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PRZYSTAWKI - bez sosów 
Chrupiące kalmary + o + o   o o       o o   + 

Pieczywo czosnkowe klasyczne +   o     o +       o       
Pieczywo czosnkowe z serem +   o     o +       o       
Chrupiące serki +   o o   o +       o o   o 
Krążki cebulowe +   o o   o o       o o   o 

Skrzydełka BBQ o   o 
 

  o o   o o 
  

  
 

Falafel o   o o o o o o o o o o   o 
Hummus Jamil na 3 smaki +           +   +   + +     

Bruschetty +  +   o + + o o o o   

ZUPY 
Pomidorowa +   o     + +   + o o o     
Rosół +   o     o o   + o o o     
Krem z borowików +   o     + +   + o o o     
Libańska zupa z ciecierzycą o   o     o o   + + o o     

DLA PRZYJACIÓŁ 
Party Mix  XL +   o o   o +       o o   o 
Libańskie Mezze +   o o o + + o + + + +   o 
Wegetariańskie Mezze +   o o o o + o + + + +   o 

Shoarma Party  +   + o   + + + o + o o   o 
Sphinx Party +   o     + o   o + o +     

Falafel o   o o o o o o o o o o   o 
Hummus                     +       
Oliwki z pestką                             
Kofta o   o     + o   o o   o     
Crispy tex-mex & doritos +  + o  o + + o o o o  o 

SAŁATY - bez dodatków 

Cezar +   +     o +   o + o o     
Bajeczna misa warzyw z kurczakiem +   o     o +   o + o       
Bajeczna misa warzyw wegetariańska +   o     o +   o + o       
Sałatka z wątróbką w porzeczkach +   o     o +   o o o +     
Sałatka grecka +   o     o +     o o       
Libański bowl +   o o o o + o o o + +   o 

RYBY - bez dodatków 
Chrupiący dorsz +   o +   o +   o o o o   o 

Chrupiący dorsz xl +   o +   o +   o o o o   o 

Polędwica z dorsza +  o +   +  o o o o   
Stek z łososia na szpinaku o   

 
+   o +   o o  o  o     

Stek z łososia o   
 

+   o o   o o o o      
Filet z labraksa +   o +   o +   o o o     o    o 

KULTOWE SMAKI  - bez dodatków 

Shoarma złocista o   o o   + o   o + o       
Shoarma klasyczna o   o     + o   o +   o     
Shoarma góralska o   +     + +   o +   o     
Shoarma ostra o   o     + o   o +   o     
Shoarma na dwa smaki o   o o   + o   o + o o     
Shoarma w sosie śmietanowo – 
szpinakowym 

o   o o   + +   o + o       

Shoarma delikatna o         + o   o + o       
Shoarma de luxe +   o     + +   o o   o     
Shoarma zapieczona serem o   o o   + +   o + o o     
Shoarma z sosem pieczarkowym o   o o   + +   o + o     o     
Shoarma z krążkami cebulowymi +  o o  + o  o + o o  o 
Shoarma na hummusie +  o o  + o  o + + +  o 

STEKI – bez dodatków 
Amerykański z krążkami cebulowymi +   o o   o +   o o o  o   o 

Amerykański o   
 

    o +   o o o o     
Tomahawk XXL o   

 
    o +   o o o o     

Polędwica środkowa o   
 

    o +   o o o o     
Z argentyńskiej wołowiny o   

 
    o +   o o o o     

Rostbef sezonowany na sucho o   
 

  
 

o +   o o o o     
Amerykański na marmoladzie z 

czerwonej cebuli 
+ 

  

 

+ 
  

o o 
  

o o o o 
    

BURGERY – bez dodatków 
Master +   + o o + + o o + +  o   o 

Falafel + 
 

+ o o o + o o o +  +   o 

Chicken burger +   + o o + o o o + +  o   o 

Classic +   +   o o + o o + +  o     
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Double classic +  +  o o + o o + + o   

GRILL – bez dodatków 

Kofta libańska +   o     + o   o o   o     
Wątróbka z pieczarkami +   

 
    o +   o o o o     

Chrupiący kurczak +   o o   + o   o o o o   o 
Karkówka z sosem pieczarkowym o   

 
    o +   o o o o     

Karkówka chimichurri +   
 

    o o   + o o +     
Kurczak chimichurri +   +  o   o +   + + o +    o 

Żebro Teriyaki +  o   + o  o o o +   

KIDS MENU – bez dodatków 
Rosół +   o     o o   + o o o     
Pomidorowa +   o     + +   + o o o     
Shoaremka o         + o   o +         
Chrupiące kurczaki +   o o   + o   o o o  o   o 
Paluszki pirata +   o +   o o     o o   o 
Pizza bambino +   

 
    + +   o o o o     

Spaghetti bolognese +   +     o +   o o o o     

Burger kowboja +   
 

    o o   o + o o     
Kofta Alladyna o   o     + o   o o   o     
Pan Kejks +   +   

  
+ 

     
    

Frytki z ketchupem o   o o   o o       o o   o 
Bułka pita +                           
Pomidorki koktajlowe                             
Świeży ogórek                             
Ogórek w śmietanie o   

 
    + +   o o o +     

Marchewka z jabłkiem                       +     
Marchewka do chrupania                             
Słodka Pychotka +   +   o + + o     o       
Choco Stick o       o + + o             
Soczek dla dzieci jabłkowy                             
Soczek dla dzieci pomarańczowy                             
Konfitura z truskawek                             
Konfitura z jagód                             
Krem truskawkowy             +               
Krem jagodowy             +               
Mleko bez laktozy*             +               

PIZZA 

Margherita +   
 

    o +   o o o o     

Capricciosa +   
 

    + +   o o o o     

Pepperoni +   
 

    o +   o + o o     

Shoarma złocista +   o o   + +   o + o o     

Shoarma klasyczna +  o   + +  o + o o   

Hawai +   
 

    + +   o o o o     

Vegetariana +   
 

    o +   o o o o     

Bacon +  o  o + +  o o o o   

Villaggio +  o  o + +  o + o o   

Piccante +  o   o +  o + o    

ŚNIADANIA 

Twarożek na słono +   
 

    o +   o o o o     
Twarożek na słodko +           +               

Best morning +   o   o + +   o + o       

New York +   +   o + +   o + o o     

Jajecznica +   +   o + +   o o o o     

Sos musztardowo-miodowy                   +         
Kiełbaski o   o     o o   o o         

Dżem brzoskwiniowy                             

Hummus Jamil +       o     o     +       

DODATKI 
Ryż po arabsku +   o      o o    o  +  o  o      
Ryż jaśminowy o                           
Frytki o   o o   o o       o o   o 

Karbowane ziemniaczki o   o o   o o       o o   o 
Półksiężyce z ziołami +   o o   o o       o o   o 
Placki ziemniaczane  +  + o   o  o o o o  o 
Opiekane ziemniaczki o        o o   o o o  o      

Zestaw surówek      o   +  o   o   o o o + o       
Surówka colesław   +      o +     

Surówka z zielonym ogórkiem        o o  o    
Surówka z czerwonej kapusty o  + o  o o o o + o    
Sałatka wegetariańska o   o     o o   o +         
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Sałatka grecka o   o     o +     o o       
Gotowane warzywa             +   o           
Ogórek kiszony z harissą o  o   o o  o o o o   

Warzywa grillowane o        o o   o o o o     
Ser cheddar             +               
Fasolka szparagowa z ziemniaczkami i 

boczkiem 
o  o  o + +  o o o o   

Papryczki jalapeño             o       o       
Świeży ogórek                             

Świeża marchewka                             
Harissa o   o     o o   o o o       
Sos ostry                             
Sos czosnkowy o   +     o +   o +         

Sos koktajlowy             +     +         
Sos jogurtowo-miętowy o        o +   o o o  o      
Sos z zielonego pieprzu +   o     + +   o o         

Guacamole                   
Chimichurri         +      

Hummus klasyczny           + +   

Hummus pomidorowy           + +   
Hummus buraczkowy       +  +  + +   
Sos BBQ                             

Sos słodkie chili                             
Ketchup                             
Marmolada z czerwonej cebuli z 
bourbonem 

+     +                     

Bułka pita +                           
Ser żółty / Zapieczenie serem             +               
Masło czosnkowe             +               

Masło rozmarynowe o        o +   o o  o o      
Miód                             
Dodatkowa wołowina o        o o   o o o o      

Grzanka z serem +   o     o +       o       
Bita śmietana             +               

DESERY 

Beza Pavlova o   +   o + + o     o       

Panna cotta o   o     
 

+ 
 

            

Szarlotka z lodami +   +   o o + o     o       

Créme Brûlée o   +     
 

+ 
 

            

Biała czekolada z musem z malin o  o  o + + o       

Biała czekolada z musem z malin i lodami o   o   o + + o             

Brownie z owocami +   +     o + +     o   o   
Lody z owocami o   o   o + + o             
Lody czekoladowe o   o   o + + o             
Lody waniliowe o   o   o o + o             
Sorbet truskawkowy o    o    o o + o             

NAPOJE ZIMNE I GORĄCE 

Herbata (wszystkie smaki)                             
Kawa espresso                             
Podwójne espresso                             
Kawa espresso bezkofeinowa                             
Kawa czarna                             
Kawa czarna bezkofeinowa                             
Kawa czarna z mlekiem             +               
Kawa czarna z mlekiem bezkofeinowa             +               
Kawa Cappuccino             +               
Kawa Cappuccino bezkofeinowa             +               
Kawa Latte macchiato             +               

Kawa Latte macchiato bezkofeinowa             +               
Pepsi                             
Pepsi Max                             
Pepsi Green                             
Pepsi Green Max               
Mirinda                             
7-UP                             
Woda niegazowana                             
Woda gazowana                             
Pomarańczowy                             
Jabłkowy                             
Pomidorowy                             
Czarna porzeczka                             
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Grejpfrutowy                             
Bananowy                             
Lipton Ice Tea                             
Red Bull Energy Drink                             
Red Bull Sugarfree Energy Drink                             
Lemoniada klasyczna                       +     

Kawa zimowa o  o  o + + o       
Herbata zimowa o  o  o o o o o o o +   
Herbata malinowa               

Herbata imbirowa o    o  o o   o +   

MENU ALKOHOLE 

DRINKI 

Long Island Iced Tea                       +     
Italiano                       +     

Mexicano     +                 +     

Bacardi Cuba Libre                             
Sex on the beach                             

Bacardi Mojito                             

Martini Bianco & Tonic                       +     
Martini Fiero & Tonic                       +     

Whisky Smash                       +     

Mojito owocowe                             
Bombay Sapphire & Tonic                             
Jim Beam Sour     +                 +     

Old Fashioned                             

Auchentoshan Tropical Smash               +       +     
Coco Cream o   +   o + + o             

Apple Pie Bourbon                       +     

Aperol Spritz                       +     
Śliwka i Żurawina                             

Pigwa i Jabłko                             

Wiśnia i Banan                             
Czerwona i Czarna Porzeczka                             

Kawa i Tonik                             

Kamikaze                       +     
Tequila Orange Set                       +     

Jägermeister & Red Bull                             

Bacardi Carta Oro                              

Tequila Salitos Siver                             
Bacardi Carta Blanca                             

Baileys Irish Cream             +               

Martini Bianco                       +     
Martini Fiero                       +     

Cointreau                             

Jägermeister                             
Aperol                             

Grzaniec na Rudej +  o   o o  o o     

Pina Colada       +     +   
Bourbon Lemonade            +   

Mai tai        +    +   

Gin Peach            +   
Gin Passion            +   
Fiero Negroni            +   

Bourbon Honey Set            +   

Tequila Orange Set            +   
Wódka Citron Set            +   

Red Bull Wódka               

Bezalkoholowe Orange Spritz               

Bezalkoholowe Mojito               

Bezalkoholowa Tropicana +              

Wódki czyste i smakowe** Rum / Gin** 
Brandy / Koniak** 

Whisky / Whiskey / Bourbon** 

                            

PIWA 

Żywiec Lager +                           
Żywiec Białe +                           
Żywiec APA +                           
Żywiec Porter +                           
Żywiec 0,0% +                           
Żywiec Białe 0,0% +                           
Warka Radler 0% +                           
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Warka 3,5% malina z cytrusami +                           
Heineken +                           
Heineken Silver +              
Desperados +                           
Desperados Red +                           
Murphy’s +                           
Sok do piwa                             
Piwo grzane klasyczne +   o     o o   o o         
Piwo grzane malinowe +   o     o o   o o         

WINA 

Prosecco                        +     
Wino domowe białe                       +     
Frizzante                       +     
Sangiovese & Syrah                       +     
Wino domowe czerwone                       +     
Chardonnay                       +     
Cabernet Sauvignon                       +     
Tempranillo                       +     

Montepulciano d’Abruzzo                       +     
Shiraz                       +     
Merlot                       +     
Primitivo                       +     
Carmenere                       +     
Pinot Noir                       +     
Macabeo                       +     
Pinot Grigio               
Riesling               
Vermentino               
Moscato               
Sauvignon Blanc               
Wino grzane o   o     o o   o o   +     
Wino grzane bezalkoholowe o  o   o o  o o  o   

 

 

Legenda: 

+ = produkt zawiera wskazany alergen; 

o = produkt może zawierać wskazany alergen; 

1 Zboża zawierające gluten tj. pszenica (w tym orkisz i pszenica khorasan), żyto, jęczmień, owies lub ich odmiany hybrydowe. 

2 Orzechy tj. migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy nerkowca, orzeszki pekan, orzechy brazylijskie, pistacje/orzechy pistacjowe, orzechy makadamia, 

orzechy Queensland. 

*Nie zawiera laktozy, zawiera białka mleka. 

**Wybrana grupa alkoholi nie zawiera alergenów. 

 

Przygotowując dania, dbamy o to, żeby zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa żywności. W nielicznych przypadkach może dojść do niezamierzonego 

przeniesienia składników alergennych pomiędzy produktami. W związku z tym nawet produkty, w których substancje te oryginalnie nie występują, mogą zawierać: 

zboża będące źródłem glutenu, nasiona sezamu, jaja, mleko, orzeszki ziemne i inne orzechy, soję, seler, gorczycę, łubin, dwutlenek siarki i siarczyny oraz ryby, 

mięczak i skorupiaki. 
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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 

 

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. 

Chrupiące serki 
150 g 

Chrupiące serki 

Składniki: jalapeno snacks 31% [serek śmietankowy 55% (ser, mleko, modyfikowana skrobia 

kukurydziana, śmietana, sól, kultury starterowe), olej słonecznikowy, mąka pszenna, mąka 

kukurydziana, papryka jalapeno 5,5%, dekstroza, substancje zagęszczające: guma guar, guma 

ksantanowa], nuggetsy z serem cheddar i papryką 29% [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], habanero cheese nuggets 29% [ser 

30% (mleko, sól, bakterie kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna, skrobia, 

barwnik: karoteny), woda, mąka pszenna, czerwona papryka, olej słonecznikowy, 

modyfikowana skrobia pszenna, sos habanero 1% [papryczki habanero (woda, papryczki 

habanero, marchew, ocet, cebula, sól, olej sojowy, przyprawy, aromat naturalny), cebula, olej 

słonecznikowy, sól, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa)], błonnik pszenny, kwas: 

cytrynian sodu, sól, skrobia, mąka ryżowa, substancje zagęszczające: metyloceluloza i guma 

guar, odtłuszczone mleko w proszku, barwnik: kapsaicyna, gluten pszenny, substancje 

spulchniające: difosforany i węglan sodu, dekstroza, emulgator: glicerydy kwasów 

tłuszczowych, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, 

ekstrakt z buraka, ekstrakt słodu jęczmiennego], frytura [oleje roślinne (słonecznikowy, 

rzepakowy), przeciwutleniacze: estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego i 

mieszanina tokoferoli, substancja przeciwpianotwórcza: dimetylopolisiloksan]. 

Może zawierać: jaja, ryby, soję, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny, mięczaki. 

Sos do wyboru  Patrz „sosy do wyboru” 

Krążki cebulowe 
150 g 

Krążki cebulowe 

Składniki: krążki cebulowe 90% (rozdrobniona cebula 53%, bułka tarta 18%, mąka pszenna, 

olej słonecznikowy, środek żelujący: alginian sodu, dekstroza, sól, cukier, skrobia pszenna, 

przyprawa), frytura [oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy), przeciwutleniacze: estry 

kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego i mieszanina tokoferoli, substancja 

przeciwpianotwórcza: dimetylopolisiloksan]. 
Może zawierać: jaja, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny, 

mięczaki. 

Sos do wyboru Patrz „sosy do wyboru” 

Falafel 
 150 g 

Falafel 

Składniki: falafel 90% [ciecierzyca 40%, bób 40%, cebula, czerwona papryka, czosnek, woda, 

mięta, pietruszka natka, koperek, olej rzepakowy, sól, przyprawy], frytura [oleje roślinne 

(słonecznikowy, rzepakowy), przeciwutleniacze: estry kwasów tłuszczowych i kwasu 

askorbinowego i mieszanina tokoferoli, substancja przeciwpianotwórcza: 

dimetylopolisiloksan]. 

Może zawierać: gluten, jaja, ryby, orzeszki ziemne, soję, mleko, orzechy, seler, gorczycę, 
nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny, mięczaki. 

Sos do wyboru Patrz „sosy do wyboru” 
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Chrupiące 
kalmary  

160 g 

Kalmary panierowane 

Składniki: kalmary panierowane 90% {panier 60% [bułka tarta (mąka pszenna, woda, sól, 

drożdże), mąka pszenna], kałamarnica Humboldta Dosidicus gigas 22,5%, woda, olej roślinny 

słonecznikowy, sól, cukier, substancje spulchniające: trójpolifosforan sodowy, wodorowęglan 

sodu; syrop glukozowy, dekstroza, substancje zagęszczające: karagen, guma tara; białko jaja 

w proszku, koncentrat cytrynowy, stabilizator: polifosforany; regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy; barwnik: ryboflawina}, cytryna, frytura [oleje roślinne (słonecznikowy, 

rzepakowy), przeciwutleniacze: estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego i 

mieszanina tokoferoli, substancja przeciwpianotwórcza: dimetylopolisiloksan 

Może zawierać: skorupiaki, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny. 

Sos do wyboru Patrz „sosy do wyboru” 

Skrzydełka BBQ 
150 g 

Skrzydełka kurczaka 
barbecue 

Składniki: tulipany z kurczaka 84% [ramię ze skrzydełka z kurczaka, przyprawy, sól, mąka 

ryżowa, ekstrakty drożdżowe, warzywa suszone (cebula, czosnek, natka pietruszki) cukier, 

ekstrakty przypraw (w tym ekstrakt z papryki), naturalne aromaty], sos barbecue 15% (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), 

rozmaryn. 

Może zawierać: gluten, soję, jaja, mleko, seler, gorczycę. 

Sos do wyboru  Patrz „sosy do wyboru” 

Hummus Jamil na 
3 smaki 

300 g 

Hummus Jamil 

Składniki: hummus tradycyjny 43% [ciecierzyca konserwowa 64% (ciecierzyca – suche ziarno, 

woda, sól, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), zalewa z cieciorki 14% (woda, ciecierzyca, 

sól, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), oliwa z oliwie 8%, pasta tahini 7% (olej sezamowy 

53%, ziemne białe, prażone ziarna sezamu 47%), sok z cytryny (pasteryzowany sok z cytryny 

99,96%, substancja konserwująca: pirosiarczyn potasu), czosnek świeży, sól], marchew 30%, 

ogórek 15%, koncentrat pomidorowy 4% (pomidory, sól), oliwa z oliwek, ciecierzyca 

konserwowa (ciecierzyca – suche ziarno, woda, sól, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), 

barszcz czerwony 1% [sok z buraków ćwikłowych z zagęszczonego soku 58%, woda, sok 

jabłkowy z zagęszczonego soku, cukier, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, warzywa i 

ekstrakty warzywne (zawierają seler), przyprawy i ekstrakty przypraw, aromaty (zawierają 

seler, mleko)]. 

2x Bułka pita 
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier. 

Bruschetty 
100g 

 

Składniki: bagietka 58% (mąka pszenna, woda, drożdże, sól, gluten pszenny, cukier, mąka ze 
słodu pszennego, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy), salsa pomidorowa 27% 
{pomidor 84%, cebula czerwona, 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], bazylia, sól, pieprz}, pesto 15% 
[bazylia 38%, olej słonecznikowy, oliwa z oliwek, orzechy nerkowca, ser żółty 4,7% (mleko 
krowie, sól, substancja konserwująca: lizozym z jaja), jogurt, aromaty, sól, cukier, ser 
Pecorino Romano 1,3%, orzeszki piniowe 1%, czosnek 1%, kwas: kwas mlekowy].  
Może zawierać: soję, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny. 

DLA PRZYJACIÓŁ 

Party mix xl 
800 g 

Skrzydełka kurczaka 
barbecue smażone 24%  

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 [oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy), przeciwutleniacze: estry kwasów 

tłuszczowych i kwasu askorbinowego i mieszanina tokoferoli, substancja 

przeciwpianotwórcza: dimetylopolisiloksan], rozmaryn. 

Może zawierać: gluten, jaja, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny, 
mięczaki. 

Krążki cebulowe 22%  

Składniki: krążki cebulowe 90% (rozdrobniona cebula 53%, bułka tarta 18%, mąka pszenna, 

olej słonecznikowy, środek żelujący: alginian sodu, dekstroza, sól, cukier, skrobia pszenna, 

przyprawa), frytura [oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy), przeciwutleniacze: estry 

kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego i mieszanina tokoferoli, substancja 

przeciwpianotwórcza: dimetylopolisiloksan]. 

Może zawierać: jaja, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny, 
mięczaki. 
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Ziemniaczane łódki 18,8%  

Składniki: ziemniaczane łódki 90% [ziemniaki, olej słonecznikowy, powłoczka (skrobia 

modyfikowana, mąka ryżowa, dekstryna grochowa, błonnik z grochu, substancje 

spulchniające: difosforany i węglan sodu, wyciąg z kurkumy, substancja zagęszczająca, guma 

ksantanowa), sól], frytura [oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy), przeciwutleniacze: 

estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego i mieszanina tokoferoli, substancja 

przeciwpianotwórcza: dimetylopolisiloksan]. 

Może zawierać: gluten, jaja, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny, 
mięczaki.  

Jalapeños snacks 12,8%  

Składniki: jalapeno snacks 90% [serek śmietankowy 55% (ser, mleko, modyfikowana skrobia 

kukurydziana, śmietana, sól, kultury starterowe), olej słonecznikowy, mąka pszenna, mąka 

kukurydziana, papryka jalapeno 5,5%, dekstroza, substancje zagęszczające: guma guar, guma 

ksantanowa], frytura [oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy), przeciwutleniacze: estry 

kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego i mieszanina tokoferoli, substancja 

przeciwpianotwórcza: dimetylopolisiloksan]. 

Może zawierać: jaja, ryby, soję, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny, mięczaki. 

Nuggetsy z serem cheddar 
11,4%  

Składniki: nuggetsy z serem cheddar i papryką 90% [mąka pszenna, ser cheddar 27% (zawiera 

barwnik: karotenoidy), czerwona papryka, ser śmietankowy (zawiera skrobię), olej 

słonecznikowy, woda, skrobia (zawiera pszenicę), sól, regulator kwasowości: cytrynian sodu, 

barwnik: węgiel roślinny i karotenoidy, błonnik pszenny, modyfikowana skrobia pszenna, 

mąka ryżowa, substancje zagęszczające: metyloceluloza, guma arabska i guma guar, papryka 

jalapeño 0,5% (jalapeño, sól, regulator kwasowości: kwas octowy), odtłuszczone mleko w 

proszku, dekstroza, środek spulchniający: węglan sodu i fosforan sodu, gluten pszenny, 

emulgator: mono-i diglicerydy kwasów tłuszczowych, przyprawy, substancje 

przeciwutleniające: alfa-tokoferol i kwas askorbinowy], frytura [oleje roślinne (słonecznikowy, 

rzepakowy), przeciwutleniacze: estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego i 

mieszanina tokoferoli, substancja przeciwpianotwórcza: dimetylopolisiloksan]. 

Może zawierać: jaja, ryby, soję, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny, mięczaki. 

2 sos do wyboru 11%  Patrz „sosy do wyboru” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libańskie mezze 
910 g 

Bułka pita 13%  
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier.  

Falafel 16%  

Składniki: falafel 90% [ciecierzyca 40%, bób 40%, cebula, czerwona papryka, czosnek, woda, 

mięta, pietruszka natka, koperek, olej rzepakowy, sól, przyprawy], frytura [oleje roślinne 

(słonecznikowy, rzepakowy), przeciwutleniacze: estry kwasów tłuszczowych i kwasu 

askorbinowego i mieszanina tokoferoli, substancja przeciwpianotwórcza: 

dimetylopolisiloksan]. 

Może zawierać: gluten, jaja, ryby, orzeszki ziemne, soję, mleko, orzechy, seler, gorczycę, 
nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny, mięczaki. 

Hummus tradycyjny 5%  

Składniki: hummus tradycyjny 95% [ciecierzyca konserwowa 64% (ciecierzyca – suche ziarno, 

woda, sól, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), zalewa z cieciorki 14% (woda, ciecierzyca, 

sól, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), oliwa z oliwie 8%, pasta tahini 7% (olej sezamowy 

53%, ziemne białe, prażone ziarna sezamu 47%), sok z cytryny (pasteryzowany sok z cytryny 

99,96%, substancja konserwująca: pirosiarczyn potasu), czosnek świeży, sól], oliwa z oliwek, 

ciecierzyca. 

Hummus pomidorowy 5%  

Składniki: hummus tradycyjny 76% [ciecierzyca konserwowa 64% (ciecierzyca – suche ziarno, 
woda, sól, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), zalewa z cieciorki 14% (woda, ciecierzyca, 
sól, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), oliwa z oliwie 8%, pasta tahini 7% (olej sezamowy 
53%, ziemne białe, prażone ziarna sezamu 47%), sok z cytryny (pasteryzowany sok z cytryny 
99,96%, substancja konserwująca: pirosiarczyn potasu), czosnek świeży, sól], koncentrat 
pomidorowy 24% (pomidory, sól), oliwa z oliwek, ciecierzyca. 

Hummus buraczkowy 5% 

Składniki: hummus tradycyjny 99% [ciecierzyca konserwowa 64% (ciecierzyca – suche ziarno, 
woda, sól, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), zalewa z cieciorki 14% (woda, ciecierzyca, 
sól, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), oliwa z oliwie 8%, pasta tahini 7% (olej sezamowy 
53%, ziemne białe, prażone ziarna sezamu 47%), sok z cytryny (pasteryzowany sok z cytryny 
99,96%, substancja konserwująca: pirosiarczyn potasu), czosnek świeży, sól], barszcz 
czerwony 1% [sok z buraków ćwikłowych z zagęszczonego soku 58%, woda, sok jabłkowy z 
zagęszczonego soku, cukier, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, warzywa i ekstrakty 
warzywne (zawierają seler), przyprawy i ekstrakty przypraw, aromaty (zawierają seler, 
mleko)]. 
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Kofta grillowana 12%  

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, dwutlenek siarki i siarczyny. 

