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana), sos pomidorowy
(15%)(pulpa pomidorowa (88,6%)(pomidory, sól), olej rzepakowy, bazylia suszona, sól, cukier,
pieprz czarny), papryka (6,5%), cebula (6,5%), bazylia suszona.
Może zawierać: jaja, soję, seler, gorczycę.

Pizza Vegetariana
500 g

LUNCH
Składniki: filet z kurczaka, bejca grillowa (mieszanka przypraw (sól, mąka pszenna, zioła,
przyprawy, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, barwnik: ekstrakt z papryki), olej
rzepakowy).
Składniki: mieszanka sałat w zmiennych proporcjach (38%), pomidory koktajlowe, dressing
cezar (22%)(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
cytryny, aromat (zawiera mleko), substancja konserwująca: sorbinian potasu, aromat), grzanki
Sałatka (56%)
(bagietka pszenna (mąka pszenna, woda, drożdże, sól, gluten pszenny, cukier, mąka ze słodu
pszennego, środek do przetwarzania mąki: kwas akorbinowy), oliwa z oliwek, zioła
prowansalskie (bazylia, majeranek, rozmaryn, cząber, szałwia, oregano, tymianek, mięta), ser
parmezan (mleko krowie, sól, podpuszczka).
Może zawierać: soję, seler, nasiona sezamu.
Składniki: bagietka pszenna (87%)(mąka pszenna, woda, drożdże, sól, gluten pszenny, cukier,
mąka ze słodu pszennego, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy), masło
Pieczywo czosnkowe (14%)
czosnkowe (13%)(masło (89%), czosnek (5%), natka pietruszki, sól).
Może zawierać: jaja, soję, nasiona sezamu.
Składniki: filet z piersi kurczęcej (96%), bejca grillowa (mieszanka przypraw (sól, mąka pszenna,
Grillowany filet z kurczaka
zioła, przyprawy, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, barwnik: ekstrakt z papryki, olej
(36%)
rzepakowy).
Składniki: cebula biała (49%), pieczarki świeże (24%), papryka świeża (23%), mieszanka
Duszone warzywa (12%) przypraw (sól, mąka pszenna, zioła, przyprawy, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, barwnik:
ekstrakt z papryki), olej rzepakowy).
Frytki lub ryż (26%)
Patrz „dodatki do wyboru”
Zestaw surówek (26%)
Patrz „sałatki do wyboru”
Składniki: mięso wołowe (79%), woda, sól, białko sojowe, naturalne przyprawy (cynamon,
imbir, pieprz czarny, ziele angielskie, kolendra, gałka muszkatołowa, goździki), sól, błonnik
Kofta wołowa (24%)
sojowy, błonnik pszenny.
Może zawierać: gluten, jaja, mleko, seler, gorczycę.
Ryż arabski (31%)
Patrz „dodatki do wyboru”
Zestaw surówek (31%)
Patrz „sałatki do wyboru”
Sos jogurtowo-miętowy
lub harissa do wyboru
Patrz „sosy do wyboru”
(14%)
Składniki: wątróbka drobiowa kurczęca (90%), masło, olej rzepakowy, mąka pszenna (mąka
Wątróbka drobiowa
pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-amylaza).
smażona (56%)
Może zawierać: soję, seler, gorczycę.
Składniki: mieszanka sałat w zmiennych proporcjach (33%), jabłko (29%), dżem z czarnych
porzeczek (21%)(czarne porzeczki (35%), woda, cukier, substancja żelująca: pektyny, substancja
zagęszczająca: guma guar, regulatory kwasowości: kwas cytrynowy i cytryniany sodu), masło,
Sałatka (44%)
olej rzepakowy, krem balsamiczny (ocet balsamiczny (ocet winny, zagęszczony moszcz
winogronowy, przeciwutleniacz: pirosiarczyn potasu), zagęszczony moszcz winogronowy,
syrop glukozowy, skrobia modyfikowana kukurydziana) cukier, rukola, sól, pieprz czarny.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, seler, gorczycę.
Składniki: makaron spaghetti (50%)(mąka z pszenicy durum, woda), sos bolognese (40%)(pulpa
pomidorowa (52%)(pomidory, sól), mielone mięso wołowe (36%)(100% wołowina), koncentrat
pomidorowy (6%)(pomidory, sól), cebula, olej rzepakowy, cukier, sól, czosnek, papryka słodka,
bazylia suszona, pieprz czarny), pomidor koktajlowy, ser parmezan (mleko krowie, sól,
podpuszczka), bazylia świeża.
Może zawierać: jaja, soję, seler, gorczycę.
Filet z kurczaka (30%)

Sałatka Cezar
300 g

Kurczak z grilla
500 g

Kofta libańska
410 g

Sałatka z
wątróbką w
porzeczkach
230 g

Spaghetti
bolognese
370 g

25

Shoarma z
warzywami i
serem
460 g

Shoarma z warzywami i
serem (47%)

Frytki lub ryż (26%)
Zestaw surówek (26%)
Bułka pita
Sos kultowy do wyboru

Karkówka w przyprawach
(33%)

Karkówka z grilla
480 g
Warzywa (13%)
Frytki lub ryż (27%)
Zestaw surówek (27%)

Bajeczna misa
warzyw
320 g

Paluszki rybne (28%)

Paluszki rybne
370 g
Frytki (30%)
Zestaw surówek (30%)
Sos koktajlowy (12%)

Spaghetti
all’arrabbiata
410 g

Shoarma z udka kurczaka
(33%)

Shoarma z udka
kurczaka
390 g

Frytki lub ryż (33%)
Zestaw surówek (33%)
Bułka pita
Sos kultowy do wyboru

Wersja na dzień: 29.05.2020
Składniki: shoarma z udka kurczaka (43%)(filet z udka kurczaka (98,6%), sól, maltodekstryna,
papryka, kurkuma, kolendra, kminek, goździki, pieprz czarny, imbir, cynamon, pieprz cayenne,
ekstrakt drożdżowy, czosnek, cukier, olej słonecznikowy, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy. Zawiera gorczycę), duszona warzywa (43%)(cebula biała, pieczarki, papryka
czerwona, olej, grillmix (sól, mąka pszenna, zioła, przyprawy, wzmacniacz smaku: glutaminian
sodu, barwnik: ekstrakt z papryki, olej rzepakowy), chili mielone), ser mozzarella (13%)(mleko
krowie pasteryzowane, sól, kultury starterowe, podpuszczka mikrobiologiczna, regulator
kwasowości: kwasek cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana)
Może zawierać: jaja, soję, seler
Patrz „dodatki do wyboru”
Patrz „sałatki do wyboru”
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfaamylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier.
Patrz „sosy do wyboru”
Składniki: Karkówka wieprzowa (92%)(karkówka wieprzowa bez kości (85%), woda, syrop
glukozowy, sól, regulatory kwasowości: octany sodu, stabilizatory: cytryniany sodu,
przeciwutleniacz: askorbinian sodu), olej rzepakowy, papryka słodka, czosnek granulowany,
grillmix (sól, mąka pszenna, zioła, przyprawy, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, barwnik:
ekstrakt z papryki, olej rzepakowy), pieprz, majeranek.
Może zawierać: jaja, soję, mleko, seler, gorczycę.
Składniki: cebula biała (50%), pieczarki (27%), papryka czerwona (22%), olej rzepakowy, grillmix
(sól, mąka pszenna, zioła, przyprawy, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, barwnik: ekstrakt
z papryki, olej rzepakowy).
Patrz „dodatki do wyboru”
Patrz „sałatki do wyboru”
Składniki: pieczarki (30%) mieszanka sałat w zmiennych proporcjach (18%), cukinia (16%),
papryka czerwona (15%), pomidory koktajlowe (11%), sos vinegrette (7%)
(woda, olej rzepakowy, sos ogrodowy (cukier sól, wzmacniacz smaku: glutaminian
monosodowy, kwas: kwas cytrynowy, regulator kwasowości: octany sodu, skrobia
modyfikowana, maltodekstryna, zioła (pietruszka, szczypiorek), cebula, przyprawy (kurkuma,
czarny pieprz), mąka gorczycy, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, ekstrakt
drożdżowy, czosnek w proszku, szpinak, olej rzepakowy, aromat (zawiera gorczycę)), cebula
czerwona (2%), olej rzepakowy, mieszanka przypraw (sól, mąka pszenna, zioła, przyprawy,
wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, barwnik: ekstrakt z papryki), olej rzepakowy.
Może zawierać: jaja, soję, mleko, seler.
Składniki: paluszki rybne (93%)(filet z mintaja (65%), mąka pszenna, woda, olej słonecznikowy,
skrobia ziemniaczana, sól, papryka, drożdże), frytura (olej palmowy, kwas cytrynowy,
przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, substancja antyspieniająca: dimetylopolisiloksan),
pietruszka świeża.
Może zawierać: jaja, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki, mięczaki.
Patrz „dodatki do wyboru”
Patrz „sałatki do wyboru”
Patrz „sosy do wyboru”
Składniki: makaron spaghetti gotowany (51%)(mąka z pszenicy durum), sos pomidorowy
pikantny (pomidorowa pulpa (pomidory (99,6%), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy),
cebula biała, wino białe (zawiera siarczyny), masło, tabasco sriracha (czerwona papryka
jalapeño, woda, cukier, sól, czosnek, ocet, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, sos z
czerwonej ostrej papryki (ocet, czerwona papryka, sól), czosnek, cukier, sól), ser parmezan
(mleko krowie, sól, podpuszczka), bazylia, chili mielone
Może zawierać: jaja, soję, seler, gorczycę.
Składniki: filet z udka kurczaka (98,6%), sól, maltodekstryna, papryka, kurkuma, kolendra,
kminek, goździki, pieprz czarny, imbir, cynamon, pieprz cayenne, ekstrakt drożdżowy, czosnek,
cukier, olej słonecznikowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy. Zawiera gorczycę.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler
Patrz „dodatki do wyboru”
Patrz „sałatki do wyboru”
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfaamylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier.
Patrz „sosy do wyboru”
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Shoarma
klasyczna
390 g