Sałatka wegetariańska 11%  

Składniki: mieszanka sałat w zmiennych proporcjach 27%, pomidor 18%, ogórek, sos 
vinegrette 18% [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, rzodkiewka 9%. 
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler. 

Sos harissa 5%  

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. 

Sos jogurtowo-miętowy 
5%  

Składniki: jogurt naturalny 64% (mleko, mleko w proszku odtłuszczone, białka mleka, żywe 
kultury bakterii), serek śmietankowy [serek śmietankowy (mleko pasteryzowane i śmietana), 
sól, białka mleka], sól, mięta 1%, pieprz czarny, papryczka chili.  
Może zawierać: gluten, soję, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny. 

Marchew i ogórek 16%  Składniki: marchew 66,7%, ogórek 33,3% . 

Oliwki z pestką 7%  
Składniki: oliwki zielone niedrylowane 76% (oliwki, woda, sól, regulator kwasowości: kwas 
cytrynowy, kwas mlekowy, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), oliwa z oliwek, natka 
pietruszki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wegetariańskie 
mezze 810 g 

Bułka pita 14%  
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier.  

Falafel 18%  

Składniki: falafel 90% [ciecierzyca 40%, bób 40%, cebula, czerwona papryka, czosnek, woda, 

mięta, pietruszka natka, koperek, olej rzepakowy, sól, przyprawy], frytura [oleje roślinne 

(słonecznikowy, rzepakowy), przeciwutleniacze: estry kwasów tłuszczowych i kwasu 

askorbinowego i mieszanina tokoferoli, substancja przeciwpianotwórcza: 

dimetylopolisiloksan]. 

Może zawierać: gluten, jaja, ryby, orzeszki ziemne, soję, mleko, orzechy, seler, gorczycę, 

nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny, mięczaki. 

Hummus tradycyjny 6%  

Składniki: ciecierzyca konserwowa 64% (ciecierzyca – suche ziarno, woda, sól, 

przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), zalewa z cieciorki 14% (woda, ciecierzyca, sól, 

przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), oliwa z oliwie 8%, pasta tahini 7% (olej sezamowy 53%, 

ziemne białe, prażone ziarna sezamu 47%), sok z cytryny (pasteryzowany sok z cytryny 

99,96%, substancja konserwująca: pirosiarczyn potasu), czosnek świeży, oliwa z oliwek, natka 

pietruszki, sól. 

Hummus pomidorowy 6%  

Składniki: hummus tradycyjny 76% [ciecierzyca konserwowa 64% (ciecierzyca – suche ziarno, 

woda, sól, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), zalewa z cieciorki 14% (woda, ciecierzyca, 

sól, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), oliwa z oliwie 8%, pasta tahini 7% (olej sezamowy 

53%, ziemne białe, prażone ziarna sezamu 47%), sok z cytryny (pasteryzowany sok z cytryny 

99,96%, substancja konserwująca: pirosiarczyn potasu), czosnek świeży, sól], koncentrat 

pomidorowy 24% (pomidory, sól), oliwa z oliwek, ciecierzyca. 

Hummus buraczkowy 6% 

Składniki: hummus tradycyjny 99% [ciecierzyca konserwowa 64% (ciecierzyca – suche ziarno, 

woda, sól, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), zalewa z cieciorki 14% (woda, ciecierzyca, 

sól, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), oliwa z oliwie 8%, pasta tahini 7% (olej sezamowy 

53%, ziemne białe, prażone ziarna sezamu 47%), sok z cytryny (pasteryzowany sok z cytryny 

99,96%, substancja konserwująca: pirosiarczyn potasu), czosnek świeży, sól], barszcz 

czerwony 1% [sok z buraków ćwikłowych z zagęszczonego soku 58%, woda, sok jabłkowy z 

zagęszczonego soku, cukier, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, warzywa i ekstrakty 

warzywne (zawierają seler), przyprawy i ekstrakty przypraw, aromaty (zawierają seler, 

mleko)]. 

Sałatka wegetariańska 12%  

Składniki: mieszanka sałat w zmiennych proporcjach 27%, pomidor 18%, ogórek, sos 
vinegrette 18% [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, rzodkiewka 9%. 
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler. 
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Sos harissa 6%  

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. 

Sos jogurtowo-miętowy 
6%  

Składniki: jogurt naturalny 64% (mleko, mleko w proszku odtłuszczone, białka mleka, żywe 
kultury bakterii), serek śmietankowy [serek śmietankowy (mleko pasteryzowane i śmietana), 
sól, białka mleka], sól, mięta 1%, pieprz czarny, papryczka chili.  
Może zawierać: gluten, soję, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny. 

Marchew i ogórek 18%  Składniki: marchew 66,7%, ogórek 33,3% . 

Oliwki z pestką 8%  
Składniki: oliwki zielone niedrylowane 76% (oliwki, woda, sól, regulator kwasowości: kwas 
cytrynowy, kwas mlekowy, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), oliwa z oliwek, natka 
pietruszki. 

Shoarma party 
990 g 

Shoarma drobiowa 
pieczona 8%  

Składniki: shoarma drobiowa (do produkcji 100 g produktu użyto 122 g shoarmy drobiowej) 
[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], olej rzepakowy.  
Może zawierać: gluten, mleko, seler. 

Shoarma z udka pieczona 
8%  

Składniki: shoarma z udka (do produkcji 100 g produktu użyto 127 g shoarmy z udka) {mięso z 
uda kurczaka 99%, olej rzepakowy, mieszanka przypraw [sól, maltodekstryna, przyprawy 
(gorczyca), ekstrakt drożdży, czosnek, cukier, olej słonecznikowy, regulator kwasowości: kwas 
cytrynowy], mieszanka przypraw [zioła i przyprawy (gorczyca), sól, aromat (soja), białko 
sojowe, suszone warzywa, olej rzepakowy], solanka (skrobia, stabilizatory: difosforany i 
trifosforany; dekstroza, substancja żelująca: karagen, przeciwutleniacz: izoaskorbinian sodu), 
sól}, olej rzepakowy. 
Może zawierać: gluten, jaja, ryby, mleko, seler, nasiona sezamu 

Shoarma wieprzowa 
pieczona 8%  

Składniki: shoarma wieprzowa (do produkcji 100 g produktu użyto 144 g shoarmy 
wieprzowej) [mięso wieprzowe 83%, woda, transglutaminaza, sól, białko wieprzowe, błonnik 
grochu, zioła, przyprawy (gorczyca), ekstrakty przypraw, suszone warzywa, olej rzepakowy, 
hydrolizowane białko sojowe], olej rzepakowy. 
Może zawierać: gluten, jaja, mleko, seler, dwutlenek siarki lub siarczyny. 

Shoarma ostra pieczona 
8%  

Składniki: shoarma wieprzowa (do produkcji 100 g produktu użyto 144 g shoarmy 
wieprzowej) [mięso wieprzowe 83%, woda, transglutaminaza, sól, białko wieprzowe, błonnik 
grochu, zioła, przyprawy (gorczyca), ekstrakty przypraw, suszone warzywa, olej rzepakowy, 
hydrolizowane białko sojowe], olej rzepakowy. 
Może zawierać: gluten, jaja, mleko, seler. 

2 bułki pita 12%  
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier. 

Harissa 4% 

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. 

Pesto bazyliowe 4%  

Składniki: bazylia 38%, olej słonecznikowy, oliwa z oliwek 11%, orzechy nerkowca 5%, ser 
żółty 4,7% (mleko krowie, sól, substancja konserwująca: lizozym z jaja), jogurt 4%, aromaty, 
sól 2%, cukier, ser Pecorino Romano 1,3%, orzeszki piniowe 1%, czosnek 1%, kwas: kwas 
mlekowy. 
Może zawierać: gluten, soję, gorczycę, nasiona sezamu.  

Frytki 14%  

Składniki: frytki (ziemniaki, olej słonecznikowy), frytura [oleje roślinne (słonecznikowy, 

rzepakowy), przeciwutleniacze: estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego i 

mieszanina tokoferoli, substancja przeciwpianotwórcza: dimetylopolisiloksan]. 

Może zawierać: gluten, jaja, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki, mięczaki. 

Opiekane ziemniaczki 17%  

Składniki: ziemniaki ze skórką (ziemniaki, olej rzepakowy, sól, rozmaryn), papryka słodka.                                                                                              

Może zawierać: gluten, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i 

siarczyny. 

Sałatka wegetariańska 17%  

Składniki: mieszanka sałat w zmiennych proporcjach 27%, pomidor 18%, ogórek, sos 
vinegrette 18% [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, rzodkiewka 9%. 
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler. 

3 sosy kultowe do wyboru Patrz „sosy do wyboru” 
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Sphinx party 
1120 g 

Shoarma wieprzowa 
pieczona 8%  

Składniki: shoarma wieprzowa (do produkcji 100 g produktu użyto 144 g shoarmy 
wieprzowej) [mięso wieprzowe 83%, woda, transglutaminaza, sól, białko wieprzowe, błonnik 
grochu, zioła, przyprawy (gorczyca), ekstrakty przypraw, suszone warzywa, olej rzepakowy, 
hydrolizowane białko sojowe], olej rzepakowy. 
Może zawierać: gluten, jaja, mleko, seler, dwutlenek siarki lub siarczyny. 

Shoarma drobiowa 
pieczona 8%  

Składniki: shoarma drobiowa (do produkcji 100 g produktu użyto 122 g shoarmy drobiowej) 
[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], olej rzepakowy.  
Może zawierać: gluten, mleko, seler. 

 
Kofta wołowa grillowana 

7%  
 

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, dwutlenek siarki i siarczyny. 

Karkówka w przyprawach 
grillowana 14%  

Składniki: karkówka wieprzowa (na 100 g produktu użyto 137 g karkówki)(karkówka 
wieprzowa bez kości 85%, woda, syrop glukozowy, sól, regulatory kwasowości: octany sodu, 
stabilizator: cytryniany sodu, przeciwutleniacz: askorbinian sodu), olej rzepakowy, papryka 
słodka, czosnek granulowany (zawiera związki siarki), grillmix (sól, mąka pszenna, zioła, 
przyprawy, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, barwnik: ekstrakt z papryki, olej 
rzepakowy), pieprz, majeranek. 
Może zawierać: soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu. 

Grillowany filet z kurczaka 
w przyprawach 16%  

Składniki: filet z kurczaka (na 100 g produktu użyto 133 g fileta z kurczaka), bejca grillowa 
[mieszanka przypraw (sól, mąka pszenna, zioła, przyprawy, wzmacniacz smaku: glutaminian 
sodu, barwnik: ekstrakt z papryki), olej rzepakowy]. 

Frytki lub ryż po arabsku 
18%   

Patrz „dodatki do wyboru” 

Zestaw surówek 18%  

Składniki: surówka colesław 33,3% {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}, surówka z zielonym ogórkiem 33,3% (kapusta biała 52%, marchew, ogórek 
zielony 6%, cukier, olej rzepakowy, papryka czerwona 4%, sól, ocet spirytusowy, regulator 
kwasowości: kwas cytrynowy), surówka z czerwonej kapusty 33,3% (kapusta czerwona 64%, 
cebula, majonez [olej rzepakowy, woda, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, 
cukier, sól), ocet spirytusowy, żółtko jaja, skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca: 
guma guar, sól], cukier, ocet spirytusowy, jabłko 6%, sól, przyprawy) 
Może zawierać: gluten, ryby, soję, mleko, orzechy, seler, nasiona sezamu. 

2 bułki pita 11%  
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier. 

3 sosy kultowe do wyboru Patrz „sosy do wyboru” 

Crispy tex-mex & 
doritos 
890 g 

Tulipany z kurczaka 23% 

 Składniki: ramię ze skrzydełka z kurczaka, przyprawy, sól, mąka ryżowa, ekstrakty drożdżowe, 
warzywa suszone (cebula, czosnek, natka pietruszki) cukier, ekstrakty przypraw (w tym 
ekstrakt z papryki), naturalne aromaty. 
Może zawierać: gluten, soję, jaja, mleko, seler, gorczycę. 

Grzanki z salsą 
pomidorową 18% 

Składniki: bagietka 58% (mąka pszenna, woda, drożdże, sól, gluten pszenny, cukier, mąka ze 
słodu pszennego, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy), salsa pomidorowa 27% 
{pomidor 84%, cebula czerwona, 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], bazylia, sól, pieprz}, pesto 15% 
[bazylia 38%, olej słonecznikowy, oliwa z oliwek, orzechy nerkowca, ser żółty 4,7% (mleko 
krowie, sól, substancja konserwująca: lizozym z jaja), jogurt, aromaty, sól, cukier, ser 
Pecorino Romano 1,3%, orzeszki piniowe 1%, czosnek 1%, kwas: kwas mlekowy].  
Może zawierać: soję, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny. 
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Habanero cheese nuggets 
12% 

Składniki: habanero cheese nuggets 90% [ser 30% (mleko, sól, bakterie kwasu mlekowego, 
podpuszczka mikrobiologiczna, skrobia, barwnik: karoteny), woda, mąka pszenna, czerwona 
papryka, olej słonecznikowy, modyfikowana skrobia pszenna, sos habanero 1% [papryczki 
habanero (woda, papryczki habanero, marchew, ocet, cebula, sól, olej sojowy, przyprawy, 
aromat naturalny), cebula, olej słonecznikowy, sól, substancja zagęszczająca: guma 
ksantanowa)], błonnik pszenny, kwas: cytrynian sodu, sól, skrobia, mąka ryżowa, substancje 
zagęszczające: metyloceluloza i guma guar, odtłuszczone mleko w proszku, barwnik: 
kapsaicyna, gluten pszenny, substancje spulchniające: difosforany i węglan sodu, dekstroza, 
emulgator: glicerydy kwasów tłuszczowych, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, ekstrakt z buraka, ekstrakt słodu jęczmiennego], frytura 
[oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy), przeciwutleniacze: estry kwasów tłuszczowych i 
kwasu askorbinowego i mieszanina tokoferoli, substancja przeciwpianotwórcza: 
dimetylopolisiloksan]. 
Może zawierać: jaja, ryby, soję, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny, mięczaki. 

Halloween bites 11% 

Składniki: nuggetsy z serem cheddar i papryką 90% [mąka pszenna, ser cheddar 27% (zawiera 
substancje barwiące: karotenoidy), czerwona papryka, ser śmietankowy (zawiera skrobię), 
olej słonecznikowy, woda, skrobia (zawiera pszenicę), sól, regulator kwasowości: cytrynian 
sodu, substancje barwiące: węgiel roślinny i karotenoidy, błonnik pszenny, modyfikowana 
skrobia pszenna, mąka ryżowa, substancje zagęszczające: metyloceluloza, guma arabska i 
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 i kwas askorbinowy], frytura [oleje roślinne (słonecznikowy, 
rzepakowy), przeciwutleniacze: estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego i 
mieszanina tokoferoli, substancja przeciwpianotwórcza: dimetylopolisiloksan]. 
Może zawierać: jaja, ryby, soję, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny, mięczaki.  

Ziemniaczane łódki  16% 

Składniki: ziemniaczane łódki 90% [ziemniaki, olej słonecznikowy, powłoczka (skrobia 
modyfikowana, mąka ryżowa, dekstryna grochowa, błonnik z grochu, substancje 
spulchniające: difosforany i węglan sodu, wyciąg z kurkumy, substancja zagęszczająca: guma 
ksantanowa), sól], frytura [oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy), przeciwutleniacze: 
estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego i mieszanina tokoferoli, substancja 
przeciwpianotwórcza: dimetylopolisiloksan]. 
Może zawierać: gluten, jaja, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny, 
mięczaki. 

Doritos 4% 

Składniki: kukurydza, olej kukurydziany, preparat aromatyzujący (serwatka z mleka, sól, 
cebula w proszku, czosnek w proszku, papryka, wzmacniacze smaku: glutaminian 
monosodowy i 5’-rybonukleotydy disidowe, aromaty, kmin rzymski, chlorek potasu, barwnik: 
ekstrakt z papryki, chilli, preparat serwatkowy z mleka, regulator kwasowości: kwas 
jabłkowy). 

Krążki cebulowe 16% 

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 [oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy), 
przeciwutleniacze: estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego i mieszanina 
tokoferoli, substancja przeciwpianotwórcza: dimetylopolisiloksan]. 
Może zawierać: jaja, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny, 
mięczaki. 

Guacamole 
Składniki: awokado Hass 86%, cebula, czerwona i zielona papryka, sól, cukier, stabilizatory: 
guma ksantanowa i difosforany; przeciwutleniacze: kwas askorbinowy i kwas cytrynowy, 
kolendra, czosnek, papryczki jalapeño. 

Sos słodko-pikantny 
Składniki: masło, sambal 22% (chili, woda, sól, regulator kwasowości: kwas octowy, 
modyfikowana skrobia kukurydziana, substancja konserwująca: sorbinian potasu), cukier 
22%, czosnek świeży, szczypiorek. 

ZUPY 

Pomidorowa 
250 ml 

Zupa pomidorowa 

Składniki: wywar [woda, korpusy drobiowe, szponder wołowy, marchew, korzeń pietruszki, 
cebula, por, seler, przyprawa w płynie (woda, sól, wzmacniacze smaku: glutaminian 
monosodowy i 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 i lecytyny sojowe, 
substancje zagęszczające: guma guar i mączka chleba świętojańskiego], zasmażka (mąka 
pszenna, tłuszcz roślinny), cukier, cebula biała, natka pietruszki, masło, sól, pieprz czarny. 
Może zawierać: jaja, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny. 
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Do wyboru: 

• Makaron nitki 

• Ryż biały 

Makaron nitki 
Składniki: mąka z pszenicy durum, woda, olej rzepakowy, sól. 
Ryż biały 
Składniki: ryż, woda, sól. 
Może zawierać: gluten. 

Libańska zupa z 
ciecierzycą 

250 ml 
 

Składniki: pulpa pomidorowa 44% (pomidory, sól), wywar [woda, korpusy drobiowe, 
szponder wołowy, marchew, korzeń pietruszki, cebula, por, seler, przyprawa w płynie (woda, 
sól, wzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy i 5’-rybonukleotydy disodowe, ocet, 
wyciąg z lubczyku, glukoza, ekstrakt drożdży, aromat), pietruszka łodygi, sól, ziele angielskie, 
pieprz czarny, liść laurowy], ciecierzyca konserwowa 16% (cieciorka, woda, sól), cebula biała, 
marchew, oliwa z oliwek, natka pietruszki, czosnek 2%, przyprawy 1% [pieprz czarny mielony, 
ziele angielskie mielone, goździki mielone, gałka muszkatołowa mielona, cynamon mielony, 
kolendra mielona, imbir mielony (zawiera gorczycę)], kumin 1%, sól, cukier, pieprz czarny 
mielony. 
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny. 

Rosół  
250 ml 

 
Rosół 

Składniki: wywar [woda, korpusy drobiowe, szponder wołowy, marchew, korzeń pietruszki, 
cebula, por, seler, przyprawa w płynie (woda, sól, wzmacniacze smaku: glutaminian 
monosodowy i 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, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i 
siarczyny. 

Makaron nitki Składniki: mąka z pszenicy durum, woda, olej rzepakowy, sól. 

Krem z 
borowików 

250 ml 

 

Składniki: wywar [woda, korpusy drobiowe, szponder wołowy, marchew, korzeń pietruszki, 
cebula, por, seler, przyprawa w płynie (woda, sól, wzmacniacze smaku: glutaminian 
monosodowy i 5’-rybonukleotydy disodowe, ocet, wyciąg z lubczyku, glukoza, ekstrakt 
drożdży, aromat), pietruszka łodygi, sól, ziele angielskie, pieprz czarny, liść laurowy], cebula 
biała, zasmażka (mąka pszenna, tłuszcz palmowy), rama cremefine [maślanka, oleje roślinne 
(całkowicie utwardzony olej palmowy, olej kokosowy, olej palmowy), maślanka w proszku, 
skrobia modyfikowana, emulgatory: estry sacharozy i kwasów tłuszczowych oraz mono- i 
diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny sojowe, substancje zagęszczające: guma guar i 
mączka chleba świętojańskiego], borowiki suszone miał 3% (Borowik szlachetny – Boletus 
edulis), masło, grzanki 2% [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)], natka pietruszki, sól, pieprz czarny. 
Może zawierać: jaja, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny. 

SAŁATY 

Cezar 
310 g 

Filet z kurczaka grillowany 
26%  

Składniki: filet z kurczaka (na 100 g gotowego produktu użyto 133 g fileta z kurczaka), bejca 
grillowa [mieszanka przypraw (sól, mąka pszenna, zioła, przyprawy, wzmacniacz smaku: 
glutaminian sodu, barwnik: ekstrakt z papryki), olej rzepakowy]. 

Sałatka 64%  

Składniki: mieszanka sałat w zmiennych proporcjach 42%, pomidor 28%, 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 i guma ksantanowa, koncentrat cytryny, 

aromat (zawiera mleko), substancja konserwująca: sorbinian potasu, aromat], grzanki 6% 

[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 

grana padano 2% [mleko 98,37%, sól 1,6%, podpuszczka 0,004%, lizozym (białko jaja kurzego) 

0,025%].  

Może zawierać: soję, seler, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny. 

Pieczywo czosnkowe 10%  

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. 
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Bajeczna misa 
warzyw 

wegetariańska 
330 g 

Sałatka 90%  

Składniki: grillowane warzywa 51% [pieczarki, cukinia, papryka, olej rzepakowy, mieszanka 
przypraw (sól, mąka pszenna, zioła, przyprawy, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, 
barwnik: ekstrakt z papryki)], mieszanka sałat w zmiennych proporcjach 18%, pomidor 15%, 
sos winegret 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)], 
cebula czerwona 2%. 
Może zawierać: jaja, soję, mleko, seler. 

Pieczywo czosnkowe 10%  

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. 

Bajeczna misa 
warzyw z 

kurczakiem  
420 g 

Grillowany filet z kurczaka 
20%  

Składniki: filet z kurczaka (na 100 g gotowego produktu użyto 133 g fileta z kurczaka), olej 
rzepakowy. 

Sałatka 72%  

Składniki: grillowane warzywa 51% [pieczarki, cukinia, papryka, olej rzepakowy, mieszanka 
przypraw (sól, mąka pszenna, zioła, przyprawy, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, 
barwnik: ekstrakt z papryki)], mieszanka sałat w zmiennych proporcjach 18%, pomidor 15%, 
sos winegret 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)], 
cebula czerwona 2%. 
Może zawierać: jaja, soję, mleko, seler. 

Pieczywo czosnkowe 8%  

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. 

Sałatka z 
wątróbką w 
porzeczkach 

 340 g 

Wątróbka drobiowa 
smażona 40%  

Składniki: wątróbka drobiowa kurczęca, masło, olej rzepakowy, mąka pszenna (mąka 
pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-amylaza). 
Może zawierać: soję, seler, gorczycę. 

Sałatka 51%  

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.  

Pieczywo czosnkowe 9%  

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. 

Sałatka grecka  
440 g 

Sałatka 93%  

Składniki: pomidor 44%, ogórek 26%, ser feta 6% (mleko kozie, mleko owcze, podpuszczka, 

sól, zakwas czystych kultur mleczarskich), cebula czerwona 4%, oliwki czarne 3% (woda, oliwki 

czarne, sól, stabilizator: glukonian żelazawy), oliwa z oliwek, przyprawa do sałatki greckiej 

[dekstroza, cukier, sól jodowana (sól, jodek potasu), cebula, skrobia kukurydziana, czosnek, 

pietruszka, bazylia, olej rzepakowy, kurkuma, korzeń lubczyka, szczypior, koper].  

Może zawierać: gluten, jaja, soję, gorczycę, nasiona sezamu. 

Pieczywo czosnkowe 7%  

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. 
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Libański Bowl 
420 g 

 

Składniki: kasza bulgur 43% (kasza z pszenicy durum), falafel usmażony 11% {falafel 90% 

[ciecierzyca 40%, bób 40%, cebula, czerwona papryka, czosnek, woda, mięta, pietruszka 

natka, koperek, olej rzepakowy, sól, przyprawy], frytura [oleje roślinne (słonecznikowy, 

rzepakowy), przeciwutleniacze: estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego i 

mieszanina tokoferoli, substancja przeciwpianotwórcza: dimetylopolisiloksan]}, pomidor 8%, 

ogórek 8%, hummus 7% [ciecierzyca konserwowa 64% (ciecierzyca – suche ziarno, woda, sól, 

przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), zalewa z cieciorki 14% (woda, ciecierzyca, sól, 

przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), oliwa z oliwie 8%, pasta tahini 7% (olej sezamowy 53%, 

ziemne białe, prażone ziarna sezamu 47%), sok z cytryny (pasteryzowany sok z cytryny 

99,96%, substancja konserwująca: pirosiarczyn potasu), czosnek świeży, oliwa z oliwek, natka 

pietruszki, sól]harissa 6% [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], sos 

jogurtowo-miętowy 6% [jogurt naturalny 64% (mleko, mleko w proszku odtłuszczone, białka 

mleka, żywe kultury bakterii), serek śmietankowy [serek śmietankowy (mleko pasteryzowane 

i śmietana), sól, białka mleka], sól, mięta 1%, pieprz czarny, papryczka chili], oliwki zielone z 

pestką 4% (oliwki, woda, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, kwas mlekowy, 

antyoksydant: kwas askorbinowy), ciecierzyca 4% (cieciorka, woda, sól), cytryna, mięta. 

Może zawierać: jaja, ryby, orzeszki ziemne, soję, orzechy, seler, gorczycę, mięczaki. 

RYBY 

Stek z łososia 
 400 g 

Grillowany łosoś 35%  

Składniki: filet z łososia atlantyckiego (Salmo Salar) (na 100 g gotowego produktu użyto 125 g 
filetu z łososia), olej rzepakowy, sól, pieprz czarny. 
Może zawierać: gluten, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i 
siarczyny. 

Ryż jaśminowy 37,5%  
Składniki: ryż jaśminowy, woda, sól. 
Może zawierać: gluten. 

Sałatka wegetariańska 
22,5%  

Składniki: mieszanka sałat w zmiennych proporcjach 27%, pomidor 18%, ogórek, sos 
vinegrette 18% [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, rzodkiewka 9%. 
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler. 

Stek z łososia na 
szpinaku 440 g 

Grillowany łosoś 36%  
Składniki: filet z łososia atlantyckiego (Salmo Salar) (na 100 g gotowego produktu użyto 125 g 
filetu z łososia), olej rzepakowy, sól, pieprz czarny. 
Może zawierać: gluten, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona, dwutlenek siarki i siarczyny. 

Szpinak w sosie 
śmietanowym 30%  

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

Ryż jaśminowy 34%  
Składniki: ryż jaśminowy, woda, sól. 
Może zawierać: gluten. 