Wersja na dzień: 29.05.2020
Składniki: karczek wieprzowy marynowany bez kości (97%)(karczek wieprzowy (85%), woda,
syrop glukozowy w proszku, sól, regulatory kwasowości: octan sodu, stabilizator: cytrynian
sodu, przeciwutleniacz: askorbinian sodu), mieszanka przypraw (zioła, przyprawy (zawierają
Shoarma wieprzowa (33%)
gorczycę), sól, aromat (zawiera hydrolizowane białko sojowe), suszone warzywa, olej
rzepakowy.
Może zawierać: gluten, jaja, mleko, seler.
Frytki lub ryż (33%)
Patrz „dodatki do wyboru”
Zestaw surówek (33%)
Patrz „sałatki do wyboru”
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfaBułka pita
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier.
Sos kultowy do wyboru
Patrz „sosy do wyboru”

STUDENT
Spaghetti
bolognese
420 g

Burger z
falafelem
330 g

Burger klasyczny
340 g

Shoarma z udka kurczaka
(36%)

Shoarma z udka
480 g

Frytki lub ryż (32%)
Zestaw surówek (32%)
Bułka pita
Sosy kultowe do wyboru

Składniki: makaron spaghetti (52%)(mąka z pszenicy durum, woda), sos bolognese (43%)(pulpa
pomidorowa (52%)(pomidory, sól), mielone mięso wołowe (36%)(100% wołowina), koncentrat
pomidorowy (6%)(pomidory, sól), cebula, olej rzepakowy, cukier, sól, czosnek, papryka słodka,
bazylia suszona, pieprz czarny), pomidor koktajlowy, ser parmezan (mleko krowie, sól,
podpuszczka), bazylia świeża.
Może zawierać: jaja, soję, seler, gorczycę.
Składniki: bułka (36%)(mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy,
alfa-amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier, jaja, nasiona sezamu), falafel
smażony (24%) [falafel (86%)(ciecierzyca, woda, cebula, sól, skrobia ziemniaczana, substancja
spulchniająca: soda oczyszczona, przyprawy (czosnek, pieprz czarny, papryka ostra, kardamon,
kumin), cukier, natka pietruszki, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, olej rzepakowy),
frytura (olej palmowy, kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, substancja
antyspieniająca: dimetylopolisiloksan)], bakłażan, cukinia, hummus (ciecierzyca konserwowa
(64%)(ciecierzyca – suche ziarno, woda, sól, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), zalewa z
cieciorki (woda, sól), oliwa z oliwek, pasta tahini (7%)(olej sezamowy, ziemne białe, prażone
ziarna sezamu (47%)), sok z cytryny, czosnek świeży, sól), papryka czerwona, harrisa (pulpa
pomidorowa (76%)(pomidory, sól), sambal (15%)(chili (70%), woda, sól, regulator kwasowości:
kwas octowy, skrobia kukurydziana modyfikowana, substancja konserwująca: sorbinian
potasu), czosnek, kumin, kolendra świeża, sól), sałata karbowana, oliwa z oliwek, sól.
Może zawierać: skorupiaki, ryby, orzeszki ziemne, soję, mleko, orzechy, seler, gorczycę,
dwutlenek siarki, mięczaki.
Składniki: burger wołowy (47%)(mięso wołowe (100%)), bułka (35%)(mąka (mąka pszenna,
środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-amylaza), olej rzepakowy, drożdże