Chrupiący dorsz 
xl 

 560 g 

Chrupiący dorsz smażony 
36%  

Składniki: dorsz czarny 64% (dorsz czarny Pollachius virens), panier 26% (mąka pszenna, 

skrobia pszenna, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu max 4,3%, sól, stabilizatory: 

difosforany 0,5% P2O5 i węglan sodu; mieszanka przypraw, ekstrakty przypraw), woda, 

frytura [oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy), przeciwutleniacze: estry kwasów 

tłuszczowych i kwasu askorbinowego i mieszanina tokoferoli, substancja 

przeciwpianotwórcza: dimetylopolisiloksan], sól, pieprz czarny.  

Może zawierać: jaja, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i 

siarczyny, mięczaki. 

Sos słodko-pikantny 10%  
Składniki: masło, sambal 22% (chili, woda, sól, regulator kwasowości: kwas octowy, 
modyfikowana skrobia kukurydziana, substancja konserwująca: sorbinian potasu), cukier 22%  
czosnek świeży, szczypiorek.  

Frytki 27%  

Składniki: frytki (ziemniaki, olej palmowy), frytura [oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy), 

przeciwutleniacze: estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego i mieszanina 

tokoferoli, substancja przeciwpianotwórcza: dimetylopolisiloksan]. 

Może zawierać: gluten, jaja, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki, mięczaki. 
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Colesław 27%  

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. 

Chrupiący dorsz 
530 g 

Chrupiący dorsz smażony 
31%  

Składniki: dorsz czarny 64% (dorsz czarny Pollachius virens), panier 26% (mąka pszenna, 

skrobia pszenna, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu max 4,3%, sól, stabilizatory: 

difosforany 0,5% P2O5 i węglan sodu; mieszanka przypraw, ekstrakty przypraw), woda, 

frytura [oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy), przeciwutleniacze: estry kwasów 

tłuszczowych i kwasu askorbinowego i mieszanina tokoferoli, substancja 

przeciwpianotwórcza: dimetylopolisiloksan], sól, pieprz czarny.  

Może zawierać: jaja, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i 
siarczyny, mięczaki. 

Sos słodko-pikantny 15%  
Składniki: masło, sambal 22% (chili, woda, sól, regulator kwasowości: kwas octowy, 
modyfikowana skrobia kukurydziana, substancja konserwująca: sorbinian potasu), cukier 22%  
czosnek świeży, szczypiorek.  

Frytki 27%  

Składniki: frytki (ziemniaki, olej palmowy), frytura [oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy), 

przeciwutleniacze: estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego i mieszanina 

tokoferoli, substancja przeciwpianotwórcza: dimetylopolisiloksan]. 

Może zawierać: gluten, jaja, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki, mięczaki. 

Colesław 27%  

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. 

Polędwica z 
dorsza 
300g 

 

Składniki: kasza bulgur z warzywami 55% [kasza bulgur 42% (kasza z pszenicy durum), 
śmietanka  (śmietanka, stabilizator: karagen, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów 
tłuszczowych), pieczarki 10%, papryka czerwona 6%, cukinia 6%, fasolka szparagowa zielona 
6%, olej, sok z cytryny, sól, natka pietruszki, pieprz], polędwica z dorsza 28% (dorsz atlantycki 
Gadus morhua), salsa pomidorowa 9% {pomidor 84%, cebula czerwona, 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], bazylia, sól, pieprz}, cytryna, oliwa z oliwek, rukola, sól, pieprz. 
Może zawierać: soję, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny. 

Filet z labraksa 
390g 

Filet z labraksa 89% 

Składniki: karbowane ziemniaczki 37% {ziemniaczane łódki 96% [ziemniaki, olej 
słonecznikowy, powłoczka (skrobia modyfikowana, mąka ryżowa, dekstryna grochowa, 
błonnik z grochu, substancje spulchniające: difosforany i węglan sodu, wyciąg z kurkumy, 
substancja zagęszczająca: guma ksantanowa), sól], frytura [oleje roślinne (słonecznikowy, 
rzepakowy), przeciwutleniacze: estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego i 
mieszanina tokoferoli, substancja przeciwpianotwórcza: dimetylopolisiloksan]}, warzywa 
grillowane 37% (pieczarki, cukinia, papryka czerwona, cytryna, cukier, olej rzepakowy, cebula 
czerwona, pieprz czarny, sól), filet z labraksa 22% [okoń morski 100% – labraks (moron) 
(Dicentrarchus labrax)], olej, masło, cytryna, mąka pszenna, natka pietruszki, sól, pieprz 
Może zawierać:  jaja, soję, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny, 
mięczaki. 

Sos limonkowy 11% 

Składniki: 
Jogurt naturalny 93% (mleko, mleko w proszku odtłuszczone, białka mleka, żywe kultury 
bakterii), cukier, limonka 3%, sól, pieprz. 
Może zawierać: gluten, soję, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny. 

SHOARMA 

Shoarma® 
klasyczna 
standard 

 480 g 

Shoarma wieprzowa 
pieczona 37,5%  

Składniki: shoarma wieprzowa (do produkcji 100 g produktu użyto 144 g shoarmy 
wieprzowej) [mięso wieprzowe 83%, woda, transglutaminaza, sól, białko wieprzowe, błonnik 
grochu, zioła, przyprawy (gorczyca), ekstrakty przypraw, suszone warzywa, olej rzepakowy, 
hydrolizowane białko sojowe], olej rzepakowy. 
Może zawierać: gluten, jaja, mleko, seler, dwutlenek siarki lub siarczyny. 

Frytki lub ryż po arabsku 
31%   

Patrz „dodatki do wyboru” 
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Zestaw surówek 31%  

Składniki: surówka colesław 33,3% {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}, surówka z zielonym ogórkiem 33,3% (kapusta biała 52%, marchew, ogórek 
zielony 6%, cukier, olej rzepakowy, papryka czerwona 4%, sól, ocet spirytusowy, regulator 
kwasowości: kwas cytrynowy), surówka z czerwonej kapusty 33,3% (kapusta czerwona 64%, 
cebula, majonez [olej rzepakowy, woda, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, 
cukier, sól), ocet spirytusowy, żółtko jaja, skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca: 
guma guar, sól], cukier, ocet spirytusowy, jabłko 6%, sól, przyprawy) 
Może zawierać: gluten, ryby, soję, mleko, orzechy, seler, nasiona sezamu. 

Bułka pita  
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier. 

3 sosy kultowe do wyboru Patrz „sosy do wyboru” 

Shoarma® 
klasyczna mała 

340 g 

Shoarma wieprzowa 
pieczona 29,5%  

Składniki: shoarma wieprzowa (do produkcji 100 g produktu użyto 144 g shoarmy 
wieprzowej) [mięso wieprzowe 83%, woda, transglutaminaza, sól, białko wieprzowe, błonnik 
grochu, zioła, przyprawy (gorczyca), ekstrakty przypraw, suszone warzywa, olej rzepakowy, 
hydrolizowane białko sojowe], olej rzepakowy. 
Może zawierać: gluten, jaja, mleko, seler, dwutlenek siarki lub siarczyny. 

Frytki lub ryż po arabsku 
26,5%  Patrz „dodatki do wyboru” 

Zestaw surówek 44%  

Składniki: surówka colesław 33,3% {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}, surówka z zielonym ogórkiem 33,3% (kapusta biała 52%, marchew, ogórek 
zielony 6%, cukier, olej rzepakowy, papryka czerwona 4%, sól, ocet spirytusowy, regulator 
kwasowości: kwas cytrynowy), surówka z czerwonej kapusty 33,3% (kapusta czerwona 64%, 
cebula, majonez [olej rzepakowy, woda, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, 
cukier, sól), ocet spirytusowy, żółtko jaja, skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca: 
guma guar, sól], cukier, ocet spirytusowy, jabłko 6%, sól, przyprawy) 
Może zawierać: gluten, ryby, soję, mleko, orzechy, seler, nasiona sezamu. 

Bułka pita 
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier. 

Sos kultowy do wyboru Patrz „sosy do wyboru” 

Shoarma® 
klasyczna XL 

 600 g 

Shoarma wieprzowa 
pieczona 42%  

Składniki: shoarma wieprzowa (do produkcji 100 g produktu użyto 144 g shoarmy 
wieprzowej) [mięso wieprzowe 83%, woda, transglutaminaza, sól, białko wieprzowe, błonnik 
grochu, zioła, przyprawy (gorczyca), ekstrakty przypraw, suszone warzywa, olej rzepakowy, 
hydrolizowane białko sojowe], olej rzepakowy. 
Może zawierać: gluten, jaja, mleko, seler, dwutlenek siarki lub siarczyny. 

Frytki lub ryż po arabsku 
33%   

Patrz „dodatki do wyboru” 

Zestaw surówek 25%  

Składniki: surówka colesław 33,3% {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}, surówka z zielonym ogórkiem 33,3% (kapusta biała 52%, marchew, ogórek 
zielony 6%, cukier, olej rzepakowy, papryka czerwona 4%, sól, ocet spirytusowy, regulator 
kwasowości: kwas cytrynowy), surówka z czerwonej kapusty 33,3% (kapusta czerwona 64%, 
cebula, majonez [olej rzepakowy, woda, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, 
cukier, sól), ocet spirytusowy, żółtko jaja, skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca: 
guma guar, sól], cukier, ocet spirytusowy, jabłko 6%, sól, przyprawy) 
Może zawierać: gluten, ryby, soję, mleko, orzechy, seler, nasiona sezamu. 

Bułka pita  
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier. 

3 sosy kultowe do wyboru Patrz „sosy do wyboru” 

Shoarma® 
delikatna 
standard 

480 g 

Shoarma drobiowa 
pieczona 37,5%  

Składniki: shoarma drobiowa (do produkcji 100 g produktu użyto 122 g shoarmy drobiowej) 
[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], olej rzepakowy.  
Może zawierać: gluten, mleko, seler. 
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Frytki lub ryż po arabsku 
31%  

Patrz „dodatki do wyboru” 

Zestaw surówek 31%  

Składniki: surówka colesław 33,3% {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}, surówka z zielonym ogórkiem 33,3% (kapusta biała 52%, marchew, ogórek 
zielony 6%, cukier, olej rzepakowy, papryka czerwona 4%, sól, ocet spirytusowy, regulator 
kwasowości: kwas cytrynowy), surówka z czerwonej kapusty 33,3% (kapusta czerwona 64%, 
cebula, majonez [olej rzepakowy, woda, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, 
cukier, sól), ocet spirytusowy, żółtko jaja, skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca: 
guma guar, sól], cukier, ocet spirytusowy, jabłko 6%, sól, przyprawy) 
Może zawierać: gluten, ryby, soję, mleko, orzechy, seler, nasiona sezamu. 

Bułka pita 
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier. 

3 sosy kultowe do wyboru Patrz „sosy do wyboru” 

Shoarma® 
delikatna mała 

340 g 

Shoarma drobiowa 
pieczona 29,5%  

Składniki: shoarma drobiowa (do produkcji 100 g produktu użyto 122 g shoarmy drobiowej) 
[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], olej rzepakowy.  
Może zawierać: gluten, mleko, seler. 

Frytki lub ryż po arabsku 
26,5%  

Patrz „dodatki do wyboru” 

Zestaw surówek 44%  

Składniki: surówka colesław 33,3% {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}, surówka z zielonym ogórkiem 33,3% (kapusta biała 52%, marchew, ogórek 
zielony 6%, cukier, olej rzepakowy, papryka czerwona 4%, sól, ocet spirytusowy, regulator 
kwasowości: kwas cytrynowy), surówka z czerwonej kapusty 33,3% (kapusta czerwona 64%, 
cebula, majonez [olej rzepakowy, woda, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, 
cukier, sól), ocet spirytusowy, żółtko jaja, skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca: 
guma guar, sól], cukier, ocet spirytusowy, jabłko 6%, sól, przyprawy) 
Może zawierać: gluten, ryby, soję, mleko, orzechy, seler, nasiona sezamu. 

Bułka pita 
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier. 

Sos kultowy do wyboru Patrz „sosy do wyboru” 

Shoarma® 
delikatna XL 

600 g 

Shoarma drobiowa 
pieczona 42%  

Składniki: shoarma drobiowa (do produkcji 100 g produktu użyto 122 g shoarmy drobiowej) 
[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], olej rzepakowy.  
Może zawierać: gluten, mleko, seler. 

Frytki lub ryż po arabsku 
33%  

Patrz „dodatki do wyboru” 

Zestaw surówek 25%  

Składniki: surówka colesław 33,3% {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}, surówka z zielonym ogórkiem 33,3% (kapusta biała 52%, marchew, ogórek 
zielony 6%, cukier, olej rzepakowy, papryka czerwona 4%, sól, ocet spirytusowy, regulator 
kwasowości: kwas cytrynowy), surówka z czerwonej kapusty 33,3% (kapusta czerwona 64%, 
cebula, majonez [olej rzepakowy, woda, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, 
cukier, sól), ocet spirytusowy, żółtko jaja, skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca: 
guma guar, sól], cukier, ocet spirytusowy, jabłko 6%, sól, przyprawy) 
Może zawierać: gluten, ryby, soję, mleko, orzechy, seler, nasiona sezamu. 

Bułka pita 
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier. 

3 sosy kultowe do wyboru Patrz „sosy do wyboru” 
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Shoarma® 
złocista standard 

480 g 

Shoarma z udka kurczaka 
pieczona 38%  

Składniki: shoarma z udka (do produkcji 100 g produktu użyto 127 g shoarmy z udka) {mięso z 
uda kurczaka 99%, olej rzepakowy, mieszanka przypraw [sól, maltodekstryna, przyprawy 
(gorczyca), ekstrakt drożdży, czosnek, cukier, olej słonecznikowy, regulator kwasowości: kwas 
cytrynowy], mieszanka przypraw [zioła i przyprawy (gorczyca), sól, aromat (soja), białko 
sojowe, suszone warzywa, olej rzepakowy], solanka (skrobia, stabilizatory: difosforany i 
trifosforany; dekstroza, substancja żelująca: karagen, przeciwutleniacz: izoaskorbinian sodu), 
sól}, olej rzepakowy. 
Może zawierać: gluten, jaja, ryby, mleko, seler, nasiona sezamu 

Frytki lub ryż 31%  Patrz „dodatki do wyboru”  

Zestaw surówek 31%  

Składniki: surówka colesław 33,3% {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}, surówka z zielonym ogórkiem 33,3% (kapusta biała 52%, marchew, ogórek 
zielony 6%, cukier, olej rzepakowy, papryka czerwona 4%, sól, ocet spirytusowy, regulator 
kwasowości: kwas cytrynowy), surówka z czerwonej kapusty 33,3% (kapusta czerwona 64%, 
cebula, majonez [olej rzepakowy, woda, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, 
cukier, sól), ocet spirytusowy, żółtko jaja, skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca: 
guma guar, sól], cukier, ocet spirytusowy, jabłko 6%, sól, przyprawy) 
Może zawierać: gluten, ryby, soję, mleko, orzechy, seler, nasiona sezamu. 

Bułka pita 
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier.  

3 sosy kultowe do wyboru Patrz „sosy do wyboru” 

Shoarma® 
złocista mała 

340 g 

Shoarma z udka kurczaka 
pieczona 30%  

Składniki: shoarma z udka (do produkcji 100 g produktu użyto 127 g shoarmy z udka) {mięso z 
uda kurczaka 99%, olej rzepakowy, mieszanka przypraw [sól, maltodekstryna, przyprawy 
(gorczyca), ekstrakt drożdży, czosnek, cukier, olej słonecznikowy, regulator kwasowości: kwas 
cytrynowy], mieszanka przypraw [zioła i przyprawy (gorczyca), sól, aromat (soja), białko 
sojowe, suszone warzywa, olej rzepakowy], solanka (skrobia, stabilizatory: difosforany i 
trifosforany; dekstroza, substancja żelująca: karagen, przeciwutleniacz: izoaskorbinian sodu), 
sól}, olej rzepakowy. 
Może zawierać: gluten, jaja, ryby, mleko, seler, nasiona sezamu 

Frytki lub ryż 27%  Patrz „dodatki do wyboru”  

Zestaw surówek 44%  

Składniki: surówka colesław 33,3% {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}, surówka z zielonym ogórkiem 33,3% (kapusta biała 52%, marchew, ogórek 
zielony 6%, cukier, olej rzepakowy, papryka czerwona 4%, sól, ocet spirytusowy, regulator 
kwasowości: kwas cytrynowy), surówka z czerwonej kapusty 33,3% (kapusta czerwona 64%, 
cebula, majonez [olej rzepakowy, woda, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, 
cukier, sól), ocet spirytusowy, żółtko jaja, skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca: 
guma guar, sól], cukier, ocet spirytusowy, jabłko 6%, sól, przyprawy) 
Może zawierać: gluten, ryby, soję, mleko, orzechy, seler, nasiona sezamu. 

Bułka pita 
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier.  

Sos kultowy do wyboru Patrz „sosy do wyboru” 

Shoarma® 
złocista XL 

600 g 

Shoarma z udka kurczaka 
pieczona 42%  

Składniki: shoarma z udka (do produkcji 100 g produktu użyto 127 g shoarmy z udka) {mięso z 
uda kurczaka 99%, olej rzepakowy, mieszanka przypraw [sól, maltodekstryna, przyprawy 
(gorczyca), ekstrakt drożdży, czosnek, cukier, olej słonecznikowy, regulator kwasowości: kwas 
cytrynowy], mieszanka przypraw [zioła i przyprawy (gorczyca), sól, aromat (soja), białko 
sojowe, suszone warzywa, olej rzepakowy], solanka (skrobia, stabilizatory: difosforany i 
trifosforany; dekstroza, substancja żelująca: karagen, przeciwutleniacz: izoaskorbinian sodu), 
sól}, olej rzepakowy. 
Może zawierać: gluten, jaja, ryby, mleko, seler, nasiona sezamu 

Frytki lub ryż 33%  Patrz „dodatki do wyboru”  
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Zestaw surówek 25%  

Składniki: surówka colesław 33,3% {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}, surówka z zielonym ogórkiem 33,3% (kapusta biała 52%, marchew, ogórek 
zielony 6%, cukier, olej rzepakowy, papryka czerwona 4%, sól, ocet spirytusowy, regulator 
kwasowości: kwas cytrynowy), surówka z czerwonej kapusty 33,3% (kapusta czerwona 64%, 
cebula, majonez [olej rzepakowy, woda, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, 
cukier, sól), ocet spirytusowy, żółtko jaja, skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca: 
guma guar, sól], cukier, ocet spirytusowy, jabłko 6%, sól, przyprawy) 
Może zawierać: gluten, ryby, soję, mleko, orzechy, seler, nasiona sezamu. 

Bułka pita 
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier.  

3 sosy kultowe do wyboru Patrz „sosy do wyboru” 

Shoarma® ostra 
standard  

480 g 

Shoarma wieprzowa ostra 
pieczona 37,5%  

Składniki: shoarma wieprzowa (do produkcji 100 g produktu użyto 144 g shoarmy 
wieprzowej) [mięso wieprzowe 83%, woda, transglutaminaza, sól, białko wieprzowe, błonnik 
grochu, zioła, przyprawy (gorczyca), ekstrakty przypraw, suszone warzywa, olej rzepakowy, 
hydrolizowane białko sojowe], olej rzepakowy. 
Może zawierać: gluten, jaja, mleko, seler, dwutlenek siarki lub siarczyny. 

Frytki lub ryż po arabsku 
31%  

Patrz „dodatki do wyboru” 

Zestaw surówek 31%  

Składniki: surówka colesław 33,3% {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}, surówka z zielonym ogórkiem 33,3% (kapusta biała 52%, marchew, ogórek 
zielony 6%, cukier, olej rzepakowy, papryka czerwona 4%, sól, ocet spirytusowy, regulator 
kwasowości: kwas cytrynowy), surówka z czerwonej kapusty 33,3% (kapusta czerwona 64%, 
cebula, majonez [olej rzepakowy, woda, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, 
cukier, sól), ocet spirytusowy, żółtko jaja, skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca: 
guma guar, sól], cukier, ocet spirytusowy, jabłko 6%, sól, przyprawy) 
Może zawierać: gluten, ryby, soję, mleko, orzechy, seler, nasiona sezamu. 

Bułka pita 
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier. 

3 sosy kultowe do wyboru Patrz „sosy do wyboru” 

Shoarma® ostra 
mała 
 340 g 

Shoarma wieprzowa ostra 
pieczona 29,5%  

Składniki: shoarma wieprzowa (do produkcji 100 g produktu użyto 144 g shoarmy 
wieprzowej) [mięso wieprzowe 83%, woda, transglutaminaza, sól, białko wieprzowe, błonnik 
grochu, zioła, przyprawy (gorczyca), ekstrakty przypraw, suszone warzywa, olej rzepakowy, 
hydrolizowane białko sojowe], olej rzepakowy. 
Może zawierać: gluten, jaja, mleko, seler, dwutlenek siarki lub siarczyny. 

Frytki lub ryż po arabsku 
26,5%  

Patrz „dodatki do wyboru” 

Zestaw surówek 44%  

Składniki: surówka colesław 33,3% {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}, surówka z zielonym ogórkiem 33,3% (kapusta biała 52%, marchew, ogórek 
zielony 6%, cukier, olej rzepakowy, papryka czerwona 4%, sól, ocet spirytusowy, regulator 
kwasowości: kwas cytrynowy), surówka z czerwonej kapusty 33,3% (kapusta czerwona 64%, 
cebula, majonez [olej rzepakowy, woda, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, 
cukier, sól), ocet spirytusowy, żółtko jaja, skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca: 
guma guar, sól], cukier, ocet spirytusowy, jabłko 6%, sól, przyprawy) 
Może zawierać: gluten, ryby, soję, mleko, orzechy, seler, nasiona sezamu. 

Bułka pita 
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier. 

Sos kultowy do wyboru  Patrz „sosy do wyboru” 

Shoarma® ostra 
XL 

480 g 

Shoarma wieprzowa ostra 
pieczona 42%  

Składniki: shoarma wieprzowa (do produkcji 100 g produktu użyto 144 g shoarmy 
wieprzowej) [mięso wieprzowe 83%, woda, transglutaminaza, sól, białko wieprzowe, błonnik 
grochu, zioła, przyprawy (gorczyca), ekstrakty przypraw, suszone warzywa, olej rzepakowy, 
hydrolizowane białko sojowe], olej rzepakowy. 
Może zawierać: gluten, jaja, mleko, seler, dwutlenek siarki lub siarczyny. 

Frytki lub ryż po arabsku 
33%  

Patrz „dodatki do wyboru” 
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Zestaw surówek 25%  

Składniki: surówka colesław 33,3% {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}, surówka z zielonym ogórkiem 33,3% (kapusta biała 52%, marchew, ogórek 
zielony 6%, cukier, olej rzepakowy, papryka czerwona 4%, sól, ocet spirytusowy, regulator 
kwasowości: kwas cytrynowy), surówka z czerwonej kapusty 33,3% (kapusta czerwona 64%, 
cebula, majonez [olej rzepakowy, woda, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, 
cukier, sól), ocet spirytusowy, żółtko jaja, skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca: 
guma guar, sól], cukier, ocet spirytusowy, jabłko 6%, sól, przyprawy) 
Może zawierać: gluten, ryby, soję, mleko, orzechy, seler, nasiona sezamu. 

Bułka pita 
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier. 

3 sosy kultowe do wyboru Patrz „sosy do wyboru” 

Shoarma® na 
dwa smaki 480 g 

Shoarma łącznie 37,5%, do 
wyboru: 

• Drobiowa 

• Z udka 

• Wieprzowa 

• Ostra 

• drobiowa – składniki: shoarma drobiowa (do produkcji 100 g produktu użyto 122 g 

shoarmy drobiowej) [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], olej rzepakowy. Może zawierać: 

gluten, mleko, seler. 

• z udka – składniki: shoarma z udka (do produkcji 100 g produktu użyto 127 g shoarmy z 

udka) {mięso z uda kurczaka 99%, olej rzepakowy, mieszanka przypraw [sól, 

maltodekstryna, przyprawy (gorczyca), ekstrakt drożdży, czosnek, cukier, olej 

słonecznikowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy], mieszanka przypraw [zioła i 

przyprawy (gorczyca), sól, aromat (soja), białko sojowe, suszone warzywa, olej 

rzepakowy], solanka (skrobia, stabilizatory: difosforany i trifosforany; dekstroza, 

substancja żelująca: karagen, przeciwutleniacz: izoaskorbinian sodu), sól}, olej 

rzepakowy. Może zawierać: gluten, jaja, ryby, mleko, seler, nasiona sezamu 

• wieprzowa – składniki: shoarma wieprzowa (do produkcji 100 g produktu użyto 144 g 

shoarmy wieprzowej) [mięso wieprzowe 83%, woda, transglutaminaza, sól, białko 

wieprzowe, błonnik grochu, zioła, przyprawy (gorczyca), ekstrakty przypraw, suszone 

warzywa, olej rzepakowy, hydrolizowane białko sojowe], olej rzepakowy. Może 

zawierać: gluten, jaja, mleko, seler, dwutlenek siarki lub siarczyny. 

• ostra – składniki: shoarma wieprzowa (do produkcji 100 g produktu użyto 144 g shoarmy 

wieprzowej) [mięso wieprzowe 83%, woda, transglutaminaza, sól, białko wieprzowe, 

błonnik grochu, zioła, przyprawy (gorczyca), ekstrakty przypraw, suszone warzywa, olej 

rzepakowy, hydrolizowane białko sojowe], olej rzepakowy. Może zawierać: gluten, jaja, 

mleko, seler, dwutlenek siarki lub siarczyny. 

Frytki lub ryż po arabsku 
31%  

Patrz „dodatki do wyboru” 

Zestaw surówek 31%  

Składniki: surówka colesław 33,3% {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}, surówka z zielonym ogórkiem 33,3% (kapusta biała 52%, marchew, ogórek 
zielony 6%, cukier, olej rzepakowy, papryka czerwona 4%, sól, ocet spirytusowy, regulator 
kwasowości: kwas cytrynowy), surówka z czerwonej kapusty 33,3% (kapusta czerwona 64%, 
cebula, majonez [olej rzepakowy, woda, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, 
cukier, sól), ocet spirytusowy, żółtko jaja, skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca: 
guma guar, sól], cukier, ocet spirytusowy, jabłko 6%, sól, przyprawy) 
Może zawierać: gluten, ryby, soję, mleko, orzechy, seler, nasiona sezamu. 

Bułka pita 
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier. 

3 sosy kultowe do wyboru Patrz „sosy do wyboru” 
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Shoarma® 
zapieczona serem 

standard 
510g 

Shoarma 35%, do wyboru: 

• Drobiowa 

• Z udka 

• Wieprzowa 

• Ostra 

• drobiowa – składniki: shoarma drobiowa (do produkcji 100 g produktu użyto 122 g 
shoarmy drobiowej) [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], olej rzepakowy. Może zawierać: 
gluten, mleko, seler. 

• z udka – składniki: shoarma z udka (do produkcji 100 g produktu użyto 127 g shoarmy z 
udka) {mięso z uda kurczaka 99%, olej rzepakowy, mieszanka przypraw [sól, 
maltodekstryna, przyprawy (gorczyca), ekstrakt drożdży, czosnek, cukier, olej 
słonecznikowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy], mieszanka przypraw [zioła i 
przyprawy (gorczyca), sól, aromat (soja), białko sojowe, suszone warzywa, olej 
rzepakowy], solanka (skrobia, stabilizatory: difosforany i trifosforany; dekstroza, 
substancja żelująca: karagen, przeciwutleniacz: izoaskorbinian sodu), sól}, olej 
rzepakowy. Może zawierać: gluten, jaja, ryby, mleko, seler, nasiona sezamu 

• wieprzowa – składniki: shoarma wieprzowa (do produkcji 100 g produktu użyto 144 g 

shoarmy wieprzowej) [mięso wieprzowe 83%, woda, transglutaminaza, sól, białko 

wieprzowe, błonnik grochu, zioła, przyprawy (gorczyca), ekstrakty przypraw, suszone 

warzywa, olej rzepakowy, hydrolizowane białko sojowe], olej rzepakowy. Może 

zawierać: gluten, jaja, mleko, seler, dwutlenek siarki lub siarczyny. 

• ostra – składniki: shoarma wieprzowa (do produkcji 100 g produktu użyto 144 g shoarmy 
wieprzowej) [mięso wieprzowe 83%, woda, transglutaminaza, sól, białko wieprzowe, 
błonnik grochu, zioła, przyprawy (gorczyca), ekstrakty przypraw, suszone warzywa, olej 
rzepakowy, hydrolizowane białko sojowe], olej rzepakowy. Może zawierać: gluten, jaja, 
mleko, seler, dwutlenek siarki lub siarczyny. 

Ser 9%  

Składniki: mleko krowie pasteryzowane, sól, kultury starterowe, podpuszczka 

mikrobiologiczna, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca: 

skrobia ziemniaczana 

Frytki lub ryż po arabsku 
28%  

Patrz „dodatki do wyboru” 

Zestaw surówek 28%  

Składniki: surówka colesław 33,3% {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}, surówka z zielonym ogórkiem 33,3% (kapusta biała 52%, marchew, ogórek 
zielony 6%, cukier, olej rzepakowy, papryka czerwona 4%, sól, ocet spirytusowy, regulator 
kwasowości: kwas cytrynowy), surówka z czerwonej kapusty 33,3% (kapusta czerwona 64%, 
cebula, majonez [olej rzepakowy, woda, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, 
cukier, sól), ocet spirytusowy, żółtko jaja, skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca: 
guma guar, sól], cukier, ocet spirytusowy, jabłko 6%, sól, przyprawy) 
Może zawierać: gluten, ryby, soję, mleko, orzechy, seler, nasiona sezamu. 

Bułka pita 
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier. 

3 sosy kultowe do wyboru Patrz „sosy do wyboru” 
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Shoarma® 
zapieczona serem 

mała 
370g 

Shoarma 27%, do wyboru: 

• Drobiowa 

• Z udka 

• Wieprzowa 

• Ostra 

• drobiowa – składniki: shoarma drobiowa (do produkcji 100 g produktu użyto 122 g 

shoarmy drobiowej) [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], olej rzepakowy. Może zawierać: 

gluten, mleko, seler. 

• z udka – składniki: shoarma z udka (do produkcji 100 g produktu użyto 127 g shoarmy z 

udka) {mięso z uda kurczaka 99%, olej rzepakowy, mieszanka przypraw [sól, 

maltodekstryna, przyprawy (gorczyca), ekstrakt drożdży, czosnek, cukier, olej 

słonecznikowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy], mieszanka przypraw [zioła i 

przyprawy (gorczyca), sól, aromat (soja), białko sojowe, suszone warzywa, olej 

rzepakowy], solanka (skrobia, stabilizatory: difosforany i trifosforany; dekstroza, 

substancja żelująca: karagen, przeciwutleniacz: izoaskorbinian sodu), sól}, olej 

rzepakowy. Może zawierać: gluten, jaja, ryby, mleko, seler, nasiona sezamu 

• wieprzowa – składniki: shoarma wieprzowa (do produkcji 100 g produktu użyto 144 g 

shoarmy wieprzowej) [mięso wieprzowe 83%, woda, transglutaminaza, sól, białko 

wieprzowe, błonnik grochu, zioła, przyprawy (gorczyca), ekstrakty przypraw, suszone 

warzywa, olej rzepakowy, hydrolizowane białko sojowe], olej rzepakowy. Może 

zawierać: gluten, jaja, mleko, seler, dwutlenek siarki lub siarczyny. 

• ostra – składniki: shoarma wieprzowa (do produkcji 100 g produktu użyto 144 g shoarmy 
wieprzowej) [mięso wieprzowe 83%, woda, transglutaminaza, sól, białko wieprzowe, 
błonnik grochu, zioła, przyprawy (gorczyca), ekstrakty przypraw, suszone warzywa, olej 
rzepakowy, hydrolizowane białko sojowe], olej rzepakowy. Może zawierać: gluten, jaja, 
mleko, seler, dwutlenek siarki lub siarczyny. 

Ser 8%  
Składniki: mleko krowie pasteryzowane, sól, kultury starterowe, podpuszczka 
mikrobiologiczna, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca: 
skrobia ziemniaczana 

Frytki lub ryż po arabsku 
41%  

Patrz „dodatki do wyboru” 

Zestaw surówek 24%  

Składniki: surówka colesław 33,3% {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}, surówka z zielonym ogórkiem 33,3% (kapusta biała 52%, marchew, ogórek 
zielony 6%, cukier, olej rzepakowy, papryka czerwona 4%, sól, ocet spirytusowy, regulator 
kwasowości: kwas cytrynowy), surówka z czerwonej kapusty 33,3% (kapusta czerwona 64%, 
cebula, majonez [olej rzepakowy, woda, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, 
cukier, sól), ocet spirytusowy, żółtko jaja, skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca: 
guma guar, sól], cukier, ocet spirytusowy, jabłko 6%, sól, przyprawy) 
Może zawierać: gluten, ryby, soję, mleko, orzechy, seler, nasiona sezamu. 

Bułka pita 
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier. 

Sos kultowy do wyboru  Patrz „sosy do wyboru” 
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Shoarma® 
zapieczona serem 

XL 
630g 

Shoarma 40%, do wyboru: 

• Drobiowa 

• Z udka 

• Wieprzowa 

• Ostra 

• drobiowa – składniki: shoarma drobiowa (do produkcji 100 g produktu użyto 122 g 
shoarmy drobiowej) [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], olej rzepakowy. Może zawierać: 
gluten, mleko, seler. 

• z udka – składniki: shoarma z udka (do produkcji 100 g produktu użyto 127 g shoarmy z 
udka) {mięso z uda kurczaka 99%, olej rzepakowy, mieszanka przypraw [sól, 
maltodekstryna, przyprawy (gorczyca), ekstrakt drożdży, czosnek, cukier, olej 
słonecznikowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy], mieszanka przypraw [zioła i 
przyprawy (gorczyca), sól, aromat (soja), białko sojowe, suszone warzywa, olej 
rzepakowy], solanka (skrobia, stabilizatory: difosforany i trifosforany; dekstroza, 
substancja żelująca: karagen, przeciwutleniacz: izoaskorbinian sodu), sól}, olej 
rzepakowy. Może zawierać: gluten, jaja, ryby, mleko, seler, nasiona sezamu 

• wieprzowa – składniki: shoarma wieprzowa (do produkcji 100 g produktu użyto 144 g 

shoarmy wieprzowej) [mięso wieprzowe 83%, woda, transglutaminaza, sól, białko 

wieprzowe, błonnik grochu, zioła, przyprawy (gorczyca), ekstrakty przypraw, suszone 

warzywa, olej rzepakowy, hydrolizowane białko sojowe], olej rzepakowy. Może 

zawierać: gluten, jaja, mleko, seler, dwutlenek siarki lub siarczyny. 

• ostra – składniki: shoarma wieprzowa (do produkcji 100 g produktu użyto 144 g shoarmy 

wieprzowej) [mięso wieprzowe 83%, woda, transglutaminaza, sól, białko wieprzowe, 

błonnik grochu, zioła, przyprawy (gorczyca), ekstrakty przypraw, suszone warzywa, olej 

rzepakowy, hydrolizowane białko sojowe], olej rzepakowy. Może zawierać: gluten, jaja, 

mleko, seler, dwutlenek siarki lub siarczyny. 

Ser 4%  
Składniki: mleko krowie pasteryzowane, sól, kultury starterowe, podpuszczka 
mikrobiologiczna, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca: 
skrobia ziemniaczana 

Frytki lub ryż po arabsku 
32%  

Patrz „dodatki do wyboru” 

Zestaw surówek 24%  

Składniki: surówka colesław 33,3% {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}, surówka z zielonym ogórkiem 33,3% (kapusta biała 52%, marchew, ogórek 
zielony 6%, cukier, olej rzepakowy, papryka czerwona 4%, sól, ocet spirytusowy, regulator 
kwasowości: kwas cytrynowy), surówka z czerwonej kapusty 33,3% (kapusta czerwona 64%, 
cebula, majonez [olej rzepakowy, woda, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, 
cukier, sól), ocet spirytusowy, żółtko jaja, skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca: 
guma guar, sól], cukier, ocet spirytusowy, jabłko 6%, sól, przyprawy) 
Może zawierać: gluten, ryby, soję, mleko, orzechy, seler, nasiona sezamu. 

Bułka pita 
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier. 

3 sosy kultowe do wyboru Patrz „sosy do wyboru” 

Shoarma® de 
luxe standard 

390 g 

Shoarma z polędwiczek 
wieprzowych smażona 

38%  

Składniki: mięso wieprzowe z polędwiczki (do produkcji 100 g produktu użyto 122 g shoarmy 
z polędwiczek wieprzowej)[mięso wieprzowe z polędwiczki 97%, 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 i alfa-amylaza), olej rzepakowy. 
Może zawierać: jaja, seler, gorczycę, dwutlenek siarki i siarczyny. 

Frytki lub ryż po arabsku 
38%   

Patrz „dodatki do wyboru” 

Sałatka wegetariańska 24%  

Składniki: mieszanka sałat w zmiennych proporcjach 27%, pomidor 18%, ogórek, sos 
vinegrette 18% [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, rzodkiewka 9%. 
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler. 

Bułka pita 
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier. 
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3 sosy kultowe do wyboru Patrz „sosy do wyboru” 

Shoarma® de 
luxe mała 

280 g 

Shoarma z polędwiczek 
wieprzowych smażona 

36%  

Składniki: mięso wieprzowe z polędwiczki (do produkcji 100 g produktu użyto 122 g shoarmy 
z polędwiczek wieprzowej)[mięso wieprzowe z polędwiczki 97%, 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 i alfa-amylaza), olej rzepakowy. 
Może zawierać: jaja, seler, gorczycę, dwutlenek siarki i siarczyny. 

Frytki lub ryż po arabsku 
36%   

Patrz „dodatki do wyboru” 

Sałatka wegetariańska 29%  

Składniki: mieszanka sałat w zmiennych proporcjach 27%, pomidor 18%, ogórek, sos 
vinegrette 18% [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, rzodkiewka 9%. 
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler. 

Bułka pita 
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier. 

Sos kultowy do wyboru Patrz „sosy do wyboru” 

Shoarma® de 
luxe XL 
540 g 

Shoarma z polędwiczek 
wieprzowych smażona 

46%  

Składniki: mięso wieprzowe z polędwiczki (do produkcji 100 g produktu użyto 122 g shoarmy 
z polędwiczek wieprzowej)[mięso wieprzowe z polędwiczki 97%, 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 i alfa-amylaza), olej rzepakowy. 
Może zawierać: jaja, seler, gorczycę, dwutlenek siarki i siarczyny. 

Frytki lub ryż po arabsku 
37%   

Patrz „dodatki do wyboru” 

Sałatka wegetariańska 17%  

Składniki: mieszanka sałat w zmiennych proporcjach 27%, pomidor 18%, ogórek, sos 
vinegrette 18% [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, rzodkiewka 9%. 
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler. 

Bułka pita 
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier. 

3 sosy kultowe do wyboru Patrz „sosy do wyboru” 

Shoarma® 
góralska  

530 g 

Shoarma wieprzowa 
pieczona 28%  

Składniki: shoarma wieprzowa (do produkcji 100 g produktu użyto 144 g shoarmy 
wieprzowej) [mięso wieprzowe 83%, woda, transglutaminaza, sól, białko wieprzowe, błonnik 
grochu, zioła, przyprawy (gorczyca), ekstrakty przypraw, suszone warzywa, olej rzepakowy, 
hydrolizowane białko sojowe], olej rzepakowy. 
Może zawierać: gluten, jaja, mleko, seler, dwutlenek siarki lub siarczyny. 

Rolada ustrzycka 10%  
Składniki: ser rolada ustrzycka [sery (mleko, sól, kultury bakterii mlekowych, laktoza z mleka, 
stabilizator: chlorek wapnia; substancje konserwujące: azotan potasu, lizozym (z jaj), barwnik: 
annato), sól, czosnek suszony] 

Żurawina 6%  
Składniki: żurawina 45%, cukier, woda, skrobia modyfikowana, substancja żelująca: pektyna, 
koncentrat soku czarnej marchwi, substancja konserwująca: sorbinian potasu, mleczan 
wapnia, aromat 

Zestaw surówek 28%  

Składniki: surówka colesław 33,3% {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}, surówka z zielonym ogórkiem 33,3% (kapusta biała 52%, marchew, ogórek 
zielony 6%, cukier, olej rzepakowy, papryka czerwona 4%, sól, ocet spirytusowy, regulator 
kwasowości: kwas cytrynowy), surówka z czerwonej kapusty 33,3% (kapusta czerwona 64%, 
cebula, majonez [olej rzepakowy, woda, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, 
cukier, sól), ocet spirytusowy, żółtko jaja, skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca: 
guma guar, sól], cukier, ocet spirytusowy, jabłko 6%, sól, przyprawy) 
Może zawierać: gluten, ryby, soję, mleko, orzechy, seler, nasiona sezamu. 
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Frytki lub ryż po arabsku 
28%  

Patrz „dodatki do wyboru” 

Bułka pita 
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier 

Sos kultowy do wyboru Patrz „sosy do wyboru” w wykazie składników do głównego menu. 

Shoarma® w 
sosie 

śmietanowo-
szpinakowym 

510 g 

Shoarma 
do 
wyboru: 

Shoarma 
złocista 

pieczona 26%  

Składniki: shoarma z udka (do produkcji 100 g produktu użyto 127 g shoarmy z udka) {mięso z 
uda kurczaka 99%, olej rzepakowy, mieszanka przypraw [sól, maltodekstryna, przyprawy 
(gorczyca), ekstrakt drożdży, czosnek, cukier, olej słonecznikowy, regulator kwasowości: kwas 
cytrynowy], mieszanka przypraw [zioła i przyprawy (gorczyca), sól, aromat (soja), białko 
sojowe, suszone warzywa, olej rzepakowy], solanka (skrobia, stabilizatory: difosforany i 
trifosforany; dekstroza, substancja żelująca: karagen, przeciwutleniacz: izoaskorbinian sodu), 
sól}, olej rzepakowy. 
Może zawierać: gluten, jaja, ryby, mleko, seler, nasiona sezamu. 

Shoarma 
delikatna 

pieczone 26%  

Składniki: shoarma drobiowa (do produkcji 100 g produktu użyto 122 g shoarmy drobiowej) 
[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], olej rzepakowy.  
Może zawierać: gluten, mleko, seler. 

Szpinak w sosie 
śmietanowym 22%  

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. 

Frytki lub ryż 26%  Patrz „dodatki do wyboru”  

Zestaw surówek 26%  

Składniki: surówka colesław 33,3% {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}, surówka z zielonym ogórkiem 33,3% (kapusta biała 52%, marchew, ogórek 
zielony 6%, cukier, olej rzepakowy, papryka czerwona 4%, sól, ocet spirytusowy, regulator 
kwasowości: kwas cytrynowy), surówka z czerwonej kapusty 33,3% (kapusta czerwona 64%, 
cebula, majonez [olej rzepakowy, woda, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, 
cukier, sól), ocet spirytusowy, żółtko jaja, skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca: 
guma guar, sól], cukier, ocet spirytusowy, jabłko 6%, sól, przyprawy) 
Może zawierać: gluten, ryby, soję, mleko, orzechy, seler, nasiona sezamu. 

Bułka pita 
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier.  

Sosy kultowe do wyboru Patrz „sosy do wyboru” 

Shoarma® na 
hummusie 

 320 g 

Shoarma drobiowa 
pieczona 28%  

Składniki: shoarma drobiowa (do produkcji 100 g produktu użyto 122 g shoarmy drobiowej) 
[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], olej rzepakowy.  
Może zawierać: gluten, mleko, seler. 

Hummus 20%  

Składniki: ciecierzyca konserwowa 64% (ciecierzyca – suche ziarno, woda, sól, 
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), zalewa z cieciorki 14% (woda, ciecierzyca, sól, 
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), oliwa z oliwie 8%, pasta tahini 7% (olej sezamowy 53%, 
ziemne białe, prażone ziarna sezamu 47%), sok z cytryny (pasteryzowany sok z cytryny 
99,96%, substancja konserwująca: pirosiarczyn potasu), czosnek świeży, oliwa z oliwek, natka 
pietruszki, sól. 

Ziemniaczane łódeczki 
Crispers 28%   

Składniki: ziemniaczane łódki 90% [ziemniaki, olej słonecznikowy, powłoczka (skrobia 

modyfikowana, mąka ryżowa, dekstryna grochowa, błonnik z grochu, substancje 

spulchniające: difosforany i węglan sodu, wyciąg z kurkumy, substancja zagęszczająca, guma 

ksantanowa), sól], frytura [oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy), przeciwutleniacze: 

estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego i mieszanina tokoferoli, substancja 

przeciwpianotwórcza: dimetylopolisiloksan]. 

Może zawierać: gluten, jaja, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny, 
mięczaki.  

Ogórek zielony, marchew 
24%  

Składniki: ogórek zielony 50%, marchew 50% 

Bułka pita 
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier. 
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Shoarma® z 
sosem 

pieczarkowym 
550 g 

Shoarma 27%, do wyboru: 
• Drobiowa • Z udka  
• Wieprzowa • Ostra 

drobiowa - składniki: shoarma drobiowa (do produkcji 100 g produktu użyto 122 g shoarmy 
drobiowej) [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], olej rzepakowy. Może zawierać: gluten, mleko, seler.  
z udka -składniki: shoarma z udka (do produkcji 100 g produktu użyto 127 g shoarmy z udka) 
{mięso z uda kurczaka 99%, olej rzepakowy, mieszanka przypraw [sól, maltodekstryna, 
przyprawy (gorczyca), ekstrakt drożdży, czosnek, cukier, olej słonecznikowy, regulator 
kwasowości: kwas cytrynowy], mieszanka przypraw [zioła i przyprawy (gorczyca), sól, aromat 
(soja), białko sojowe, suszone warzywa, olej rzepakowy], solanka (skrobia, stabilizatory: 
difosforany i trifosforany; dekstroza, substancja żelująca: karagen, przeciwutleniacz: 
izoaskorbinian sodu), sól}, olej rzepakowy. Może zawierać: gluten, jaja, ryby, mleko, seler, 
nasiona sezamu  
wieprzowa - składniki: shoarma wieprzowa (do produkcji 100 g produktu użyto 144 g 
shoarmy wieprzowej) [mięso wieprzowe 83%, woda, transglutaminaza, sól, białko wieprzowe, 
błonnik grochu, zioła, przyprawy (gorczyca), ekstrakty przypraw, suszone warzywa, olej 
rzepakowy, hydrolizowane białko sojowe], olej rzepakowy. Może zawierać: gluten, jaja, 
mleko, seler, dwutlenek siarki lub siarczyny. 
ostra – składniki: shoarma wieprzowa (do produkcji 100 g produktu użyto 144 g shoarmy 
wieprzowej) [mięso wieprzowe 83%, woda, transglutaminaza, sól, białko wieprzowe, błonnik 
grochu, zioła, przyprawy (gorczyca), ekstrakty przypraw, suszone warzywa, olej rzepakowy, 
hydrolizowane białko sojowe], olej rzepakowy. Może zawierać: gluten, jaja, mleko, seler, 
dwutlenek siarki lub siarczyny. 

Sos pieczarkowy 19% 

Składniki: pieczarki 40%, śmietanka (śmietanka, stabilizator: karagen, emulgator: mono- i 
diglicerydy kwasów tłuszczowych), mleko, cebula, masło, zasmażka (mąka pszenna, tłuszcz 
roślinny), sos sojowy (woda, ziarno soi, pszenica, sól), natka pietruszki, pieprz. 
Może zawierać: seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny. 

Frytki lub ryż 27% Patrz „dodatki do wyboru”  

Zestaw surówek 27% 

Składniki: surówka colesław 33,3% {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}, surówka z zielonym ogórkiem 33,3% (kapusta biała 52%, marchew, ogórek 
zielony 6%, cukier, olej rzepakowy, papryka czerwona 4%, sól, ocet spirytusowy, regulator 
kwasowości: kwas cytrynowy), surówka z czerwonej kapusty 33,3% (kapusta czerwona 64%, 
cebula, majonez [olej rzepakowy, woda, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, 
cukier, sól), ocet spirytusowy, żółtko jaja, skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca: 
guma guar, sól], cukier, ocet spirytusowy, jabłko 6%, sól, przyprawy) 
Może zawierać: gluten, ryby, soję, mleko, orzechy, seler, nasiona sezamu. 

Bułka pita 
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier. 

Shoarma® z 
krążkami 

cebulowymi 
 400 g 

Shoarma wieprzowa 
pieczona 38% 

Składniki: shoarma wieprzowa (do produkcji 100 g produktu użyto 144 g shoarmy 
wieprzowej) [mięso wieprzowe 83%, woda, transglutaminaza, sól, białko wieprzowe, błonnik 
grochu, zioła, przyprawy (gorczyca), ekstrakty przypraw, suszone warzywa, olej rzepakowy, 
hydrolizowane białko sojowe], olej rzepakowy. 
Może zawierać: gluten, jaja, mleko, seler, dwutlenek siarki lub siarczyny. 

Krążki cebulowe 18% 

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 [oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy), przeciwutleniacze: 

estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego i mieszanina tokoferoli, substancja 

przeciwpianotwórcza: dimetylopolisiloksan]. 

Może zawierać: jaja, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny, 
mięczaki. 

Frytki lub ryż 22% Patrz „dodatki do wyboru”  

Sałatka wegetariańska 22%  

Składniki: mieszanka sałat w zmiennych proporcjach 27%, pomidor 18%, ogórek, sos 
vinegrette 18% [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, rzodkiewka 9%. 
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler. 

Bułka pita 
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier. 
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Sos kultowy do wyboru Patrz „sosy do wyboru”  

STEKI 

 
Amerykański 

410 g 
 

Stek amerykański 
grillowany 42%  

Składniki: stek wołowy z łopatki (mięso wołowe, olej rzepakowy, sól gruboziarnista, pieprz 
czarny, rozmaryn. 
Może zawierać: gluten, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i 
siarczyny. 

Masło ziołowe do wyboru Patrz „dodatki do wyboru” 

Frytki 37%  

Składniki: frytki (ziemniaki, olej słonecznikowy), frytura [oleje roślinne (słonecznikowy, 

rzepakowy), przeciwutleniacze: estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego i 

mieszanina tokoferoli, substancja przeciwpianotwórcza: dimetylopolisiloksan]. 

Może zawierać: gluten, jaja, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki, mięczaki. 

Sałatka wegetariańska 21%  

Składniki: mieszanka sałat w zmiennych proporcjach, pomidor, 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)], cebula, rzodkiewka. 
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler. 

Sos do wyboru Patrz „sosy do wyboru” 

 
Tomahawk xxl 

 780 g 
 

Stek Tomahawk grillowany 
60%  

Składniki: stek wołowy z kością z antrykotu (mięso wołowe), sól gruboziarnista, pieprz czarny, 
rozmaryn. 
Może zawierać: gluten, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i 
siarczyny. 

Masło ziołowe do wyboru Patrz „dodatki do wyboru” 

Frytki 19%  

Składniki: frytki (ziemniaki, olej słonecznikowy), frytura [oleje roślinne (słonecznikowy, 

rzepakowy), przeciwutleniacze: estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego i 

mieszanina tokoferoli, substancja przeciwpianotwórcza: dimetylopolisiloksan]. 

Może zawierać: gluten, jaja, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki, mięczaki. 

Grillowane warzywa 20%  

Składniki: pieczarki, cukinia, papryka czerwona, cytryna, cukier, olej rzepakowy, cebula 
czerwona, pieprz czarny, sól 
Może zawierać: gluten, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i 
siarczyny. 

Sos do wyboru Patrz „sosy do wyboru” 

 
Polędwica 
środkowa 

 460 g 
 

Stek z polędwicy 
grillowany 40%  

Składniki: stek wołowy z polędwicy (mięso wołowe 100%), sól gruboziarnista, pieprz czarny, 
rozmaryn. 
Może zawierać: gluten, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i 
siarczyny. 

Masło ziołowe do wyboru Patrz „dodatki do wyboru” 

Frytki 37%  

Składniki: frytki (ziemniaki, olej słonecznikowy), frytura [oleje roślinne (słonecznikowy, 

rzepakowy), przeciwutleniacze: estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego i 

mieszanina tokoferoli, substancja przeciwpianotwórcza: dimetylopolisiloksan]. 

Może zawierać: gluten, jaja, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki, mięczaki. 

Grillowane warzywa 20%  

Składniki: pieczarki, cukinia, papryka czerwona, cytryna, cukier, olej rzepakowy, cebula 
czerwona, pieprz czarny, sól 
Może zawierać: gluten, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i 
siarczyny. 

Sos do wyboru Patrz „sosy do wyboru” 

 
Rostbef 

sezonowany na 
sucho 
430 g 

Rostbef sezonowany na 
sucho grillowany 56%  

Składniki: wołowina dojrzewająca na „sucho”, olej rzepakowy, sól gruboziarnista, pieprz, 
rozmaryn. 
Może zawierać: gluten, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i 
siarczyny. 

Masło ziołowe do wyboru Patrz „dodatki do wyboru” 
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Fasolka szparagowa z 
ziemniaczkami i boczkiem 

44% 

Składniki: ziemniak ze skórką 53%, fasolka szparagowa zielona 37%, boczek parzony 18% 
(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), cebula czerwona, masło, sól, pieprz 
czarny, rozmaryn 
Może zawierać: gluten, jaja, orzeszki ziemne, seler, gorczycę, nasiona sezamu. 

Sos do wyboru Patrz „sosy do wyboru” 

 
Argentyński 

 480 g 
 

Stek argentyński 
grillowany 38%  

Składniki: stek wołowy z łopatki (mięso wołowe, woda, białko zwierzęce (wołowina), 
przeciwutleniacze: cytrynian sodu, askorbinian sodu; stabilizator: karagen, aromat, sól. 
Może zawierać: gluten, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i 
siarczyny. 