piekarskie, sól, cukier, masa jajowa pasteryzowana (jaja kurze, benzoesan sodu), nasiona
sezamu), remoulada duńska (pikle (kapusta kwaszona, ogórek konserwowy (3,8%)), woda, olej
rzepakowy, cukier, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, sól), przyprawy
(zawierają gorczycę, seler), ocet spirytusowy, sól, skrobia modyfikowana, mleko w proszku
odtłuszczone, substancje zagęszczające: guma guar, guma ksantanowa, substancje
konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu, regulator kwasowości: kwas mlekowy,
barwnik: kurkumina), pomidor, ogórek konserwowy (ogórki, woda, ocet spirytusowy, cukier,
sól, przyprawy (zawierają gorczycę)), cebula czerwona, sałata karbowana, rukola, sól, pieprz
czarny.
Może zawierać: orzeszki ziemne, soję, orzechy.
Składniki: filet z udka kurczaka (98,6%), sól, maltodekstryna, papryka, kurkuma, kolendra,
kminek, goździki, pieprz czarny, imbir, cynamon, pieprz cayenne, ekstrakt drożdżowy, czosnek,
cukier, olej słonecznikowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy. Zawiera gorczycę.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler
Patrz „dodatki do wyboru”
Patrz „sałatki do wyboru”
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfaamylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier.
Patrz „sosy do wyboru”
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Burger Tennessee
430 g

Wersja na dzień: 29.05.2020
Składniki: burger wołowy (20,5%)(mięso wołowe (100%)), bułka (28%)(mąka (mąka pszenna,
środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-amylaza), olej rzepakowy, drożdże
piekarskie, sól, cukier, masa jajowa pasteryzowana (jaja kurze, benzoesan sodu), nasiona
sezamu), pomidor, sos koktajlowy (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), ser mozzarella (mleko krowie pasteryzowane, sól, kultury
starterowe, podpuszczka, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja
przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana), marmolada z czerwonej cebuli (ketchup (koncentrat
pomidorowy (78%), woda, cukier, ocet spirytusowy, sól, skrobia modyfikowana, mieszanka
przypraw, substancje zagęszczające: guma guar, guma ksantanowa, regulator kwasowości:
kwas cytrynowy, aromat), cebula czerwona (20%), whiskey Jack Daniel’s, koncentrat
pomidorowy, cukier, olej rzepakowy, sos worcester (ocet spirytusowy, melasa, ocet słodowy
(zawiera jęczmień), woda, cukier, tamarynda, sardela, cebula, czosnek, przyprawa, aromaty),
sól, tabasco (ocet destylowany, czerwona papryka, sól)), boczek wędzony (5%)(boczek
wieprzowy (94%), sól, białko sojowe, stabilizatory: trifosforany sodu i potasu, substancja
zagęszczająca: karagen, cukry: glukoza i maltodekstryna, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu,
aromaty, przeciwutleniacze: askorbinian sodu i izoaskorbinian sodu, białko wieprzowe,
substancja konserwująca: azotyn sodu), rukola, sól, pieprz czarny.
Może zawierać: orzeszki ziemne, orzechy, seler.