Masło ziołowe do wyboru Patrz „dodatki do wyboru” 

Frytki 31%  

Składniki: frytki (ziemniaki, olej słonecznikowy), frytura [oleje roślinne (słonecznikowy, 

rzepakowy), przeciwutleniacze: estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego i 

mieszanina tokoferoli, substancja przeciwpianotwórcza: dimetylopolisiloksan]. 

Może zawierać: gluten, jaja, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki, mięczaki. 

Grillowane warzywa 33%  

Składniki: pieczarki, cukinia, papryka czerwona, cytryna, cukier, olej rzepakowy, cebula 
czerwona, pieprz czarny, sól 
Może zawierać: gluten, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i 
siarczyny. 

Sos do wyboru Patrz „sosy do wyboru” 

Amerykański z 
krążkami 

cebulowymi 
500 g 

Stek amerykański 
grillowany 33%  

Składniki: stek wołowy z łopatki (mięso wołowe, olej rzepakowy, sól gruboziarnista, pieprz 
czarny, rozmaryn. 
Może zawierać: gluten, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i 
siarczyny. 

Krążki cebulowe 19%  

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 [oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy), przeciwutleniacze: 

estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego i mieszanina tokoferoli, substancja 

przeciwpianotwórcza: dimetylopolisiloksan]. 

Może zawierać: jaja, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny, 
mięczaki. 

Masło ziołowe do wyboru Patrz „dodatki do wyboru” 

Frytki 30%  

Składniki: frytki (ziemniaki, olej słonecznikowy), frytura [oleje roślinne (słonecznikowy, 

rzepakowy), przeciwutleniacze: estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego i 

mieszanina tokoferoli, substancja przeciwpianotwórcza: dimetylopolisiloksan]. 
Może zawierać: gluten, jaja, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki, mięczaki. 

Sałatka wegetariańska 18%  

Składniki: mieszanka sałat w zmiennych proporcjach, pomidor, 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)], cebula, rzodkiewka. 
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler. 

Sos do wyboru Patrz „sosy do wyboru” 

Amerykański na 
marmoladzie z 

czerwonej cebuli 
530 g 

Stek amerykański 
grillowany 32%  

Składniki: stek wołowy z łopatki (mięso wołowe, olej rzepakowy, sól gruboziarnista, pieprz 
czarny, rozmaryn. 
Może zawierać: gluten, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i 
siarczyny. 

Marmolada z czerwonej 
cebuli z bourbonem 19%  

Składniki: cebula czerwona 44%, ketchup 28% (koncentrat pomidorowy 78%, woda, cukier, 
ocet spirytusowy, sól, skrobia modyfikowana, mieszanka przypraw, substancje zagęszczające: 
guma guar, guma ksantanowa, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat), Jim Beam 
13%, koncentrat pomidorowy (pomidory, sól), cukier, olej rzepakowy, sos Worcester (ocet 
spirytusowy, melasa, ocet słodowy (zawiera jęczmień), woda, cukier, tamarynda, sól, sardela, 
cebula, czosnek, przyprawa, aromaty), sól, tabasco (destylowany ocet, ostra papryczka, sól). 

Masło ziołowe do wyboru Patrz „dodatki do wyboru” 
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Opiekane ziemniaczki 32%  

Składniki: ziemniaki ze skórką (ziemniaki, olej rzepakowy, sól, rozmaryn), papryka słodka.                                                                                              

Może zawierać: gluten, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i 

siarczyny. 

Sałatka wegetariańska 17%  

Składniki: mieszanka sałat w zmiennych proporcjach, pomidor, 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)], cebula, rzodkiewka. 
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler. 

GRILL 

Wątróbka z 
pieczarkami 

 460 g 

 
Wątróbka drobiowa z 

pieczarkami smażona 44%  
 

Składniki: wątróbka drobiowa kurczęca 48%, pieczarki 23%, cebula biała, masło, mąka 
pszenna (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy i alfa-amylaza), sól, 
pierz czarny. 
Może zawierać: soję, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny. 

Opiekane ziemniaczki 37%   
Składniki: ziemniaki ze skórką (ziemniaki, olej rzepakowy, sól, rozmaryn), papryka słodka.                                                                                              
Może zawierać: gluten, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i 
siarczyny. 

Sałatka wegetariańska 19%  

Składniki: mieszanka sałat w zmiennych proporcjach 27%, pomidor 18%, ogórek, sos 
vinegrette 18% [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, rzodkiewka 9%. 
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler. 

Chrupiący 
kurczak 

530 g 

Chrupiący kurczak 
smażony 38%  

Składniki: stripsy z kurczaka (na 100 g produktu użyto 127 g stripsów z kurczaka) [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 i 

izoaskorbinian sodu; przyprawy i ekstrakty przypraw, aromat], frytura [oleje roślinne 

(słonecznikowy, rzepakowy), przeciwutleniacze: estry kwasów tłuszczowych i kwasu 

askorbinowego i mieszanina tokoferoli, substancja przeciwpianotwórcza: 

dimetylopolisiloksan]. 

Może zawierać: jaja, ryby, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i 
siarczyny, mięczaki. 

Frytki lub ryż do wyboru 
31%  

Patrz „dodatki do wyboru” 

Zestaw surówek 31%  

Składniki: surówka colesław 33,3% {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}, surówka z zielonym ogórkiem 33,3% (kapusta biała 52%, marchew, ogórek 
zielony 6%, cukier, olej rzepakowy, papryka czerwona 4%, sól, ocet spirytusowy, regulator 
kwasowości: kwas cytrynowy), surówka z czerwonej kapusty 33,3% (kapusta czerwona 64%, 
cebula, majonez [olej rzepakowy, woda, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, 
cukier, sól), ocet spirytusowy, żółtko jaja, skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca: 
guma guar, sól], cukier, ocet spirytusowy, jabłko 6%, sól, przyprawy) 
Może zawierać: gluten, ryby, soję, mleko, orzechy, seler, nasiona sezamu. 

Sos słodkie chili 

Składniki: syrop glukozowo-fruktozowy, woda, cukier, ocet winny biały, granulaty warzyw 
(papryka, cebula), koncentrat pomidorowy, skrobia modyfikowana, ocet spirytusowy, sól, 
substancje zagęszczające: guma guar i guma ksantanowa, substancja konserwująca: sorbinian 
potasu, przyprawy (w tym chili 0,1 %), ekstrakt czosnku. 

Kofta libańska 
420 g  

 
Kofta wołowa grillowana 

28%  
 

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, dwutlenek siarki i siarczyny. 
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Frytki 19%  

Składniki: frytki (ziemniaki, olej słonecznikowy), frytura [oleje roślinne (słonecznikowy, 

rzepakowy), przeciwutleniacze: estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego i 

mieszanina tokoferoli, substancja przeciwpianotwórcza: dimetylopolisiloksan]. 
Może zawierać: gluten, jaja, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki, mięczaki. 

Ogórek kiszony z harissą 
31% 

Składniki: ogórki kiszone (ogórki, woda, sól, przyprawy), cebula czerwona, harissa [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], oliwa z oliwek, natka pietruszki. 
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę, dwutlenek siarki i siarczyny, 
nasiona sezamu. 

Sos jogurtowo-miętowy 
lub harissa do wyboru 10% 

Patrz „sosy do wyboru” 

Bułka pita 12% 
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier. 

Karkówka z 
sosem 

pieczarkowym 
430g 

Karkówka 36%  

Składniki: karkówka wieprzowa (na 100 g gotowego produktu użyto 137 g karkówki) 
(karkówka wieprzowa bez kości 85%, woda, syrop glukozowy, sól, regulatory kwasowości: 
octany sodu, stabilizator: cytryniany sodu, przeciwutleniacz: askorbinian sodu), olej 
rzepakowy, papryka słodka, czosnek granulowany (zawiera związki siarki), grillmix (sól, mąka 
pszenna, zioła, przyprawy, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, barwnik: ekstrakt z papryki, 
olej rzepakowy), pieprz, majeranek, rozmaryn. 
Może zawierać: soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu. 

Placki ziemniaczane 22%   

Składniki: ziemniaki 85,5%, skrobie (ziemniaczana, pszenna), mąka pszenna, olej 

słonecznikowy, cebula 2%, sól, błonnik ziemniaczany, jajka w proszku, substancja 

zagęszczająca: guma guar, kwas: kwas cytrynowy, przyprawy.  

Może zawierać: ryby, soję, mleko, seler, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny, 
mięczaki. 

Sos pieczarkowy 22% 

Składniki: pieczarki 40%, śmietanka (śmietanka, stabilizator: karagen, emulgator: mono- i 
diglicerydy kwasów tłuszczowych), mleko, cebula, masło, zasmażka (mąka pszenna, tłuszcz 
roślinny), sos sojowy (woda, ziarno soi, pszenica, sól), natka pietruszki, pieprz. 
Może zawierać: seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny. 

Sałatka wegetariańska 20%  

Składniki: mieszanka sałat w zmiennych proporcjach 27%, pomidor 18%, ogórek, sos 
vinegrette 18% [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, rzodkiewka 9%. 
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler. 

Karkówka 
chimichurri 

400g 

Karkówka 35% 

Składniki: karkówka wieprzowa (na 100 g gotowego produktu użyto 137 g karkówki) 
(karkówka wieprzowa bez kości 85%, woda, syrop glukozowy, sól, regulatory kwasowości: 
octany sodu, stabilizator: cytryniany sodu, przeciwutleniacz: askorbinian sodu), olej 
rzepakowy, papryka słodka, czosnek granulowany (zawiera związki siarki), grillmix (sól, mąka 
pszenna, zioła, przyprawy, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, barwnik: ekstrakt z papryki, 
olej rzepakowy), pieprz, majeranek, rozmaryn. 
Może zawierać: soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu. 

Frytki 33% 

Składniki: frytki (ziemniaki, olej słonecznikowy), frytura [oleje roślinne (słonecznikowy, 

rzepakowy), przeciwutleniacze: estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego i 

mieszanina tokoferoli, substancja przeciwpianotwórcza: dimetylopolisiloksan]. 
Może zawierać: gluten, jaja, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki, mięczaki. 

Sałatka wegetariańska 20% 

Składniki: mieszanka sałat w zmiennych proporcjach 27%, pomidor 18%, ogórek, sos 
vinegrette 18% [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, rzodkiewka 9%. 
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler. 

Sos chimichurri 12% 

Składniki: czosnek 25%, pietruszka 19,5%, oliwa z oliwek, olej słonecznikowy, suszony 
pomidor, szalotka, zielone chilli, czerwone chilli, ocet winny czerwony, sól 2,2%, czarna oliwa 
(czarna oliwka, sól, kwas (kwas octowy)), tymianek 1%, seler, rozmaryn 0,5%, pieprz, 
czerwone chili suszone, papryka mielona, kmin rzymski, przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), 
konserwant (sorbinian potasu). 
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Kurczak 
chimichurri 

350 g 

Kurczak chimichurri 88% 

Składniki: warzywa grillowane 41% (pieczarki, cukinia, papryka czerwona, sos cytrynowy 
[cukier, masło, sok z cytryny gotowy (pasteryzowany sok z cytryny 99,96%, substancja 
konserwująca: pirosiarczyn potasu), woda], olej rzepakowy, cebula czerwona, pieprz czarny, 
sól), placki ziemniaczane 26% {[ziemniaki 85,5%, skrobie (ziemniaczana, pszenna), mąka 
pszenna, olej słonecznikowy, cebula 2%, sól, błonnik ziemniaczany, jajka w proszku, 
substancja zagęszczająca: guma guar, kwas: kwas cytrynowy, przyprawy], frytura [oleje 
roślinne (słonecznikowy, rzepakowy), przeciwutleniacze: estry kwasów tłuszczowych i kwasu 
askorbinowego i mieszanina tokoferoli, substancja przeciwpianotwórcza: 
dimetylopolisiloksan]}, filet z kurczaka 24% (na 100 g gotowego produktu użyto 133 g fileta z 
kurczaka), bejca grillowa [mieszanka przypraw (sól, mąka pszenna, zioła, przyprawy, 
wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, barwnik: ekstrakt z papryki), olej rzepakowy], sos 
chimichurri 8% [czosnek 25%, pietruszka 19,5%, oliwa z oliwek, olej słonecznikowy, suszony 
pomidor, szalotka, zielone chili, czerwone chili, ocet winny czerwony, sól 2,2%, czarna oliwa 
(czarna oliwka, sól, kwas: kwas octowy), tymianek 1%, seler, rozmaryn 0,5%, pieprz, 
czerwone chili suszone, papryka mielona, kmin rzymski, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, 
konserwant: sorbinian potasu], rukola. 
Może zawierać: ryby, soję, gorczycę, nasiona sezamu, mięczaki. 

Sos czosnkowy 12% 

Składniki: jogurt naturalny (śmietanka pasteryzowana, białka mleka, odtłuszczone mleko w 
proszku, żywe kultury bakterii jogurtowych), majonez [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 i 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. 

Żebro Teriyaki  
590g 

Żeberka wieprzowe z  
glazurą 60% 

Składniki: żeberka wieprzowe gotowane 86% (żeberka wieprzowe 87%, woda, sól, glukoza, 
cukier, proszek pomidorowy, przyprawy i zioła 1%, aromat, hydrolizat białka roślinnego (soja), 
skrobia ryżowa, błonnik grochu, białko wieprzowe, barwniki: kapsaicyna, karmel 
amoniakalny; wzmacniacz smaku: glutaminian sodu), glazura teriyaki 10% {sos teriyaki 
[cukier, woda, wino (zawiera dwutlenek siarki), sos sojowy (woda, ziarno soi, pszenica, sól), 
sól, skrobia modyfikowana, syrop karmelizowanego cukru, ocet spirytusowy, wzmacniacze 
smaku: glutaminian monosodowy, 5’-rybonukleotydy disodowe, imbir w proszku], sos ponzu 
[woda, sos sojowy 31% (woda, ziarno soi, pszenica, sól), cukier ocet spiryusowy, koncentrat 
cytrynowy 3,1%, sól, naturalny aromat cytrynowy, ekstrakt drożdżowy], tabasco chipotle 
[papryka chipotle 32% (wędzona czerwona papryczka jalapeno), ocet spirytusowy, woda, sól, 
cukier, suszona cebula, suszony czosnek, przyprawy, pulpa papryki TABASCO® Brand Pepper 
Pulp (ocet spirytusowy, czerwona papryka, sól]}, przyprawa do żeberka [przyprawy (papryka 
ostra, czosnek, cebula, kmin rzymski, papryka słodka wędzona – zawiera aromat dymu 
wędzarniczego – 0,06%, pieprz czarny), cukier, sól, nośniki: benzo-α-piren, benzo-α-antracen], 
olej, rozmaryn.  
Może zawierać: jaja, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu. 

Frytki 25%  

Składniki: frytki (ziemniaki, olej słonecznikowy), frytura [oleje roślinne (słonecznikowy, 

rzepakowy), przeciwutleniacze: estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego i 

mieszanina tokoferoli, substancja przeciwpianotwórcza: dimetylopolisiloksan]. 
Może zawierać: gluten, jaja, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki, mięczaki. 

Sałatka wegetariańska 15% 

Składniki: mieszanka sałat w zmiennych proporcjach 27%, pomidor 18%, ogórek, sos 
vinegrette 18% [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, rzodkiewka 9%. 
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler. 

BURGERY 
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Classic 
 470 g 

Burger klasyczny 68%  

Składniki: burger wołowy grillowany 38%  (mięso wołowe 100%), bułka z sezamem 35% 
[mąka pszenna, woda, cukier, olej rzepakowy, gluten pszenny, masło w proszku, drożdże, jaja 
w proszku, sezam 1,4%, sezam czarny 1,4%, sól, odtłuszczone mleko w proszku, serwatka w 
proszku (zawiera mleko), emulgatory: stearyoilomleczan sodu, mono‐ i diglicerydy kwasów 
tłuszczowych, aromat, barwnik: betakaroten, środki do przetwarzania mąki: kwas 
askorbinowy, L‐cysteina, białka roślinne (groch, ziemniak), olej słonecznikowy, glukoza, 
maltodekstryna, skrobia kukurydziana], majonez [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 i guma ksantanowa, barwnik: karoteny, przeciwutleniacz: sól 
wapniowo-disodowa EDTA), 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, seler, dwutlenek siarki i siarczyny. 

Frytki 32%  

Składniki: frytki (ziemniaki, olej słonecznikowy), frytura [oleje roślinne (słonecznikowy, 

rzepakowy), przeciwutleniacze: estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego i 

mieszanina tokoferoli, substancja przeciwpianotwórcza: dimetylopolisiloksan]. 
Może zawierać: gluten, jaja, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki, mięczaki. 

Double classic 
610g 

Burger double classic 75% 

Składniki: burger wołowy grillowany 60% (mięso wołowe 100%), bułka z sezamem 20% [mąka 
pszenna, woda, cukier, olej rzepakowy, gluten pszenny, masło w proszku, drożdże, jaja w 
proszku, sezam 1,4%, sezam czarny 1,4%, sól, odtłuszczone mleko w proszku, serwatka w 
proszku (zawiera mleko), emulgatory: stearyoilomleczan sodu, mono‐ i diglicerydy kwasów 
tłuszczowych, aromat, barwnik: betakaroten, środki do przetwarzania mąki: kwas 
askorbinowy, L‐cysteina, białka roślinne (groch, ziemniak), olej słonecznikowy, glukoza, 
maltodekstryna, skrobia kukurydziana], pomidor, majonez [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 i guma ksantanowa, barwnik: karoteny, przeciwutleniacz: sól 
wapniowo-disodowa EDTA), 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, seler, dwutlenek siarki i siarczyny. 

Frytki 25%  

Składniki: frytki (ziemniaki, olej słonecznikowy), frytura [oleje roślinne (słonecznikowy, 

rzepakowy), przeciwutleniacze: estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego i 

mieszanina tokoferoli, substancja przeciwpianotwórcza: dimetylopolisiloksan]. 
Może zawierać: gluten, jaja, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki, mięczaki. 

Chicken burger 
430g 

Chicken burger 65%  

Składniki: stripsy z kurczaka 30% {(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 i izoaskorbinian sodu; 
przyprawy i ekstrakty przypraw, aromat), frytura [oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy), 
przeciwutleniacze: estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego i mieszanina 
tokoferoli, substancja przeciwpianotwórcza: dimetylopolisiloksan]}, bułka z sezamem 27% 
[mąka pszenna, woda, cukier, olej rzepakowy, gluten pszenny, masło w proszku, drożdże, jaja 
w proszku, sezam 1,4%, sezam czarny 1,4%, sól, odtłuszczone mleko w proszku, serwatka w 
proszku (zawiera mleko), emulgatory: stearyoilomleczan sodu, mono‐ i diglicerydy kwasów 
tłuszczowych, aromat, barwnik: betakaroten, środki do przetwarzania mąki: kwas 
askorbinowy, L‐cysteina, białka roślinne (groch, ziemniak), olej słonecznikowy, glukoza, 
maltodekstryna, skrobia kukurydziana],  
majonez [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 i guma 
ksantanowa, barwnik: karoteny, przeciwutleniacz: sól wapniowo-disodowa EDTA), pomidor, 
ogórek konserwowy [ogórki, woda, ocet spirytusowy, cukier, sól, przyprawy (zawierają 
gorczycę)], cebula czerwona, sałata karbowana, rukola, sól, pieprz czarny.  
Może zawierać: ryby, orzeszki ziemne, mleko, orzechy, seler, dwutlenek siarki i siarczyny, 

mięczaki. 

Frytki 35%  

Składniki: frytki (ziemniaki, olej słonecznikowy), frytura [oleje roślinne (słonecznikowy, 

rzepakowy), przeciwutleniacze: estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego i 

mieszanina tokoferoli, substancja przeciwpianotwórcza: dimetylopolisiloksan]. 
Może zawierać: gluten, jaja, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki, mięczaki. 
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Falafel  
460 g 

Burger z falafelem 67%  

Składniki: bułka z sezamem 28% [mąka pszenna, woda, cukier, olej rzepakowy, gluten 

pszenny, masło w proszku, drożdże, jaja w proszku, sezam 1,4%, sezam czarny 1,4%, sól, 

odtłuszczone mleko w proszku, serwatka w proszku (zawiera mleko), emulgatory: 

stearyoilomleczan sodu, mono‐ i diglicerydy kwasów tłuszczowych, aromat, barwnik: 

betakaroten, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, L‐cysteina, białka roślinne 

(groch, ziemniak), olej słonecznikowy, glukoza, maltodekstryna, skrobia kukurydziana], falafel 

smażony 24% {falafel [ciecierzyca 40%, bób 40%, cebula, czerwona papryka, czosnek, woda, 

mięta, pietruszka natka, koperek, olej rzepakowy, sól, przyprawy], frytura [oleje roślinne 

(słonecznikowy, rzepakowy), przeciwutleniacze: estry kwasów tłuszczowych i kwasu 

askorbinowego i mieszanina tokoferoli, substancja przeciwpianotwórcza: 

dimetylopolisiloksan]}, cukinia, hummus 13% [ciecierzyca konserwowa 64% (ciecierzyca – 

suche ziarno, woda, sól, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), zalewa z cieciorki 14% (woda, 

ciecierzyca, sól, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), oliwa z oliwie 8%, pasta tahini 7% (olej 

sezamowy 53%, ziemne białe, prażone ziarna sezamu 47%), sok z cytryny (pasteryzowany sok 

z cytryny 99,96%, substancja konserwująca: pirosiarczyn potasu), czosnek świeży, oliwa z 

oliwek, natka pietruszki, sól], papryka czerwona, harrisa [pulpa pomidorowa (pomidory, sól), 

sambal (chili, woda, sól, regulator kwasowości: kwas octowy, skrobia kukurydziana 

modyfikowana, substancja konserwująca: sorbinian potasu), czosnek, kumin, kolendra 

świeża, sól], cebula czerwona, sałata karbowana, oliwa z oliwek, sól. 

Może zawierać: ryby, orzeszki ziemne, soję, orzechy, seler, gorczycę, mięczaki. 

Frytki 33%  

Składniki: frytki (ziemniaki, olej słonecznikowy), frytura [oleje roślinne (słonecznikowy, 

rzepakowy), przeciwutleniacze: estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego i 

mieszanina tokoferoli, substancja przeciwpianotwórcza: dimetylopolisiloksan]. 
Może zawierać: gluten, jaja, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki, mięczaki. 

Master 
560 g 

Master Burger 73%  

Składniki: burger wołowy grillowany 34%  (mięso wołowe 100%), bułka z sezamem 28% 
[mąka pszenna, woda, cukier, olej rzepakowy, gluten pszenny, masło w proszku, drożdże, jaja 
w proszku, sezam 1,4%, sezam czarny 1,4%, sól, odtłuszczone mleko w proszku, serwatka w 
proszku (zawiera mleko), emulgatory: stearyoilomleczan sodu, mono‐ i diglicerydy kwasów 
tłuszczowych, aromat, barwnik: betakaroten, środki do przetwarzania mąki: kwas 
askorbinowy, L‐cysteina, białka roślinne (groch, ziemniak), olej słonecznikowy, glukoza, 
maltodekstryna, skrobia kukurydziana], sos ostry [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%], pomidor, krążki cebulowe 9% [cebula, 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 8% [ser Cheddar, 
odtłuszczone mleko, odtłuszczone mleko w proszku, masło, białka mleka, sole emulgujące: 
polifosforany i fosforany sodu, naturalny aromat (zawiera mleko), sól, barwniki: ekstrakt z 
papryki i karoteny], 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), ogórek konserwowy [ogórki, woda, ocet spirytusowy, cukier, sól, przyprawy (zawierają 
gorczycę)], sałata karbowana, rukola, sól, pieprz czarny 
Może zawierać: ryby, orzeszki ziemne, orzechy, seler, orzeszki ziemne, dwutlenek siarki i 
siarczyny, mięczaki. 

Frytki 27%  

Składniki: frytki (ziemniaki, olej słonecznikowy), frytura [oleje roślinne (słonecznikowy, 

rzepakowy), przeciwutleniacze: estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego i 

mieszanina tokoferoli, substancja przeciwpianotwórcza: dimetylopolisiloksan]. 
Może zawierać: gluten, jaja, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki, mięczaki. 

DESERY 

beza Pavlova 
130g 

 

Składniki: beza pavlova 63% {beza 34% (cukier, białko jaja pasteryzowane), krem 66% [mix 
tłuszczowy (mleko, śmietanka, tłuszcz palmowo – kokosowy, stabilizator: celuloza, karagen; 
aromat, barwnik: karoteny), stabilizatory: glukoza i żelatyna wieprzowa, serek mascarpone 
(mleko w proszku, glukoza, odtłuszczone mleko w proszku, żółtko jaja, aromat), masa 
kremowa (cukier, oleje i tłuszcze roślinne: słonecznikowy, z ziaren palmy olejowej i palmowy, 
mleko w proszku pełne, laktoza, emulgator: lecytyna sojowa, aromaty)]}, mieszanka owoców 
sezonowych 20%, mus z malin 16% (maliny 83%, cukier, masło), mięta. 
Może zawierać: gluten, orzeszki ziemne, orzechy, nasiona sezamu. 
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Szarlotka z 
lodami 
 200 g 

 

Składniki: szarlotka 67% {masa jabłkowa 63% [nadzienie (owoc jabłka 85%, cukier, skrobia 
modyfikowana, regulator kwasowości: E330, stabilizator: E 406, aromat, substancja 
konserwująca: E 202), jabłko 54%, żelatyna wieprzowa, cynamon, skrobia ziemniaczana], 
ciasto 27% [mieszanka ciasta (cukier, mąka pszenna, syrop glukozowy, proszek jogurtowy, 
olej palmowy, serwatka w proszku, gluten pszenny, olej rzepakowy, skrobia modyfikowana: E 
1414, substancje spulchniające: E 450 i E 500; emulgatory: E 475 i E 471, substancje 
zagęszczające: E 412 i E 415, sól, aromat, białka mleka; przeciwutleniacz: E 300), masa jajowa 
pasteryzowana, olej rzepakowy], kruszonka 10% [mąka pszenna, masło, cukier, cukier 
waniliowy (cukier, skrobia kukurydziana, aromat: etylowanilina), cukier puder (glukoza, 
skrobia pszenna, tłuszcz palmowy, olej rzepakowy)}, lody waniliowe 23% (mleko 
odtłuszczone odtworzone, woda, cukier, tłuszcz kokosowy, śmietanka 5%, syrop glukozowy, 
serwatka w proszku, naturalne aromaty waniliowe, stabilizatory: E 410 i E 412, emulgator: E 
471, mielone ekstrahowane laski wanilii, barwnik: E 160a, sól), bita śmietana 10% (śmietanka, 
stabilizator: karagen), mięta. 
Może zawierać: orzeszki ziemne, soję, orzechy, nasiona sezamu. 

Crème brûlée 
100 g  

Składniki: śmietanka 43,5% (śmietanka, stabilizator: karagen, emulgator: mono- i diglicerydy 
kwasów tłuszczowych), mleko krowie 43,5%  baza Crème brûlée 13% [cukier, skrobia 
(kukurydziana, z grochu, ziemniaczana), skrobia modyfikowana kukurydziana, jaja kurze w 
proszku 1,5%, substancja żelująca (karagen), kurkuma, ekstrakt z papryki, aromaty], cukier 
brązowy, mięta. 
Może zawierać: gluten. 

Panna cotta 90 g  

Składniki: panna cotta 70% {panna cotta baza [cukier, skrobia, żelatyna wieprzowa, aromaty], 
mleko, mleko, śmietanka (śmietanka, stabilizator: karagen, emulgator: mono i diglicerydy 
kwasów tłuszczowych)}, mus z malin 20% (maliny 83%, cukier, masło), owoce mix sezonowe 
10%, mięta. 
Może zawierać: gluten, jaja. 

Biała czekolada z 
musem z malin 

130 g 

 

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), maślanka w proszku, skrobia modyfikowana, emulgatory: estry 
sacharozy i kwasów tłuszczowych, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych i lecytyny 
sojowe, substancje zagęszczające: guma guar i mączka chleba świętojańskiego]}, mus z malin 
20% (maliny 83%, cukier, masło), bita śmietana (śmietanka, stabilizator: karagen), mięta. 
Może zawierać: gluten, jaja, orzeszki ziemne, orzechy. 

Biała czekolada z 
musem z malin i 

lodami 
czekoladowymi 

130 g 

 

Składniki: lody czekoladowe 59% [woda, mleko odtłuszczone odtworzone, cukier, syrop 
glukozowy, tłuszcz kokosowy, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu 5%, wiórki 
czekoladowe 4,5% (cukier, miazga kakaowa, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, 
tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny), śmietanka 4,5%, serwatka w proszku, czekolada 
couverture 0,9% (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyna sojowa, 
aromat), emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, stabilizatory: guma guar i 
mączka chleba świętojańskiego), aromaty], 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), maślanka w proszku, 
skrobia modyfikowana, emulgatory: estry sacharozy i kwasów tłuszczowych, mono- i 
diglicerydy kwasów tłuszczowych i lecytyny sojowe, substancje zagęszczające: guma guar i 
mączka chleba świętojańskiego]}, mus z malin 20% (maliny 83%, cukier, masło), bita śmietana 
(śmietanka, stabilizator: karagen), mięta. 
Może zawierać: gluten, jaja, orzeszki ziemne, orzechy. 

Brownie z 
owocami  

100 g 

 

Składniki: ciasto brownie 71% [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], mieszanka owoców 
sezonowych 19%, bita śmietana 19% (śmietanka, stabilizator: karagen), mięta. 
Może zawierać: soję, nasiona sezamu, łubin. 
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Lody z owocami 
190 g 

 

Składniki: lody czekoladowe 24% [woda, mleko odtłuszczone odtworzone, cukier, syrop 
glukozowy, tłuszcz kokosowy, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu 5%, wiórki 
czekoladowe 4,5% (cukier, miazga kakaowa, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, 
tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny), śmietanka 4,5%, serwatka w proszku, czekolada 
couverture 0,9% (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyna sojowa, 
aromat), emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, stabilizatory: guma guar i 
mączka chleba świętojańskiego), aromaty], lody waniliowe 24% (mleko odtłuszczone 
odtworzone, woda, cukier, syrop glukozowy, tłuszcz kokosowy, śmietanka 5%, serwatka w 
proszku, naturalne aromaty waniliowe, stabilizatory: mączka chleba świętojańskiego i guma 
guar, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, mielone ekstrahowane laski 
wanilii, barwnik: karotenoidy, sól), sorbet truskawkowy 24% (woda, truskawki 30%, cukier, 
syrop glukozowy, zagęszczony sok cytrynowy, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów 
tłuszczowych, stabilizatory: guma guar i mączka chleba świętojańskiego, kwas: kwas 
cytrynowy, aromat), mieszanka owoców sezonowych 11%, mus z malin (maliny 83%, cukier, 
masło), bita śmietana 5% (śmietanka, stabilizator: karagen), mięta. 
Może zawierać: gluten, jaja, orzeszki ziemne, orzechy. 

Lody waniliowe 
45 g 

 

Składniki: mleko odtłuszczone odtworzone, woda, cukier, syrop glukozowy, tłuszcz kokosowy, 
śmietanka 5%, serwatka w proszku, naturalne aromaty waniliowe, stabilizatory: mączka 
chleba świętojańskiego i guma guar, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, 
mielone ekstrahowane laski wanilii, barwnik: karotenoidy, sól. 
Może zawierać: gluten, orzeszki ziemne, orzechy, jaja, soję. 

Lody 
czekoladowe  

45 g 

 

Składniki: woda, mleko odtłuszczone odtworzone, cukier, syrop glukozowy, tłuszcz kokosowy, 
kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu 5%, wiórki czekoladowe 4,5% (cukier, 
miazga kakaowa, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, tłuszcz kakaowy, 
emulgator: lecytyny), śmietanka 4,5%, serwatka w proszku, czekolada couverture 0,9% 
(miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyna sojowa, aromat), emulgator: 
mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, stabilizatory: guma guar i mączka chleba 
świętojańskiego), aromaty. 
Może zawierać: gluten, jaja, orzeszki ziemne, orzechy. 

Sorbet 
truskawkowy  

45 g 

 

Składniki: woda, truskawki 30%, cukier, syrop glukozowy, zagęszczony sok cytrynowy, 
emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, stabilizatory: guma guar i mączka 
chleba świętojańskiego, kwas: kwas cytrynowy, aromat. 
Może zawierać: gluten, jaja, soję, orzeszki ziemne, mleko, orzechy. 

DODATKI DO WYBORU 

 
Frytki 

 
 

Składniki: frytki (ziemniaki, olej słonecznikowy), frytura [oleje roślinne (słonecznikowy, 

rzepakowy), przeciwutleniacze: estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego i 

mieszanina tokoferoli, substancja przeciwpianotwórcza: dimetylopolisiloksan]. 

Może zawierać: gluten, jaja, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki, mięczaki. 

Karbowane 
ziemniaczki 

 
 
 

Składniki: ziemniaczane łódki 96% [ziemniaki, olej słonecznikowy, powłoczka (skrobia 
modyfikowana, mąka ryżowa, dekstryna grochowa, błonnik z grochu, substancje 
spulchniające: difosforany i węglan sodu, wyciąg z kurkumy, substancja zagęszczająca: guma 
ksantanowa), sól], frytura [oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy), przeciwutleniacze: 
estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego i mieszanina tokoferoli, substancja 
przeciwpianotwórcza: dimetylopolisiloksan].  
Może zawierać: gluten, jaja, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny, 
mięczaki. 

Półksiężyce z 
ziołami 

 

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 [oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy), przeciwutleniacze: estry kwasów 

tłuszczowych i kwasu askorbinowego i mieszanina tokoferoli, substancja 

przeciwpianotwórcza: dimetylopolisiloksan]. 

Może zawierać: jaja, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki, mięczaki.  

Placki 
ziemniaczane 

 

Składniki: ziemniaki 85,5%, skrobie (ziemniaczana, pszenna), mąka pszenna, olej 

słonecznikowy, cebula 2%, sól, błonnik ziemniaczany, jajka w proszku, substancja 

zagęszczająca: guma guar, kwas: kwas cytrynowy, przyprawy.  

Może zawierać: ryby, soję, mleko, seler, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny, 

mięczaki. 

Ryż po arabsku  

Składniki: woda, ryż, makaron (mąka z pszenicy durum, woda), oliwa z oliwek, przyprawy  
[pieprz czarny mielony, ziele angielskie mielone, goździki mielone, gałka muszkatołowa 

mielona, cynamon mielony, kolendra mielona, imbir mielony (zawiera gorczycę)], sól. 

Może zawierać: jaja, soję, mleko, seler, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny. 
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Ryż jaśminowy  
Składniki: ryż jaśminowy, woda, sól. 
Może zawierać: gluten. 

Opiekane 
ziemniaczki 

 
 
 

Składniki: ziemniaki, papryka słodka.                                                                                              
Może zawierać: gluten, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i 
siarczyny. 

Masło 
rozmarynowe  

 
 
 

Składniki: masło 93%, sól, rozmaryn 2%, pieprz czarny. 
Może zawierać: gluten, soję, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny. 

Masło  
czosnkowe 

 
 
 

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

Zapieczenie 
serem 30 g 

 
Składniki: mleko krowie pasteryzowane, sól, kultury starterowe, podpuszczka 
mikrobiologiczna, regulator kwasowości: kwasek cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca: 
skrobia ziemniaczana.  

Grzanka z serem - 
dodatek 

 

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. 

Wołowina 
grillowana do 

burgera - 
dodatek 

 

Skladniki: mięso wołowe 100%, sól, pieprz czarny. 
Może zawierać: gluten, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i 
siarczyny. 

Ser cheddar do 
burgera – 
dodatek 

 

Składniki: ser cheddar 52%, odtłuszczone mleko, odtłuszczone mleko w proszku, masło, 
białka mleka, sole emulgujące: polifosforany i fosforany sodu, naturalny aromat (zawiera 
mleko), sól, barwniki: ekstrakt z papryki i karoteny 

Papryczki 
jalapeno do 

burgera - 
dodatek 

 

Składniki: woda, papryka jalapeño, sól, ocet spirytusowy, regulatory kwasowości (kwas 

octowy, kwas cytrynowy), substancja wiążąca: chlorek wapnia, substancja konserwująca: 

sorbinian potasu.  

Może zawierać: mleko, nasiona sezamu. 

Bita śmietana  Składniki: śmietanka, stabilizator: karagen 

SAŁATKI DO WYBORU 

Surówka 
colesław  

 

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. 

Surówka z 
zielonym 
ogórkiem  

 
Składniki: kapusta biała 52%, marchew, ogórek zielony 6%, cukier, olej rzepakowy, papryka 
czerwona 4%, sól, ocet spirytusowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy. 
Może zawierać: seler, nasiona sezamu, orzechy. 

Surówka z 
czerwonej 

kapusty  

 

Składniki: kapusta czerwona 64%, cebula, majonez [olej rzepakowy, woda, musztarda (woda, 
gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, sól), ocet spirytusowy, żółtko jaja, skrobia modyfikowana, 
substancja zagęszczająca: guma guar, sól], cukier, ocet spirytusowy, jabłko 6%, sól, 
przyprawy.  
Może zawierać: gluten, ryby, soję, mleko, seler, nasiona sezamu, orzechy.  

Ogórek kiszony z 
harissą  

Składniki: ogórki kiszone (ogórki, woda, sól, przyprawy), cebula czerwona, harissa [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], oliwa z oliwek, natka pietruszki. 
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę, dwutlenek siarki i siarczyny, 
nasiona sezamu. 

Gotowane 
warzywa 

 
Składniki: mieszanka warzyw w zmiennych proporcjach 93% (fasolka szparagowa zielona, 
brokuły, cukinia zielona i żółta, marchew), masło, sól, cukier. 
Może zawierać: seler. 

Sałatka grecka 
150 g  

Składniki: pomidor, ogórek, ser feta (mleko kozie, mleko owcze, podpuszczka, sól, zakwas 
czystych kultur mleczarskich), cebula czerwona, oliwki czarne (woda, oliwki czarne, sól, 
stabilizator: glukonian żelazawy), oliwa z oliwek, przyprawa do sałatki greckiej [dekstroza, 
cukier, sól jodowana (sól, jodek potasu), cebula, skrobia kukurydziana, czosnek, pietruszka, 
bazylia, olej rzepakowy, kurkuma, korzeń lubczyka, szczypior, koper]. 
Może zawierać: gluten, jaja, soję, gorczycę, nasiona sezamu. 
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Sałatka 
wegetariańska 

90 g 

 
 
 

Składniki: mieszanka sałat w zmiennych proporcjach, pomidor, 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)], cebula, rzodkiewka. 
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler. 

Warzywa 
grillowane 150 g 

 

Składniki: pieczarki, cukinia, papryka czerwona, cytryna, cukier, olej rzepakowy, cebula 
czerwona, pieprz czarny, sól 
Może zawierać: gluten, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i 
siarczyny. 

Marchewka z 
jabłkiem  

80 g 

 
 
 

Składniki: marchew 63%, jabłko 31%, cukier, sok z cytryny (pasteryzowany sok z cytryny, 
substancja konserwująca: pirosiarczyn potasu). 

Ogórki w 
śmietanie 

 80 g 

 
 
 

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 (pasteryzowany sok z cytryny 99,96%, substancja konserwująca: pirosiarczyn potasu 
0,04%), cukier, sól, pieprz czarny. 
Może zawierać: gluten, jaja, seler, gorczycę. 

SOSY DO WYBORU 

Czosnkowy  

Składniki: jogurt naturalny (śmietanka pasteryzowana, białka mleka, odtłuszczone mleko w 
proszku, żywe kultury bakterii jogurtowych), majonez [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 i 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. 

Koktajlowy  

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

Ostry  

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

Jogurtowo – 
miętowy 

 

Składniki: jogurt naturalny 64% (mleko, mleko w proszku odtłuszczone, białka mleka, żywe 
kultury bakterii), serek śmietankowy [serek śmietankowy (mleko pasteryzowane i śmietana), 
sól, białka mleka], sól, mięta 1%, pieprz czarny, papryczka chili.                                                          
Może zawierać: gluten, soję, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny. 

Guacamole  
Składniki: awokado Hass 86%, cebula, czerwona i zielona papryka, sól, cukier, stabilizatory: 
guma ksantanowa i difosforany; przeciwutleniacze: kwas askorbinowy i kwas cytrynowy, 
kolendra, czosnek, papryczki jalapeño. 

Chimichurri  

Składniki: czosnek 25%, pietruszka 19,5%, oliwa z oliwek, olej słonecznikowy, suszony 
pomidor, szalotka, zielone chilli, czerwone chilli, ocet winny czerwony, sól 2,2%, czarna oliwa 
(czarna oliwka, sól, kwas (kwas octowy)), tymianek 1%, seler, rozmaryn 0,5%, pieprz, 
czerwone chili suszone, papryka mielona, kmin rzymski, przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), 
konserwant (sorbinian potasu). 

Hummus 
klasyczny 

 

Składniki: hummus tradycyjny 95% [ciecierzyca konserwowa 64% (ciecierzyca – suche ziarno, 
woda, sól, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), zalewa z cieciorki 14% (woda, ciecierzyca, 
sól, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), oliwa z oliwie 8%, pasta tahini 7% (olej sezamowy 
53%, ziemne białe, prażone ziarna sezamu 47%), sok z cytryny (pasteryzowany sok z cytryny 
99,96%, substancja konserwująca: pirosiarczyn potasu), czosnek świeży, sól], oliwa z oliwek, 
ciecierzyca. 

Hummus 
pomidorowy 

 

Składniki: hummus tradycyjny 76% [ciecierzyca konserwowa 64% (ciecierzyca – suche ziarno, 
woda, sól, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), zalewa z cieciorki 14% (woda, ciecierzyca, 
sól, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), oliwa z oliwie 8%, pasta tahini 7% (olej sezamowy 
53%, ziemne białe, prażone ziarna sezamu 47%), sok z cytryny (pasteryzowany sok z cytryny 
99,96%, substancja konserwująca: pirosiarczyn potasu), czosnek świeży, sól], koncentrat 
pomidorowy 24% (pomidory, sól), oliwa z oliwek, ciecierzyca. 
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Hummus 
buraczkowy 

 

Składniki: hummus tradycyjny 99% [ciecierzyca konserwowa 64% (ciecierzyca – suche ziarno, 
woda, sól, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), zalewa z cieciorki 14% (woda, ciecierzyca, 
sól, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), oliwa z oliwie 8%, pasta tahini 7% (olej sezamowy 
53%, ziemne białe, prażone ziarna sezamu 47%), sok z cytryny (pasteryzowany sok z cytryny 
99,96%, substancja konserwująca: pirosiarczyn potasu), czosnek świeży, sól], barszcz 
czerwony 1% [sok z buraków ćwikłowych z zagęszczonego soku 58%, woda, sok jabłkowy z 
zagęszczonego soku, cukier, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, warzywa i ekstrakty 
warzywne (zawierają seler), przyprawy i ekstrakty przypraw, aromaty (zawierają seler, 
mleko)]. 

Z zielonego 
pieprzu  

 

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, czosnek, olej słonecznikowy), masło. 
Może zawierać: jaja, seler, gorczycę.  

BBQ  

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. 

Marmolada z 
czerwonej cebuli 

z bourbonem 

 

Składniki: cebula czerwona 44%, ketchup 28% (koncentrat pomidorowy 78%, woda, cukier, 
ocet spirytusowy, sól, skrobia modyfikowana, mieszanka przypraw, substancje zagęszczające: 
guma guar, guma ksantanowa, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat), Jim Beam 
13%, koncentrat pomidorowy (pomidory, sól), cukier, olej rzepakowy, sos Worcester (ocet 
spirytusowy, melasa, ocet słodowy (zawiera jęczmień), woda, cukier, tamarynda, sól, sardela, 
cebula, czosnek, przyprawa, aromaty), sól, tabasco (destylowany ocet, ostra papryczka, sól). 

Słodkie chili  

Składniki: syrop glukozowo-fruktozowy, woda, cukier, ocet winny biały, granulaty warzyw 
(papryka, cebula), koncentrat pomidorowy, skrobia modyfikowana, ocet spirytusowy, sól, 
substancja zagęszczająca guma guar i guma ksantanowa, substancja konserwująca: sorbinian 
potasu, przyprawy (w tym chili 0,1 %, ekstrakt czosnku). 

Harissa   

Składniki: 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. 
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu. 

Sos 
musztardowo-

miodowy 

 

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%. 

Krem 
truskawkowy 

 
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). 

Krem jagodowy  
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). 

Konfitura 
truskawkowa 

 
Składniki: owoce truskawek 50%, cukier, substancja zagęszczająca: pektyna owocowa, 
regulator kwasowości: kwas cytrynowy. 

Konfitura 
jagodowa 

 
Składniki: owoce czarnych jagód 50%, cukier, substancja zagęszczająca: pektyna owocowa, 
regulator kwasowości: kwas cytrynowy. 

ŚNIADANIA 

Hummus Jamil 
280 g 

Hummus tradycyjny 22,5%  

Składniki: ciecierzyca konserwowa 64% (ciecierzyca – suche ziarno, woda, sól, 
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), zalewa z cieciorki 14% (woda, ciecierzyca, sól, 
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), oliwa z oliwie 8%, pasta tahini % (olej sezamowy 53%, 
ziemne białe, prażone ziarna sezamu 47%), sok z cytryny (pasteryzowany sok z cytryny 
99,96%, substancja konserwująca: pirosiarczyn potasu), czosnek świeży, oliwa z oliwek, natka 
pietruszki, sól. 

Hummus z daktylami 
22,5%  

Składniki: ciecierzyca konserwowa 57% (ciecierzyca – suche ziarno, woda, sól, 
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), zalewa z cieciorki 14% (woda, ciecierzyca, sól, 
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), daktyle suszone 10%, oliwa z oliwie 8%, pasta tahini 6% 
(olej sezamowy 53%, ziemne białe, prażone ziarna sezamu 47%), sok z cytryny 
(pasteryzowany sok z cytryny 99,96%, substancja konserwująca: pirosiarczyn potasu), 
czosnek świeży, oliwa z oliwek, natka pietruszki, sól. 
Może zawierać: gluten, orzeszki ziemne, orzechy. 

Oliwki całe 14%  Składniki: oliwki, woda, sól, stabilizator koloru: glukonian żelazawy. 

Bułka pita 41%  
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier. 
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Twarożek na 
słodko  
210 g 

 Twarożek z dżemem 
brzoskwiniowym 75%  

Składniki: ser biały półtłusty 64% (mleko pasteryzowane, kultury żywych bakterii), dżem 
brzoskwiniowy 28% (brzoskwinie 44%, cukier, woda, substancja żelująca: pektyny, substancja 
zagęszczająca: guma guar, regulatory kwasowości: kwas cytrynowy i cytryniany sodu), 
śmietanka (śmietanka, stabilizator: karagen, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów 
tłuszczowych), cukier, mięta. 

Bułka pita 25%  
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier. 

Twarożek na 
słono 
 210 g 

 Twarożek ze 
szczypiorkiem 49%  

Składniki: ser biały półtłusty 88% (mleko pasteryzowane, kultury żywych bakterii), śmietanka 
(śmietanka, stabilizator: karagen, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), 
szczypiorek, sól, pieprz czarny. 
Może zawierać: gluten, soję mleko, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny.  

Warzywa 23%  Składniki: ogórek, pomidor. 

Bułka pita z masłem 28%  
Składniki: bułka pita 80% [mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas 
askorbinowy, alfa-amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier], masło. 

Jajecznica  
270 g 

Jajecznica 36%  
Składniki: jaja 78%, masło, szczypiorek, rukola, sól, pieprz czarny. 
Może zawierać: gluten, soję, seler, gorczycę, dwutlenek siarki i siarczyny. 

Grillowany boczek 7%  

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. 

Warzywa 30%  Patrz „sałatki do wyboru” 

Bułka pita z masłem 27%  
Składniki: bułka pita 80% [mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas 
askorbinowy, alfa-amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier], masło. 

Best morning 
360 g 

Grillowane kiełbaski 
śniadaniowe 16%  

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. 

Grillowany boczek 11%  

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. 

Sałatka wegetariańska 40%  

Składniki: mieszanka sałat w zmiennych proporcjach, pomidor, 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)], cebula, rzodkiewka. 
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler. 

Sos musztardowo-
miodowy lub kultowy do 

wyboru 13%  
Patrz „sosy do wyboru” 

Bułka pita z masłem 20%  
Składniki: bułka pita 80% [mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas 
askorbinowy, alfa-amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier], masło. 

New York  
460 g 

Grillowane kiełbaski 
śniadaniowe 13%  

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. 

Grillowany boczek 8%  

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. 

Sałatka wegetariańska 
31,5%  

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. 

Jajecznica 21%  Składniki: jaja 79%, masło, szczypiorek, sól, pieprz czarny. 
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Sos musztardowo-
miodowy lub kultowy do 

wyboru 10,5%  
Patrz „sosy do wyboru” 

Bułka pita z masłem 16%  
Składniki: bułka pita 80% [mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas 
askorbinowy, alfa-amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier], masło. 

KIDS 

Rosół dla dzieci 
200 ml 

Rosół 

Składniki: wywar [woda, korpusy drobiowe, szponder wołowy, marchew, korzeń pietruszki, 
cebula, por, seler, przyprawa w płynie (woda, sól, wzmacniacze smaku: glutaminian 
monosodowy i 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, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i 
siarczyny. 

Makaron nitki Składniki: mąka z pszenicy durum, woda. 

Pomidorowa dla 
dzieci 

200 ml 

Zupa pomidorowa  

Składniki: wywar [woda, korpusy drobiowe, szponder wołowy, marchew, korzeń pietruszki, 
cebula, por, seler, przyprawa w płynie (woda, sól, wzmacniacze smaku: glutaminian 
monosodowy i 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 i lecytyny sojowe, 
substancje zagęszczające: guma guar i mączka chleba świętojańskiego], zasmażka (mąka 
pszenna, tłuszcz roślinny), cukier, cebula biała, natka pietruszki, masło, sól, pieprz czarny. 
Może zawierać: jaja, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny. 

Do wyboru: 

• Makaron nitki 

• Ryż biały 

Makaron nitki 
Składniki: mąka z pszenicy durum, woda, olej rzepakowy, sól. 
Ryż biały 
Składniki: ryż, woda, sól. 
Może zawierać: gluten. 

Chrupiące 
kurczaki 

330 g 

Chrupiący kurczak 34% 

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 i izoaskorbinian sodu; 

przyprawy i ekstrakty przypraw, aromat), frytura [oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy), 

przeciwutleniacze: estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego i mieszanina 

tokoferoli, substancja przeciwpianotwórcza: dimetylopolisiloksan]. 

Może zawierać: jaja, ryby, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki, 
mięczaki. 

Dodatek do wyboru 27% Patrz „dodatki do wyboru” 

Sałatka do wyboru 24% Patrz „sałatki do wyboru” 

Sos do wyboru 15% Patrz „sosy do wyboru” 

Paluszki pirata 
310g 

Paluszki rybne 

Składniki: paluszki rybne 90% [filety z ryb białych (A - mintaj, B - czarniak, D - morszczuk, K - 
miruna, patrz nadruk z boku kartonika) 57%, mąka pszenna, olej słonecznikowy, woda, 
skrobia ziemniaczana, sól, drożdże, przyprawy], frytura [oleje roślinne (słonecznikowy, 
rzepakowy), przeciwutleniacze: estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego i 
mieszanina tokoferoli, substancja przeciwpianotwórcza: dimetylopolisiloksan]. 
Może zawierać: jaja, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki, mięczaki. 

Dodatek do wyboru 27% Patrz „dodatki do wyboru” 

Sałatka do wyboru 24% Patrz „sałatki do wyboru” 

Sos do wyboru 15% Patrz „sosy do wyboru” 

 
Shoaremka 

 330 g 

Shoarma drobiowa 
pieczona 34% 

Składniki: shoarma drobiowa (do produkcji 100 g produktu użyto 122 g shoarmy drobiowej) 
[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], olej rzepakowy.  
Może zawierać: gluten, mleko, seler. 

Dodatek do wyboru 27%  Patrz „dodatki do wyboru” 

Sałatka do wyboru 24%  Patrz „sałatki do wyboru” 

Sos do wyboru 15%  Patrz „sosy do wyboru” 
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Pizza Bambino 

410 g 

Pizza 100%  

Składniki: ciasto 54% (mąka pszenna, woda, olej rzepakowy, drożdże, sól, cukier), ser 17% 
(mleko krowie, 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, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny. 

Sos do wyboru Patrz „sosy do wyboru” 

Burger kowboja 
360 g 

Burger 61%  

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 i 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: soję, mleko, seler, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny. 

Frytki 25%  

Składniki: frytki 96% ( ziemniaki 95,5%, olej słonecznikowy 4,5% ), frytura [oleje roślinne 

(słonecznikowy, rzepakowy), przeciwutleniacze: estry kwasów tłuszczowych i kwasu 

askorbinowego i mieszanina tokoferoli, substancja przeciwpianotwórcza: 

dimetylopolisiloksan]. 

Może zawierać: gluten, jaja, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki, mięczaki. 

Ketchup 14%  
Składniki: koncentrat pomidorowy 78%, woda, cukier, ocet spirytusowy, sól, skrobia 
modyfikowana, mieszanka przypraw, substancje zagęszczające: guma guar, guma 
ksantanowa, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat. 

Spaghetti 
bolognese  

220 g 

 

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 grana padano [mleko 98,37%, sól 

1,6%, podpuszczka, lizozym (białko jaja kurzego)], bazylia świeża.                                                                                                                                           

Może zawierać: soję, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny. 

Kofta Alladyna 
290 g 

Kofta wołowa 26%  

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, dwutlenek siarki i siarczyny. 