ALKOHOLE
Sex on the beach

Aperol Spritz
Long Island Iced
Tea

Italiano

Brasileiro

Mexicano

Bacardi Mojito

Składniki: napój żurawinowy (woda, sok jabłkowy z zagęszczonego soku (14,5%), cukier (d)
i/lub syrop glukozowo-fruktozowy (g), soki z zagęszczonych soków z: aronii (7%), żurawin (2%) i
czarnych jagód (1%), regulator kwasowości - kwas cytrynowy, stabilizator - guma arabska,
aromaty, d, g - w zależności od użytego składnika: patrz nadruk na wierzchu opakowania),
sok pomarańczowy (sok pomarańczowy z zagęszczonego soku pomarańczowego), stock
prestige vodka, likier brzoskwiniowy, pomarańcza
Składniki: prosecco villa delle camelie (zawiera siarczyny), aperol, woda gazowana,
pomarańcza
Składniki: pepsi (woda, cukier, dwutlenek węgla, barwnik - karmel, regulator kwasowości kwas fosforowy, aromaty - w tym kofeina (0,01 g/100 ml produktu)), stock prestige vodka,
bacardi carta blanca, bombay sapphire, tequila sierra silver, sok z cytryny (sok z cytryny,
substancja konserwująca - pirosiarczyn potasu), likier triple sec, cytryna
Składniki: wino prosecco villa delle camelie (zawiera siarczyny), stock prestige citron, sok z
cytryny (sok z cytryny, substancja konserwująca - pirosiarczyn potasu), syrop malinowy (syrop
glukozowo-fruktozowy i/lub cukier, woda, regulator kwasowości - kwas cytrynowy, aromat,
zagęszczony sok malinowy (0,1%), substancja konserwująca - benzoesan soku, barwniki karmel amoniakalno-siarczynowy i błękit brylantowy fcf, barwniki - azorubina i czerwień
koszenilowa), skórka cytryny
Składniki: cachasa cana-rio, syrop falernum (cukier, woda, naturalne aromaty – cytrynowolimonkowy i goździka, zagęszczony sok cytrynowy, aromat (zawiera migdały)), świeży sok z
limonki, limonka
Składniki: tequila sierra silver, likier truskawka, purée truskawkowe (cukier, puree z truskawek
(50%), naturalny aromat truskawkowy z inne naturalne aromaty, regulator kwasowości - kwas
cytrynowy, barwnik - antocyjan, substancja konserwująca - sorbinian potasu, substancja
zagęszczająca – pektyna), białko w płynie (białko jaja kurzego), sok z cytryny (sok z cytryny,
substancja konserwująca - pirosiarczyn potasu, likier triple sec, skórka cytryny
Składniki: woda mineralna gazowana, limonka, bacardi carta blanca, syrop cukrowy (woda,
cukier), mięta
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Mojito owocowe

Bacardi Cuba
Libre
Martini Bianco &
Tonic
Martini Rosso &
Tonic
Bombay Sapphire
Jim Beam Old
Fashioned
Whisky Smash
Jim Beam Sour