Dodatek do wyboru 30%  Patrz „dodatki do wyboru” 

Sałatka do wyboru 27%  Patrz „sałatki do wyboru” 

Sos do wyboru 17%  Patrz „sosy do wyboru” 

Pan Kejks  
140 g 

Pancakes z bitą śmietaną 
69%  

Składniki: pancakes 50% [mąka pszenna, mleko odtłuszczone, jaja, oleje roślinne (rzepakowy, 
kokosowy), cukier, substancje spulchniające (węglany sodu, fosforany wapnia, difosforany), 
odtłuszczone mleko w proszku, sól, naturalny aromat waniliowy, emulgator (lecytyny)], 
śmietanka (śmietanka, stabilizator: karagen), mięta.  

Krem lub konfitura do 
wyboru 31%  

Patrz „sosy do wyboru” 

Słodka Pychotka 
100 g 

2 gałki lodów do wyboru 
73%  

Patrz „desery” 

Dodatki 27%  

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 sojowe), lentilki [cukier, tłuszcz kakaowy, 
odtłuszczone mleko w proszku, miazga kakaowa, mąka pszenna, preparat serwatkowy w 
proszku, 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, syrop glukozowy, woda, kakao 6%, mleko 
odtłuszczone w proszku, tłuszcz palmowy, substancje zagęszczające: karagen i alginian sodu, 
aromaty). 
Może zawierać: orzeszki ziemne, orzechy, nasiona sezamu. 

Choco Stick 40 g z 
mlekiem 110 ml 

Choco Stick 
Składniki: cukier, masło kakowe, mleko pełne w proszku, miazga kakaowa, emulgator: 
lecytyna sojowa, naturalny aromat waniliowy.  
Może zawierać: gluten, orzeszki ziemne, orzechy. 
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Mleko do wyboru: 

• Mleko krowie 
pełne 

• Mleko krowie 
bez laktozy 

Składnik: mleko 

Frytki z 
ketchupem  

200 g 

Frytki 75%  

Składniki: frytki 96% (ziemniaki 95,5%, olej słonecznikowy 4,5%), frytura [oleje roślinne 

(słonecznikowy, rzepakowy), przeciwutleniacze: estry kwasów tłuszczowych i kwasu 

askorbinowego i mieszanina tokoferoli, substancja przeciwpianotwórcza: 

dimetylopolisiloksan]. 

Może zawierać: gluten, jaja, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki, mięczaki. 

Ketchup 25%  
Składniki: koncentrat pomidorowy 78%, woda, cukier, ocet spirytusowy, sól, skrobia 
modyfikowana, mieszanka przypraw, substancje zagęszczające: guma guar i guma 
ksantanowa, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat. 

Bułka pita 
 60 g 

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

Zapieczenie 
serem  
30 g 

 
Składniki: mleko krowie pasteryzowane, sól, kultury starterowe, podpuszczka 
mikrobiologiczna, regulator kwasowości: kwasek cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca: 
skrobia ziemniaczana.  

PIZZA 

Margherita 32 cm  

Składniki: ciasto 53% [mąka do pizzy (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas 

askorbinowy, alfa-amylaza), woda, olej rzepakowy, cukier, drożdże, sól], ser 28% (mleko 

krowie, kultury starterowe, podpuszczka, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja 

przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana), sos pomidorowy 19% [sos do pizzy z przyprawami 

(pomidory 99%, sól, bazylia 0,05%, oregano 0,04%, cebula 0,03%, naturalne aromaty), 

oregano suszone, bazylia suszona, cukier, sól]. 

Może zawierać: soję, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny. 

Capricciosa 32 cm  

Składniki: ciasto 45% [mąka do pizzy (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas 
askorbinowy, alfa-amylaza), woda, olej rzepakowy, cukier, drożdże, sól], ser 24% (mleko 
krowie, kultury starterowe, podpuszczka, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja 
przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana), sos pomidorowy 16% [sos do pizzy z przyprawami 
(pomidory 99,2%, sól, bazylia 0,05%, oregano 0,04%, cebula 0,03%, naturalne aromaty), 
oregano suszone, bazylia suszona, cukier, sól], szynka 7% (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 7%. 
Może zawierać: seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny. 

Pepperoni 32 cm  

Składniki: ciasto 50% [mąka do pizzy (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas 
askorbinowy, alfa-amylaza), woda, olej rzepakowy, cukier, drożdże, sól], ser 26% (mleko 
krowie, kultury starterowe, podpuszczka, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja 
przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana), sos pomidorowy 18% [sos do pizzy z przyprawami 
(pomidory 99,2%, sól, bazylia 0,05%, oregano 0,04%, cebula 0,03%, naturalne aromaty), 
oregano suszone, bazylia suszona, cukier, sól],salami pepperoni 4% (mięso wieprzowe, 
słonina wieprzowa, sól peklująca: sól, azotyn sodu; przyprawy w tym cukry, błonnik i 
gorczyca, barwniki: betanina, koszenila; przeciwutIeniacze: askorbinian sodu, kwas 
cytrynowy; kultury starterowe), oliwki konserwowe 2% (oliwki czarne, woda, sól, stabilizator: 
glukonian żelazawy). 
Może zawierać: soję, seler, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny 

Shoarma 
klasyczna 32 cm 

 

Składniki: ciasto 42% [mąka do pizzy (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas 
askorbinowy, alfa-amylaza), woda, olej rzepakowy, cukier, drożdże, sól], ser 22% (mleko 
krowie, kultury starterowe, podpuszczka, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja 
przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana), sos pomidorowy 15% [sos do pizzy z przyprawami 
(pomidory 99,2%, sól, bazylia 0,05%, oregano 0,04%, cebula 0,03%, naturalne aromaty), 
oregano suszone, bazylia suszona, cukier, sól], shoarma wieprzowa pieczona 10% /shoarma 
wieprzowa (do produkcji 100 g produktu użyto 144 g shoarmy wieprzowej) [mięso wieprzowe 
83%, woda, transglutaminaza, sól, białko wieprzowe, błonnik grochu, zioła, przyprawy 
(gorczyca), ekstrakty przypraw, suszone warzywa, olej rzepakowy, hydrolizowane białko 
sojowe], olej rzepakowy/, pieczarki 3%, kukurydza konserwowa 3% (kukurydza, woda, sól), 
cebula czerwona 3%. 
Może zawierać: jaja, seler, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny. 
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Shoarma złocista 
32 cm 

 

Składniki: ciasto 42% [mąka do pizzy (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas 
askorbinowy, alfa-amylaza), woda, olej rzepakowy, cukier, drożdże, sól], ser 22% (mleko 
krowie, kultury starterowe, podpuszczka, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja 
przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana), sos pomidorowy 15% [sos do pizzy z przyprawami 
(pomidory 99,2%, sól, bazylia 0,05%, oregano 0,04%, cebula 0,03%, naturalne aromaty), 
oregano suszone, bazylia suszona, cukier, sól],shoarma drobiowa pieczona 10% /shoarma z 
udka (do produkcji 100 g produktu użyto 127 g shoarmy z udka) {mięso z uda kurczaka 99%, 
olej rzepakowy, mieszanka przypraw [sól, maltodekstryna, przyprawy (gorczyca), ekstrakt 
drożdży, czosnek, cukier, olej słonecznikowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy], 
mieszanka przypraw [zioła i przyprawy (gorczyca), sól, aromat (soja), białko sojowe, suszone 
warzywa, olej rzepakowy], solanka (skrobia, stabilizatory: difosforany i trifosforany; 
dekstroza, substancja żelująca: karagen, przeciwutleniacz: izoaskorbinian sodu), sól}, olej 
rzepakowy, pieczarki 3%, kukurydza konserwowa 3% (kukurydza, woda, sól), cebula czerwona 
3%. 
Może zawierać: jaja, ryby, seler, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny. 

Vegetariana       
32 cm 

 

Składniki: ciasto 44% [mąka do pizzy (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas 
askorbinowy, alfa-amylaza), woda, olej rzepakowy, cukier, drożdże, sól], ser 23% (mleko 
krowie, kultury starterowe, podpuszczka, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja 
przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana), sos pomidorowy 16% [sos do pizzy z przyprawami 
(pomidory 99,2%, sól, bazylia 0,05%, oregano 0,04%, cebula 0,03%, naturalne aromaty), 
oregano suszone, bazylia suszona, cukier, sól], pieczarki 4%, czerwona cebula 4%, papryka 
4%, kukurydza konserwowa 4% (kukurydza, woda, sól), oliwki konserwowe 4% (oliwki czarne, 
woda, sól, stabilizator: glukonian żelazawy). 
Może zawierać: soję, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny. 

Vilaggio 32 cm  

Składniki: ciasto 44% [mąka do pizzy (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas 
askorbinowy, alfa-amylaza), woda, olej rzepakowy, cukier, drożdże, sól], ser 23% (mleko 
krowie, kultury starterowe, podpuszczka, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja 
przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana), sos pomidorowy 16% [sos do pizzy z przyprawami 
(pomidory 99,2%, sól, bazylia 0,05%, oregano 0,04%, cebula 0,03%, naturalne aromaty), 
oregano suszone, bazylia suszona, cukier, sól], 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), salami pepperoni 4% (mięso wieprzowe, słonina wieprzowa, sól peklująca: sól, 
azotyn sodu; przyprawy w tym cukry, błonnik i gorczyca, barwniki: betanina, koszenila; 
przeciwutIeniacze: askorbinian sodu, kwas cytrynowy; 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%, cebula czerwona 4%. 
Może zawierać: jaja, orzeszki ziemne, seler, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny. 

Hawaii 32 cm  

Składniki: ciasto 45% [mąka do pizzy (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas 
askorbinowy, alfa-amylaza), woda, olej rzepakowy, cukier, drożdże, sól], ser 25% (mleko 
krowie, kultury starterowe, podpuszczka, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja 
przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana), sos pomidorowy 15% [sos do pizzy z przyprawami 
(pomidory 99,2%, sól, bazylia 0,05%, oregano 0,04%, cebula 0,03%, naturalne aromaty), 
oregano suszone, bazylia suszona, cukier, sól], szynka 8% (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), ananas w syropie 8% (ananas, woda, cukier, regulator kwasowości: kwas 
cytrynowy). 
Może zawierać: seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny. 



Wersja na dzień: 18.10.2022 

45 
 

Pizza Piccante  
32 cm 

 

Składniki: ciasto 46% [mąka do pizzy (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas 
askorbinowy, alfa-amylaza), woda, olej rzepakowy, cukier, drożdże, sól], ser 24% (mleko 
krowie, kultury starterowe, podpuszczka, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja 
przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana), sos pomidorowy 17% [sos do pizzy z przyprawami 
(pomidory 99,2%, sól, bazylia 0,05%, oregano 0,04%, cebula 0,03%, naturalne aromaty), 
oregano suszone, bazylia suszona, cukier, sól],salami pepperoni 4% (mięso wieprzowe, 
słonina wieprzowa, sól peklująca: sól, azotyn sodu; przyprawy w tym cukry, błonnik i 
gorczyca, barwniki: betanina, koszenila; przeciwutIeniacze: askorbinian sodu, kwas 
cytrynowy; kultury starterowe), cebula czerwona 4%, papryka jalapeño marynowana 4% 
(woda, papryka jalapeño, sól, ocet spirytusowy, regulatory kwasowości: kwas octowy, kwas 
cytrynowy, substancja wiążąca: chlorek wapnia, substancja konserwująca: sorbinian potasu), 
oliwki konserwowe 2% (oliwki czarne, woda, sól, stabilizator: glukonian żelazawy), tabasco 
sriracha 0,4% (czerwona papryka jalapeño, woda, cukier, sól, czosnek, ocet, substancja 
zagęszczająca: guma ksantanowa, sos z czerwonej ostrej papryki (ocet, czerwona papryka, 
sól), czosnek, cukier, sól). 
Może zawierać: jaja, soję, seler, nasiona sezamu. 

Bacon 32 cm  

Składniki: ciasto 46% [mąka do pizzy (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas 
askorbinowy, alfa-amylaza), woda, olej rzepakowy, cukier, drożdże, sól], ser 24% (mleko 
krowie, kultury starterowe, podpuszczka, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja 
przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana), sos pomidorowy 17% [sos do pizzy z przyprawami 
(pomidory 99,2%, sól, bazylia 0,05%, oregano 0,04%, cebula 0,03%, naturalne aromaty), 
oregano suszone, bazylia suszona, cukier, sól], boczek wędzony smażony 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), kukurydza konserwowa 4% (kukurydza, woda, sól), 
pomidor 4%, cebula duszona 2%. 
Może zawierać: jaja, orzeszki zimne, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i 
siarczyny. 

LUNCH 

Sałatka Cezar 
290 g 

Filet z kurczaka grillowany 
30%  

Składniki: filet z kurczaka (na 100 g gotowego produktu użyto 133 g fileta z kurczaka), bejca 
grillowa [mieszanka przypraw (sól, mąka pszenna, zioła, przyprawy, wzmacniacz smaku: 
glutaminian sodu, barwnik: ekstrakt z papryki), olej rzepakowy]. 

Sałatka 56%  

Składniki: mieszanka sałat w zmiennych proporcjach, pomidor 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 i 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 
grana padano 1% [mleko 98,37%, sól 1,6%, podpuszczka 0,004%, lizozym (białko jaja kurzego) 
0,025%].  
Może zawierać: soję, seler, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny. 

Pieczywo czosnkowe 14%  

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. 
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Burger z 
falafelem 

430 g 

Burger z falafelem 72% 

Składniki: bułka z sezamem 28% [mąka pszenna, woda, cukier, olej rzepakowy, gluten 

pszenny, masło w proszku, drożdże, jaja w proszku, sezam 1,4%, sezam czarny 1,4%, sól, 

odtłuszczone mleko w proszku, serwatka w proszku (zawiera mleko), emulgatory: 

stearyoilomleczan sodu, mono‐ i diglicerydy kwasów tłuszczowych, aromat, barwnik: 

betakaroten, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, L‐cysteina, białka roślinne 

(groch, ziemniak), olej słonecznikowy, glukoza, maltodekstryna, skrobia kukurydziana], falafel 

smażony 24% {falafel [ciecierzyca 40%, bób 40%, cebula, czerwona papryka, czosnek, woda, 

mięta, pietruszka natka, koperek, olej rzepakowy, sól, przyprawy]}, cukinia, hummus 13% 

[ciecierzyca konserwowa 64% (ciecierzyca – suche ziarno, woda, sól, przeciwutleniacz: kwas 

askorbinowy), zalewa z cieciorki 14% (woda, ciecierzyca, sól, przeciwutleniacz: kwas 

askorbinowy), oliwa z oliwie 8%, pasta tahini 7% (olej sezamowy 53%, ziemne białe, prażone 

ziarna sezamu 47%), sok z cytryny (pasteryzowany sok z cytryny 99,96%, substancja 

konserwująca: pirosiarczyn potasu), czosnek świeży, oliwa z oliwek, natka pietruszki, sól], 

papryka czerwona, harrisa [pulpa pomidorowa (pomidory, sól), sambal (chili, woda, sól, 

regulator kwasowości: kwas octowy, skrobia kukurydziana modyfikowana, substancja 

konserwująca: sorbinian potasu), czosnek, kumin, kolendra świeża, sól], cebula czerwona, 

sałata karbowana, oliwa z oliwek, sól. 

Może zawierać: ryby, orzeszki ziemne, soję, orzechy, seler, gorczycę, mięczaki. 

Frytki stekowe 28% 

Składniki: frytki (ziemniaki, olej słonecznikowy), frytura [oleje roślinne (słonecznikowy, 

rzepakowy), przeciwutleniacze: estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego i 

mieszanina tokoferoli, substancja przeciwpianotwórcza: dimetylopolisiloksan]. 

Może zawierać: gluten, jaja, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki, mięczaki. 

Kofta libańska 
330 g 

 
Kofta wołowa 31%  

 

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, dwutlenek siarki i siarczyny. 

Ryż po arabsku 36%  Patrz „dodatki do wyboru” 

Surówka 33%  Patrz „sałatki do wyboru” 

Sos jogurtowo-miętowy 
lub harissa do wyboru  

Patrz „sosy do wyboru” 

Sałatka z 
wątróbką w 
porzeczkach 

230 g 

Wątróbka drobiowa 
smażona 56%  

Składniki: wątróbka drobiowa kurczęca 90%, masło, olej rzepakowy, mąka pszenna (mąka 
pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-amylaza). 
Może zawierać: soję, seler, gorczycę. 

Sałatka 44%  

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, soję, seler, gorczycę, nasiona sezamu. 

Spaghetti 
bolognese 

350 g 

 

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 grana padano [mleko 98,37%, sól 
1,6%, podpuszczka, lizozym (białko jaja kurzego)], bazylia świeża.                                                                                                                                           
Może zawierać: soję, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny. 
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Shoarma® 
zapieczona serem 

380 g 

Shoarma 32%, do wyboru: 

• Drobiowa 

• Z udka 

• Wieprzowa 

• Ostra 

• drobiowa – składniki: shoarma drobiowa (do produkcji 100 g produktu użyto 122 g 
shoarmy drobiowej) [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], olej rzepakowy. Może zawierać: 
gluten, mleko, seler. 

• z udka – składniki: shoarma z udka (do produkcji 100 g produktu użyto 127 g shoarmy z 
udka) {mięso z uda kurczaka 99%, olej rzepakowy, mieszanka przypraw [sól, 
maltodekstryna, przyprawy (gorczyca), ekstrakt drożdży, czosnek, cukier, olej 
słonecznikowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy], mieszanka przypraw [zioła i 
przyprawy (gorczyca), sól, aromat (soja), białko sojowe, suszone warzywa, olej 
rzepakowy], solanka (skrobia, stabilizatory: difosforany i trifosforany; dekstroza, 
substancja żelująca: karagen, przeciwutleniacz: izoaskorbinian sodu), sól}, olej 
rzepakowy. Może zawierać: gluten, jaja, ryby, mleko, seler, nasiona sezamu 

• wieprzowa – składniki: shoarma wieprzowa (do produkcji 100 g produktu użyto 144 g 

shoarmy wieprzowej) [mięso wieprzowe 83%, woda, transglutaminaza, sól, białko 

wieprzowe, błonnik grochu, zioła, przyprawy (gorczyca), ekstrakty przypraw, suszone 

warzywa, olej rzepakowy, hydrolizowane białko sojowe], olej rzepakowy. Może 

zawierać: gluten, jaja, mleko, seler, dwutlenek siarki lub siarczyny. 

• ostra – składniki: shoarma wieprzowa (do produkcji 100 g produktu użyto 144 g shoarmy 

wieprzowej) [mięso wieprzowe 83%, woda, transglutaminaza, sól, białko wieprzowe, 

błonnik grochu, zioła, przyprawy (gorczyca), ekstrakty przypraw, suszone warzywa, olej 

rzepakowy, hydrolizowane białko sojowe], olej rzepakowy. Może zawierać: gluten, jaja, 

mleko, seler, dwutlenek siarki lub siarczyny. 

Ser 8%  
Składniki: mleko krowie pasteryzowane, sól, kultury starterowe, podpuszczka 
mikrobiologiczna, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca: 
skrobia ziemniaczana 

Frytki lub ryż 32%  Patrz „dodatki do wyboru” 

Surówka 28%  Patrz „sałatki do wyboru” 

Bułka pita 
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier.  

Sos kultowy do wyboru Patrz „sosy do wyboru” 

Kurczak BBQ 
300 g 

Kurczak BBQ 30%  

Składniki: filet z kurczaka 73% (na 100 g gotowego produktu użyto 133 g fileta z kurczaka), sos 
barbecue 20% (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), sambal 2% (chili 70%, woda, sól, regulator kwasowości: 
kwas octowy, skrobia kukurydziana modyfikowana, substancja konserwująca: sorbinian 
potasu), olej rzepakowy, imbir 1%, sól, pieprz czarny. 
Może zawierać: gluten, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i 
siarczyny. 

Frytki 40%  

Składniki: frytki (ziemniaki, olej słonecznikowy), frytura [oleje roślinne (słonecznikowy, 

rzepakowy), przeciwutleniacze: estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego i 

mieszanina tokoferoli, substancja przeciwpianotwórcza: dimetylopolisiloksan]. 
Może zawierać: gluten, jaja, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki, mięczaki. 

Sałatka wegetariańska 30%  

Składniki: mieszanka sałat w zmiennych proporcjach 27%, pomidor 18%, ogórek, sos 
vinegrette 18% [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, rzodkiewka 9%. 
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler. 

Bajeczna misa 
warzyw 

320 g 

 

Składniki: grillowane warzywa 51% [pieczarki, cukinia, papryka, olej rzepakowy, mieszanka 
przypraw (sól, mąka pszenna, zioła, przyprawy, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, 
barwnik: ekstrakt z papryki)], mieszanka sałat w zmiennych proporcjach 18%, pomidor 15%, 
sos winegret 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)], 
cebula czerwona 2%. 
Może zawierać: jaja, soję, mleko, seler. 
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Chrupiący dorsz 
 380 g 

Chrupiący dorsz smażony 
34%  

Składniki: dorsz czarny 64% (dorsz czarny Pollachius virens), panier 26% (mąka pszenna, 

skrobia pszenna, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu max 4,3%, sól, stabilizatory: 

difosforany 0,5% P2O5 i węglan sodu; mieszanka przypraw, ekstrakty przypraw), woda, 

frytura [oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy), przeciwutleniacze: estry kwasów 

tłuszczowych i kwasu askorbinowego i mieszanina tokoferoli, substancja 

przeciwpianotwórcza: dimetylopolisiloksan], sól, pieprz czarny.  

Może zawierać: jaja, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i 
siarczyny, mięczaki. 

Sos słodko-pikantny 10%  
Składniki: masło, sambal 22% (chili, woda, sól, regulator kwasowości: kwas octowy, 
modyfikowana skrobia kukurydziana, substancja konserwująca: sorbinian potasu), cukier 22%  
czosnek świeży, szczypiorek. 

Frytki lub ryż 34%  Patrz „dodatki do wyboru”  

Zestaw surówek 29%  Patrz „sałatki do wyboru” 

Shoarma złocista 
350 g 

Shoarma z udka kurczaka 
pieczona 33%  

Składniki: shoarma z udka (do produkcji 100 g produktu użyto 127 g shoarmy z udka) {mięso z 
uda kurczaka 99%, olej rzepakowy, mieszanka przypraw [sól, maltodekstryna, przyprawy 
(gorczyca), ekstrakt drożdży, czosnek, cukier, olej słonecznikowy, regulator kwasowości: kwas 
cytrynowy], mieszanka przypraw [zioła i przyprawy (gorczyca), sól, aromat (soja), białko 
sojowe, suszone warzywa, olej rzepakowy], solanka (skrobia, stabilizatory: difosforany i 
trifosforany; dekstroza, substancja żelująca: karagen, przeciwutleniacz: izoaskorbinian sodu), 
sól}, olej rzepakowy. 
Może zawierać: gluten, jaja, ryby, mleko, seler, nasiona sezamu 

Frytki lub ryż 33%  Patrz „dodatki do wyboru”  

Zestaw surówek 33%  Patrz „sałatki do wyboru” 

Bułka pita 
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier.  

Sos kultowy do wyboru Patrz „sosy do wyboru” 

Shoarma 
klasyczna 

350 g 

Shoarma wieprzowa 33%  

Składniki: shoarma wieprzowa (do produkcji 100 g produktu użyto 144 g shoarmy 
wieprzowej) [mięso wieprzowe 83%, woda, transglutaminaza, sól, białko wieprzowe, błonnik 
grochu, zioła, przyprawy (gorczyca), ekstrakty przypraw, suszone warzywa, olej rzepakowy, 
hydrolizowane białko sojowe], olej rzepakowy. 
Może zawierać: gluten, jaja, mleko, seler, dwutlenek siarki i siarczyny. 

Frytki lub ryż 33%  Patrz „dodatki do wyboru”  

Zestaw surówek 33%  Patrz „sałatki do wyboru” 

Bułka pita 
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier.  

Sos kultowy do wyboru Patrz „sosy do wyboru” 

Libański Bowl 
420 g 

 

Składniki: kasza bulgur 43% (kasza z pszenicy durum), falafel usmażony 11% {falafel 90% 

[ciecierzyca 40%, bób 40%, cebula, czerwona papryka, czosnek, woda, mięta, pietruszka 

natka, koperek, olej rzepakowy, sól, przyprawy], frytura [oleje roślinne (słonecznikowy, 

rzepakowy), przeciwutleniacze: estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego i 

mieszanina tokoferoli, substancja przeciwpianotwórcza: dimetylopolisiloksan]}, pomidor 8%, 

ogórek 8%, hummus 7% [ciecierzyca konserwowa 64% (ciecierzyca – suche ziarno, woda, sól, 

przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), zalewa z cieciorki 14% (woda, ciecierzyca, sól, 

przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), oliwa z oliwie 8%, pasta tahini 7% (olej sezamowy 53%, 

ziemne białe, prażone ziarna sezamu 47%), sok z cytryny (pasteryzowany sok z cytryny 

99,96%, substancja konserwująca: pirosiarczyn potasu), czosnek świeży, oliwa z oliwek, natka 

pietruszki, sól]harissa 6% [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], sos 

jogurtowo-miętowy 6% [jogurt naturalny 64% (mleko, mleko w proszku odtłuszczone, białka 

mleka, żywe kultury bakterii), serek śmietankowy [serek śmietankowy (mleko pasteryzowane 

i śmietana), sól, białka mleka], sól, mięta 1%, pieprz czarny, papryczka chili], oliwki zielone z 

pestką 4% (oliwki, woda, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, kwas mlekowy, 

antyoksydant: kwas askorbinowy), ciecierzyca 4% (cieciorka, woda, sól), cytryna, mięta. 

Może zawierać: jaja, ryby, orzeszki ziemne, soję, orzechy, seler, gorczycę, mięczaki. 