Auchentoshan
Tropical Smash

Red & Rosso

Coco Cream

Apple Pie
Bourbon
Śliwka i Jabłko
Pigwa i Porzeczka

Wiśnia i Banan

Wersja na dzień: 29.05.2020
Składniki: woda mineralna gazowana, limonka, bacardi carta blanca, puree owocowe (do
wyboru przez klienta):
•
puree truskawka (cukier, puree z truskawek (50%), naturalny aromat truskawkowy z
inne naturalne aromaty, regulator kwasowości - kwas cytrynowy, barwnik antocyjan, substancja konserwująca - sorbinian potasu, substancja zagęszczająca –
pektyna);
•
puree malina (puree z malin (50%), cukier, woda, barwniki: wyciąg z czarnej marchwi,
naturalny aromat maliny, kwasek cytrynowy, pektyna, substancja konserwująca sorbinian potasu);
•
puree z marakui (cukier, woda, skoncentrowane puree z marakui (50%), naturalny
aromat, regulator kwasowości - cytrynian sodu, substancja zagęszczająca - pektyna,
substancja konserwująca - sorbinian potasu);
•
puree mango (pulpa z mango (50%), cukier, woda, naturalny aromat mango,
substancja zagęszczająca - pektyna, kwasek cytrynowy, substancja konserwująca sorbinian potasu, barwnik – szafran);
•
puree yuzu (cukier, sok z yuzu, sok z cytryny, pulpa z pomarańczy, koncentrat soku
pomarańczowego, regulator kwasowości - kwas cytrynowy, cytrynian sodu,
substancja konserwująca - sorbinian potasu, substancja zagęszczająca – pektyna);
syrop cukrowy (woda, cukier), mięta
Składniki: pepsi (woda, cukier, dwutlenek węgla, barwnik - karmel, regulator kwasowości kwas fosforowy, aromaty - w tym kofeina (0,01 g/100 ml produktu)), bacardi carta oro, limonka
Składniki: martini bianco (zawiera siarczyny), schweppes tonic (woda, cukier, dwutlenek węgla,
regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromaty naturalne, aromat - chinina), limonka
Składniki: martini rosso (zawiera siarczyny), schweppes tonic (woda, cukier, dwutlenek węgla,
regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromaty naturalne, aromat - chinina), pomarańcza
Składniki: bombay sapphire, schweppes tonic (woda, cukier, dwutlenek węgla, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, aromaty naturalne, aromat - chinina), limonka
Składniki: jim beam (do wyboru white lub black), syrop cukrowy (woda, cukier), angostura
(woda, alkohol, przyprawy, naturalne aromaty, cukier, barwnik – karmel), skórka pomarańczy
składniki: glenfiddich 12yo, sok z cytryny (sok z cytryny, substancja konserwująca - pirosiarczyn
potasu), syrop cukrowy (woda, cukier), mięta
Składniki: jim beam (do wyboru white, apple, honey lub red stag), sok z cytryny (sok z cytryny,
substancja konserwująca - pirosiarczyn potasu), białko w płynie (białko jaja kurzego), syrop
cukrowy (woda, cukier), angostura (woda, alkohol, przyprawy, naturalne aromaty, cukier,
barwnik – karmel), skórka pomarańczy
Składniki: auchenoshan american oak, sok z cytryny (sok z cytryny, substancja konserwująca pirosiarczyn potasu), puree z marakui (cukier, woda, skoncentrowane puree z marakui (50%),
naturalny aromat, regulator kwasowości - cytrynian sodu, substancja zagęszczająca - pektyna,
substancja konserwująca - sorbinian potasu), syropu falernum (cukier, woda, naturalne
aromaty – cytrynowo-limonkowy i goździka, zagęszczony sok cytrynowy, aromat (zawiera
migdały)), mięta
Składniki: jim beam red stag, aperol, martini rosso (zawiera siarczyny), angostura (woda,
alkohol, przyprawy, naturalne aromaty, cukier, barwnik – karmel), skórka pomarańczy
Składniki: dubliner, baileys (zawiera mleko), likier kokosowy, białko w płynie (białko jaja
kurzego), czekolada gorzka (miazga kakaowa, cukier, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu,
tłuszcz kakaowy, emulgatory (lecytyna sojowa i polirycynooleinian poliglicerolu), aromat, masa
kakaowa minimum 64%)
Może zawierać: orzeszki ziemne, orzechy, gluten.
Składniki: prosecco villa delle camelie (zawiera siarczyny), jim beam white, sok z cytryny (sok z
cytryny, substancja konserwująca - pirosiarczyn potasu), syrop apple pie (cukier, woda,
aromat, koncentrat soku jabłkowego i innych owoców, barwnik - karmel), skórka cytryny
Składniki: saska śliwka węgierka, sok jabłkowy (sok jabłkowy z zagęszczonego soku jabłkowego)
Składniki: saska pigwa, nektar czarna porzeczka (woda, sok z czarnej porzeczki z soku
zagęszczonego 25%, cukier)
składniki: saska wiśnia na rumie, napój wieloowocowy zielony banan (woda, przecier z
bananów (20%), syrop glukozowo-fruktozowy (G) i/lub cukier (D), soki z zagęszczonych soków
z: jabłek (6%), pomarańczy (2%), cytryn (0,5%) i grejpfrutów (0,5%), regulator kwasowości kwas cytrynowy, przeciwutleniacz - kwas askorbinowy, barwniki - kompleks miedziowy
chlorofilu i kurkumina, aromat, D, G - w zależności od użytego składnika: patrz nadruk na
wierzchu opakowania)
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Pomarańcza i
Żurawina
Kawa i Tonik
Kamikadze Set

Brandy 84 Set

Tequila Sierra Set

Red Stag Set
Jägermeister &
Red Bull

Wersja na dzień: 29.05.2020
Składniki: saska pomarańcza z nutą bourbona, napój żurawinowy (woda, sok jabłkowy z
zagęszczonego soku (14,5%), cukier (d) i/lub syrop glukozowo-fruktozowy (g), soki z
zagęszczonych soków z: aronii (7%), żurawin (2%) i czarnych jagód (1%), regulator kwasowości kwas cytrynowy, stabilizator - guma arabska, aromaty, d, g - w zależności od użytego składnika:
patrz nadruk na wierzchu opakowania)
Składniki: saska kawa z nutą brandy, schweppes tonic (woda, cukier, dwutlenek węgla,
regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromaty naturalne, aromat - chinina), limonka
Składniki: stock prestige vodka, likier blue curacao, sok z cytryny (sok z cytryny, substancja
konserwująca - pirosiarczyn potasu)
Składniki: brandy stock 84, ), sok z cytryny (sok z cytryny, substancja konserwująca pirosiarczyn potasu), syrop falernum (cukier, woda, naturalne aromaty – cytrynowolimonkowy i goździka, zagęszczony sok cytrynowy, aromat (zawiera migdały)), grenadine
(cukier, woda, koncentrat z soku z owoców, kwas cytrynowy, naturalny aromat, naturalny
aromat z wanilii z inne aromaty naturalne, barwnik – azorubina: może mieć szkodliwy wpływ
na aktywność i skupienie u dzieci)
Składniki: tequila sierra silver, sok z cytryny (sok z cytryny, substancja konserwująca pirosiarczyn potasu), syrop czerwona pomarańcza (cukier, woda, kwas cytrynowy, koncentrat
soku czerwonych pomarańczy, naturalny aromat pomarańczowy, inne aromaty naturalne,
barwnik - antocyjany, emulgatory - guma arabska, estry glicerolu i żywicy roślinnej)
Składniki: jim beam red stag, sok z cytryny (sok z cytryny, substancja konserwująca pirosiarczyn potasu), syrop bazylia (cukier, woda, naturalny aromat bazylii z innymi
naturalnymi aromatami, regulator kwasowości - kwas cytrynowy, substancja konserwująca sorbinian potasu, barwnik - błękit brylantowy FCF)
Składniki: red bull (woda, sacharoza, glukoza, kwas cytrynowy, dwutlenek węgla, tauryna,
regulator kwasowości - węglany sodu, węglan magnezu, kofeina (0,03%), witaminy - niacyna,
kwas pantotenowy, B6, B12, aromaty, barwniki - karmel, ryboflawina), jägermeister

Przedstawione informacje o składnikach i alergenach sporządzone zostały wg najlepszej wiedzy Sfinks Polska S.A. i dotyczą produktów
standardowych serwowanych w restauracji, nie będących produktami sezonowymi czy produktami o charakterze promocyjnym. Informacje tu
zawarte odpowiadają stanowi rzeczy na dzień – maj 2020 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
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