ALKOHOLE 

Sex on the beach  

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 
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Aperol Spritz  Składniki: wino prosecco (zawiera siarczyny), aperol, woda gazowana, pomarańcza 

Long Island Iced 
Tea 

 

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 salitos silver, sok z cytryny (pasteryzowany 
sok z cytryny 99,96%, substancja konserwująca: pirosiarczyn potasu 0,04%), likier triple sec,  
cytryna 

Italiano  

Składniki: wino prosecco (zawiera siarczyny), stock prestige citron, sok z cytryny 
(pasteryzowany sok z cytryny 99,96%, substancja konserwująca: pirosiarczyn potasu 0,04%), 
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), cytryna 

Mexicano  

Składniki: tequila salitos 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), sok z cytryny (pasteryzowany sok z cytryny 
99,96%, substancja konserwująca: pirosiarczyn potasu), likier triple sec, spieniacz do koktajli 
(woda, glikol propylenowy, polisorbat 60, sorbitol, kwas cytrynowy, substancja konserwująca: 
benzoesan sodu), skórka cytryny 

Bacardi Mojito  
Składniki: woda mineralna gazowana, limonka, bacardi carta blanca, syrop cukrowy (woda, 
cukier), mięta 

Mojito owocowe  

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); 

Bacardi Cuba 
Libre 

 
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 

Martini Bianco & 
Tonic 

 
Składniki: martini bianco (zawiera siarczyny), schweppes tonic (woda, cukier, dwutlenek 
węgla, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromaty naturalne, aromat - chinina), limonka 

Martini Fiero & 
Tonic 

 
Składniki: martini fiero (zawiera siarczyny), schweppes tonic (woda, cukier, dwutlenek węgla, 
regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromaty naturalne, aromat - chinina), pomarańcza 

Bombay Sapphire 
& Tonic 

 
Składniki: schweppes tonic (woda, cukier, dwutlenek węgla, regulator kwasowości: kwas 
cytrynowy, aromaty naturalne, aromat - chinina), bombay sapphire, limonka 

Old Fashioned  
Składniki: jim beam (do wyboru white lub black), syrop cukrowy (woda, cukier), angostura 
(woda, alkohol, przyprawy, naturalne aromaty, cukier, barwnik – karmel), skórka pomarańczy 

Whisky Smash  
składniki: jim beam black, sok z cytryny (pasteryzowany sok z cytryny 99,96%, substancja 
konserwująca: pirosiarczyn potasu 0,04%), syrop cukrowy (woda, cukier), mięta 

Jim Beam Sour  

Składniki: jim beam (do wyboru white, apple, honey lub red stag), sok z cytryny 
(pasteryzowany sok z cytryny 99,96%, substancja konserwująca: pirosiarczyn potasu), syrop 
cukrowy (woda, cukier), spieniacz do koktajli (woda, glikol propylenowy, polisorbat 60, 
sorbitol, kwas cytrynowy, substancja konserwująca: benzoesan sodu), angostura (woda, 
alkohol, przyprawy, naturalne aromaty, cukier, barwnik – karmel), cytryny suszone w 
plastrach 

Auchentoshan 
Tropical Smash 

 

Składniki: auchentoshan american oak, sok z cytryny (pasteryzowany sok z cytryny 99,96%, 
substancja konserwująca: pirosiarczyn potasu 0,04%), 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)), cytryny suszone w plastrach, mięta 
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Coco Cream  

Składniki: dubliner, baileys (zawiera mleko), likier kokosowy, spieniacz do koktajli (woda, 
glikol propylenowy, polisorbat 60, sorbitol, kwas cytrynowy, substancja konserwująca: 
benzoesan sodu), 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. 

Apple Pie 
Bourbon 

 

Składniki: wino prosecco (zawiera siarczyny), jim beam white, sok z cytryny (pasteryzowany 
sok z cytryny 99,96%, substancja konserwująca: pirosiarczyn potasu 0,04%), syrop apple pie 
(cukier, woda, aromat, koncentrat soku jabłkowego i innych owoców, barwnik - karmel), 
syrop cukrowy (woda, cukier), pomarańcza 

Śliwka i Żurawina  

Składniki: saska śliwka węgierka, 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) 

Pigwa i Jabłko  Składniki: saska pigwa, sok jabłkowy (sok jabłkowy z zagęszczonego soku jabłkowego) 

Wiśnia i Banan  

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) 

Czerwona i 
Czarna Porzeczka 

 
Składniki: saska czerwona porzeczka, napój czarna porzeczka (woda, cukier, sok z 
zagęszczonego soku z czarnych porzeczek 20%) 

Kawa i Tonik  
Składniki: saska kawa z nutą brandy, schweppes tonic (woda, cukier, dwutlenek węgla, 
regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromaty naturalne, aromat - chinina), limonka 

Kamikaze  
Składniki: stock prestige vodka, likier blue curacao, sok z cytryny (pasteryzowany sok z cytryny 
99,96%, substancja konserwująca: pirosiarczyn potasu 0,04%). 

Tequila Orange 
Set 

 

Składniki: tequila salitos silver, sok z cytryny (pasteryzowany sok z cytryny 99,96%, substancja 
konserwująca: pirosiarczyn potasu 0,04%), syrop orange spritz (cukier, woda, naturalny 
aromat, koncentrat soku cytrynowego, koncentrat soku pomarańczowego, naturalny aromat 
pomarańczowy, naturalny aromat wanilii z innymi naturalnymi aromatami, sól, substancja 
konserwująca: sorbinian potasu, barwniki: tartrazyna, czerwień allura; zawartość całkowita 
soku owocowego 15%, w tym 7% soku pomarańczowego; barwniki zawarte w produkcie 
mogą mieć negatywny wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci) 

Jägermeister & 
Red Bull 

 
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, limonka 

Piwo grzane 
klasyczne 

0,4 l 

 

Składniki: Żywiec Lager 87% (woda, słód jęczmienny, chmiel i ekstrakt z chmielu), 
pomarańcza 5%, cytryna 2%, miód 2%, imbir 2%, cynamon 1%,  goździki. 
Może zawierać: jaja, soję, mleko, seler, gorczycę. 

Piwo grzane 
malinowe 

0,4 l 

 

Składniki: Żywiec Lager 82% (woda, słód jęczmienny, chmiel i ekstrakt z chmielu), syrop 
malinowy 5% (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, może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie u dzieci), 
pomarańcza 5%, cytryna 2%, miód 2%, imbir 2%, cynamon 1%, goździki.  
Może zawierać: jaja, soję, mleko, seler, gorczycę. 

Grzaniec na 
Rudej 
0,4 l 

 

Składniki: sok jabłkowy 68% (sok jabłkowy z zagęszczonego soku jabłkowego), Żołądkowa 
Gorzka 18%, pomarańcza 12%, cynamon 1%, goździki 1%. 
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę.  

Wino grzane 
200 ml 

 
Składniki: grzaniec galicyjski 83% (zawiera siarczyny), pomarańcza 16%, goździki 1% 
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę. 

Wino grzane 
(wersja 

bezalkoholowa) 
200 ml 

 

Składniki: grzaniec galicyjski bezalkoholowy 83% [woda, ekstrakt z przypraw korzennych (z 
goździka, cynamonu, imbiru, gałki muszkatołowej, wanilii), cukier, zagęszczone soki owocowe 
0,5% (winogronowy, aroniowy, cytrynowy), barwnik: antocyjan, miód 0,5%, naturalne 
aromaty, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian 
potasu], pomarańcza 16%, goździki 1% 
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę, dwutlenek siarki i siarczyny. 
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Pina Colada  

Składniki: sok ananasowy (sok ananasowy z zagęszczonego soku ananasowego), bacardi carta 
blanca, śmietanka (śmietanka, stabilizator: karagen), syrop kokosowy (cukier, woda, 
naturalny aromat kokosowy, naturalne aromaty, emulgator: guma arabska), sok z cytryny 
(pasteryzowany sok z cytryny 99,96%, substancja konserwująca: pirosiarczyn potasu), cytryny 
suszone w plastrach, mięta. 

Bourbon 
Lemonade 

 

Składniki: 7 up (woda, fruktozowy syrop kukurydziany, kwas: kwas cytrynowy, aromat 
naturalny z cytryny i limonki, kwas: kwas jabłkowy, regulator kwasowości: cytryniany sodu, 
substancja konserwująca: benzoesan sodu), jim beam (do wyboru white, apple, honey lub red 
stag), likier triple sec, sok z cytryny (sok z cytryny, substancja konserwująca: dwutlenek 
siarki), syrop cukrowy (woda, cukier), cytryna. 

Mai tai  

Składniki: sok ananasowy, sok z cytryny (sok z cytryny, substancja konserwująca: dwutlenek 
siarki),  bacardi carta blanca, bacardi carta oro, likier triple sec, syrop falernum [cukier, woda, 
naturalne aromaty – cytrynowo-limonkowy i goździka, zagęszczony sok cytrynowy, aromat 
(zawiera migdały)], angostura (woda, alkohol, przyprawy, naturalne aromaty, cukier, barwnik 
– karmel), cytryny suszone w plastrach, mięta. 

Gin Peach  

Składniki: bombay sapphire, sok z cytryny (sok z cytryny, substancja konserwująca: 
dwutlenek siarki), likier brzoskwiniowy, syrop z kwiatu bzu (cukier, woda, zagęszczony sok 
cytrynowy, kwas cytrynowy, naturalny aromat, naturalny aromat grejpfrutowy), spieniacz do 
koktajli (woda, glikol propylenowy, polisorbat 60, sorbitol, kwas cytrynowy, substancja 
konserwująca: benzoesan sodu), angostura (woda, alkohol, przyprawy, naturalne aromaty, 
cukier, barwnik – karmel), skórka z cytryny. 

Gin Passion  

Składniki: bombay sapphire, sok z cytryny (sok z cytryny, substancja konserwująca: 
dwutlenek siarki), puree z marakui (cukier, woda, skoncentrowane puree z marakui 50%, 
naturalny aromat, regulator kwasowości – cytrynian sodu, substancja zagęszczająca - 
pektyna, substancja konserwująca - sorbinian potasu), syrop litchi (cukier, woda, naturalny 
aromat liczi, koncentrat soku cytrynowego, barwnik: antocyjany. Zawartość całkowita soku 
owocowego 15%, w tym 10% soku liczi), spieniacz do koktajli (woda, glikol propylenowy, 
polisorbat 60, sorbitol, kwas cytrynowy, substancja konserwująca: benzoesan sodu), 
angostura (woda, alkohol, przyprawy, naturalne aromaty, cukier, barwnik – karmel), skórka z 
pomarańczy. 

Fiero Negroni  Składniki: martini fiero (zawiera siarczyny), bombay sapphire, campari, skórka z pomarańczy. 

Bourbon Honey 
Set 

 
Składniki: jim beam honey, sok z cytryny (sok z cytryny, substancja konserwująca: dwutlenek 
siarki), syrop apple pie (cukier, woda, aromat, koncentrat soku jabłkowego i innych owoców, 
barwnik - karmel). 

Tequila Orange 
Set 

 

tequila salitos silver, sok z cytryny (sok z cytryny, substancja konserwująca: dwutlenek siarki), 
syrop orange spritz (cukier, woda, naturalny aromat, koncentrat soku cytrynowego, 
koncentrat soku pomarańczowego, naturalny aromat pomarańczowy, naturalny aromat 
wanilii z innymi naturalnymi aromatami, sól, substancja konserwująca: sorbinian potasu, 
barwniki: tartrazyna, czerwień allura; zawartość całkowita soku owocowego 15%, w tym 7% 
soku pomarańczowego; barwniki zawarte w produkcie mogą mieć negatywny wpływ na 
aktywność i skupienie uwagi u dzieci) 

Wódka Citron Set  

Składniki: stock prestige citron vodka, sok z cytryny (sok z cytryny, substancja konserwująca: 
dwutlenek siarki), syrop litchi (cukier, woda, naturalny aromat liczi, koncentrat soku 
cytrynowego, barwnik: antocyjany. Zawartość całkowita soku owocowego 15%, w tym 10% 
soku liczi), syrop orange spritz (cukier, woda, naturalny aromat, koncentrat soku 
cytrynowego, koncentrat soku pomarańczowego, naturalny aromat pomarańczowy, 
naturalny aromat wanilii z innymi naturalnymi aromatami, sól, substancja konserwująca: 
sorbinian potasu, barwniki: tartrazyna, czerwień allura; zawartość całkowita soku owocowego 
15%, w tym 7% soku pomarańczowego; barwniki zawarte w produkcie mogą mieć negatywny 
wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci). 

Red Bull Wódka  

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), stock prestige vodka, 
cytryna. 

Bezalkoholowy 
Orange Spritz 

 

Składniki: schweppes tonic (woda, cukier, dwutlenek węgla, regulator kwasowości: kwas 
cytrynowy, aromaty naturalne, aromat - chinina), syrop orange spritz 17% (cukier, woda, 
naturalny aromat, koncentrat soku cytrynowego, koncentrat soku pomarańczowego, 
naturalny aromat pomarańczowy, naturalny aromat wanilii z innymi naturalnymi aromatami, 
sól, substancja konserwująca: sorbinian potasu, barwniki: tartrazyna, czerwień allura; 
zawartość całkowita soku owocowego 15%, w tym 7% soku pomarańczowego; barwniki 
zawarte w produkcie mogą mieć negatywny wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci), 
woda gazowana, pomarańcza. 

Bezalkoholowe 
Mojito 

 
Składniki: woda gazowana, limonka, syrop cukrowy (woda, cukier), mięta. 
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Bezalkoholowa 
Tropicana 

 

Składniki: Żywiec Lager bezalkoholowe (woda, słód jęczmienny, chmiel i ekstrakt z chmielu), 
sok ananasowy, puree z marakui (cukier, woda, skoncentrowane puree z marakui 50%, 
naturalny aromat, regulator kwasowości - cytrynian sodu, substancja zagęszczająca - pektyna, 
substancja konserwująca - sorbinian potasu), cytryna, pomarańcza, mięta. 

NAPOJE ZIMNE 
Pepsi 

0,3 l/0,5 l/1,5 l 
 

Składniki: woda, cukier, dwutlenek węgla, barwnik: karmel amoniakalno-siarczynowy, kwas: 
kwas fosforowy, aromaty, w tym kofeina. 

Pepsi Max 
0,3 l/0,5 l/1,5 l 

 
Składniki: woda, dwutlenek węgla, barwnik: karmel amoniakalno-siarczynowy, substancje 
słodzące: aspartam, acesulfam K; kwasy: kwas fosforowy, kwas cytrynowy; regulator 
kwasowości: cytryniany sodu, aromat (w tym kofeina). 

Mirinda 
0,3 l/0,5 l/1,5 l 

 

Składniki: woda, syrop fruktozowy, dwutlenek węgla, sok pomarańczowy z zagęszczonego 
soku pomarańczowego 4%, kwas: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian 
potasu, aromat, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, stabilizator: guma arabska, barwniki: 
karoteny. 

7up 
0,3 l/0,5 l/1,5 l 

 
Składniki: woda, fruktozowy syrop kukurydziany, kwas: kwas cytrynowy, aromat naturalny z 
cytryny i limonki, kwas: kwas jabłkowy, regulator kwasowości: cytryniany sodu, substancja 
konserwująca: benzoesan sodu 

Schweppes Tonic 
0,3 l/0,5 l/1,5 l 

 
Składniki: woda, cukier, dwutlenek węgla, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromaty 
naturalne, aromat - chinina 

Pepsi Green 
0,4 l 

 
Składniki: pepsi (woda, cukier, dwutlenek węgla, barwnik: karmel amoniakalno-siarczynowy, 
kwas: kwas fosforowy, aromaty, w tym kofeina), limonka, mięta 

Pepsi Green Max 
0,4 l 

 

Składniki: pepsi max 87% [woda, dwutlenek węgla, barwnik: karmel amoniakalno- 
siarczynowy, substancje słodzące: aspartam i acesulfam K, kwasy: kwas fosforowy i kwas  
cytrynowy; regulator kwasowości: cytryniany sodu), aromat (w tym kofeina)], limonka 12%,  
mięta 1%. 

Sok świeżo 
wyciskany 

pomarańczowy 
0,4 l 

 Składniki: sok z pomarańczy 100% 

Sok świeżo 
wyciskany 

grejpfrutowy 
0,4 l 

 Składniki: sok z grejpfruta 100% 

Lemoniada 
klasyczna 

0,4 l 

 

Składniki: woda, woda źródlana gazowana lub niegazowana, sok jabłkowy 15% (sok jabłkowy 
z zagęszczonego soku jabłkowego), sok z cytryny 8% (sok z cytryny, substancja konserwująca: 
dwutlenek siarki), cytryna 5%, syrop cukrowy (woda, cukier), mięta 

Cisowianka 
gazowana 

0,7 l 

 

Składniki: naturalna woda mineralna, dwutlenek węgla 

Cisowianka 
niegazowana 

0,7 l 

 

Składniki: naturalna woda mineralna 

Woda gazowana 
0,3 l/0,5 l/1,5 l 

 
Składniki: woda źródlana gazowana. Woda wysokonasycona dwutlenkiem węgla. 

Woda 
niegazowana 

0,3 l/0,5 l/1,5 l 

 

Składniki: woda źródlana niegazowana 

Sok 
pomarańczowy 

0,3 l/0,5 l 

 

Składniki: woda, sok z zagęszczonego soku pomarańczowego 

Sok jabłkowy 
0,3 l/0,5 l 

 
Składniki: woda, sok z zagęszczonego soku jabłkowego 

Napój 
grejpfrutowy 

0,3 l/0,5 l 

 

Składniki: woda, sok z zagęszczonego soku grejpfrutowego 40%, cukier 

Napój czarna 
porzeczka 
0,3 l/0,5 l 

 

Składniki: woda, cukier, sok z zagęszczonego soku z czarnych porzeczek 20%  
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Napój bananowy 
0,3 l/0,5 l 

 

Składniki: woda, soki z zagęszczonych soków i przeciery z: bananów 20%, jabłek 6%, 
pomarańczy 2%, cytryn (0,5%  i grejpfrutów (0,5%, cukier i/lub syrop glukozowo-fruktozowy, 
regulator kwasowości - kwas cytrynowy, barwniki: miedziowe kompleksy chlorofili i 
kurkumina, aromat 

Lipton Ice Tea 
cytrynowa 
0,3 l/0,5 l 

 

Składniki: woda, cukier, kwas: kwas cytrynowy, ekstrakt czarnej herbaty (0,14%, sok z 
zagęszczonego soku cytrynowego (0,1%, aromaty, regulator kwasowości: cytrynian 
trójsodowy, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy 

Lipton Ice Tea 
brzoskwiniowa 

0,3 l/0,5 l 

 

Składniki: woda, cukier, kwas: kwas cytrynowy, ekstrakt czarnej herbaty (0,14%, sok z 
zagęszczonego soku brzoskwiniowego (0,1%, aromat, regulator kwasowości: cytrynian trójsodowy, 
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, substancja słodząca: glikozyd stewiolowy 

Lipton Ice Tea 
zielona herbata 

0,3 l/0,5 l 

 

Składniki: woda, cukier, syrop fruktozowy, ekstrakt zielonej herbaty (0,14%, kwas: kwas 
cytrynowy, aromat, regulator kwasowości: cytryniany sodu, przeciwutleniacz: kwas 
askorbinowy 

Red Bull Energy 
Drink 
0,25 l 

 

Składniki: woda, sacharoza, glukoza, kwas (kwas cytrynowy), dwutlenek węgla, tauryna 0,4%, 
regulatory kwasowości: węglany sodu i węglan magnezu, kofeina 0,03%, witaminy (niacyna, 
kwas pantotenowy, B6, B12), aromaty, barwniki: karmel i ryboflawina. 

NAPOJE GORĄCE 

Herbata 
300 ml 

Herbata klasyczna Składniki: woda, herbata czarna, cukier lub cukier trzcinowy, cytryna 

Herbata Earl Grey 
Składniki: woda, herbata earl grey (herbata czarna, aromat), cukier lub cukier trzcinowy, 
cytryna 

Herbata miętowa Składniki: woda, mięta, cukier lub cukier trzcinowy, cytryna 

Herbata owocowa 
Składniki: woda, herbata owocowa [jabłko 61,5%, hibiskus 23,15%, aromat 7,7%, liście jeżyny 
7,4%, czarna porzeczka 0,1%, kawałki malin 0,1% (malina, maltodekstryna), kawałki 
truskawek 0,1%], cukier lub cukier trzcinowy, cytryna 

Herbata pomarańczowa 
Składniki: woda, herbata red orange (jabłko 45%, hibiskus 18%, skórka pomarańczy 15%, 
dzika róża 10%, aromaty 9%, regulator kwasowości – kwas cytrynowy 3%), cukier lub cukier 
trzcinowy, cytryna 

Herbata zielona Składniki: woda, herbata zielona, cukier lub cukier trzcinowy, cytryna 

Herbata zielona jaśminowa 
Składniki: woda, herbata zielona (herbata zielona, aromat), cukier lub cukier trzcinowy, 
cytryna 

Espresso 
35 ml/70 ml 

 Składniki: woda, kawa. 

Kawa czarna 
150 ml 

 Składniki: woda, kawa. 

Kawa czarna z 
mlekiem 
190 ml 

 Składniki: mleko, woda, kawa 

Latte macchiato 
250 ml 

 Składniki: mleko, woda, kawa 

Cappuccino 
200 ml 

 Składniki: mleko, woda, kawa 

Kawa zimowa 
0,4 l 

 

Składniki: mleko krowie 74%, espresso 13% (woda, kawa), syrop apple pie 6% (cukier, woda, 
aromat, koncentrat soku jabłkowego i innych owoców, barwnik: karmel), śmietanka 6% 
(śmietanka, stabilizator: karagen), czekolada gorzka 1% (miazga kakaowa, cukier, kakao o 
obniżonej zawartości tłuszczu, tłuszcz kakaowy, emulgatory: lecytyna sojowa i 
polirycynooleinian poliglicerolu, aromat. Masa kakaowa minimum 64%) 
Może zawierać: gluten, jaja, orzeszki ziemne, orzechy. 

Herbata zimowa 
0,4 l 

 

Składniki: herbata napar 71% (woda, herbata czarna), pomarańcza 15%, miód 8%, imbir 2%, 
cynamon 2%, rodzynki 1% (rodzynki, olej palmowy/słonecznikowy/bawełniany, substancja 
konserwująca – dwutlenek siarki lub bez substancji konserwującej), goździki 1% 
Może zawierać: gluten, jaja, soję, orzeszki ziemne, mleko, orzechy, seler, gorczycę, nasiona 
sezamu. 

Herbata 
malinowa 

0,4 l 

 

Składniki: herbata owocowa napar 78% [woda, herbata owocowa (jabłko 45%, hibiskus 18%, 
skórka pomarańczy 15%, dzika róża 10%, aromaty 9%, regulator kwasowości: kwas cytrynowy 
3%)], cytryna 5%, maliny mrożone 5%, syrop malinowy 5% (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, może mieć szkodliwy 
wpływ na aktywność i skupienie u dzieci), miód 4%, imbir 2%, rozmaryn 1%. 
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Herbata 
imbirowa 

0,4 l 

 

Składniki:  herbata 70% (woda, herbata czarna), pomarańcza 10%, miód 8%, syrop imbirowy 
6% (syrop glukozowo-fruktozowy, wyciąg z imbiru i korzenia lubczyka 6%, woda, regulator 
kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: karmel, substancja konserwująca: benzoesan 
sodu, zagęszczony sok aroniowy, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), morele suszone 4% 
(morele suszone bez pestek, olej kokosowy, substancja konserwująca: dwutlenek siarki), 
imbir 1%, rodzynki 1% (rodzynki, olej palmowy/słonecznikowy/bawełniany, substancja 
konserwująca – dwutlenek siarki lub bez substancji konserwującej) 
Może zawierać: gluten, orzeszki ziemne, mleko, orzechy, nasiona sezamu 

 

 

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 – październik 2022 r. i mogą być w każdym czasie zmienione. 

Kontakt: Sfinks Polska S.A., ul. Młodych Wilcząt 36, 05-540 Zalesie Górne, tel. 22 702 71 01, www.sphinx.pl 



 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

 ORAZ ALERGENACH 

OFERTA SEZONOWA „Grzyby, dynia, chili” 
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WYKAZ SKŁADNIKÓW 

DANIE ELEMENTY DANIA SKŁADNIKI 

Krem z dyni 
250ml 

Krem 

Składniki: wywar do zup [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], 
puree z dyni 31% (dynia 50% i dynia olbrzymia zredukowane do puree), pulpa pomidorowa 
(pomidory, sól), ziemniak, rama crème fine profi wielofunkcyjna 5% [maślanka 68%, oleje 
roślinne 30% (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 i mączka chleba świętojańskiego], boczek grillowany 2% (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), cebula biała, oliwa z oliwek, czosnek, tabasco sriracha 1% 
[czerwona papryka jalapeño, woda, cukier, sól, czosnek, ocet, substancja zagęszczająca: guma 
ksantanowa, sos z czerwonej ostrej papryki TABASCO® Brand Pepper Sauce (ocet, czerwona 
papryka, sól)], natka pietruszki, kmin rzymski mielony, sól. 
Może zawierać: gluten, jaja, orzeszki ziemne, gorczycę, nasiona sezamu. 

Pieczywo czosnkowe 
(możliwość dokupienia) 

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. 

Tatar z suszonymi 
pomidorami 

100g 

Tatar z suszonymi 
pomidorami 63% 

 
 

Składniki: pomidory suszone 44% (pomidory suszone, olej roślinny rzepakowy, sól, 
przyprawy), ogórek konserwowy 15% [ogórki, woda, ocet spirytusowy, cukier, sól, przyprawy 
(zawierają gorczycę)], cebula czerwona 15%, kapary 4% (kapary, woda, sól, ocet spirytusowy, 
regulator kwasowości: kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: kwas akorbinowy), pomidor 
koktajlowy, przyprawa w płynie (woda, sól, wzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy i 
5'-rybonukleotydy disodowe, ocet, wyciąg z lubczyku, glukoza, ekstrakt drożdży, aromat) 
sos sojowy ponzu 73% [woda, sos sojowy 31% (woda, ziarno soi, pszenica, sól), oliwa z oliwek, 
natka pietruszki, pieprz młotkowany, papryka słodka, papryka ostra, sól. 
Może zawierać: jaja, mleko, seler, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny. 

Pieczywo czosnkowe 37% 

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. 

Kurczak na sosie 
grzybowym i 

plackach 
ziemniaczanych 

440g 

 

Składniki: mieszanka warzyw w zmiennych proporcjach 34% (fasolka szparagowa zielona, 
brokuły, cukinia zielona i żółta, marchew), placki ziemniaczane 22% {[ziemniaki 85,5%, skrobie 
(ziemniaczana, pszenna), mąka pszenna, olej słonecznikowy, cebula 2%, sól, błonnik 
ziemniaczany, jajka w proszku, substancja zagęszczająca: guma guar, kwas: kwas cytrynowy, 
przyprawy], frytura [oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy), przeciwutleniacze: estry 
kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego i mieszanina tokoferoli, substancja 
przeciwpianotwórcza: dimetylopolisiloksan]}, sos grzybowy 22% [mieszanka grzybów 48% 
(Podgrzybek brunatny 30% - Xerocomus badius, Boczniak ostrygowaty 30% - Pleurotus 
ostreatus, Shiitake 20% - Lentinula edodes, Nameko 20% - Pholiota nameko), śmietanka 
(śmietanka, stabilizator: karagen, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), 
cebula, masło, sos sojowy (woda, ziarno soi, pszenica, sól), zasmażka (mąka pszenna, tłuszcz 
palmowy), pieprz], filet z kurczaka 20% (na 100 g produktu użyto 133 g fileta z kurczaka) 
bejca grillowa [mieszanka przypraw (sól, mąka pszenna, zioła, przyprawy, wzmacniacz smaku: 
glutaminian sodu, barwnik: ekstrakt z papryki), olej rzepakowy], masło czosnkowe (masło, 
czosnek 5%, natka pietruszki, sól), olej rzepakowy, rukola, sól, pieprz czarny mielony, pieprz 
czarny młotkowany, natka pietruszki. 
Może zawierać: ryby, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny, 
mięczaki. 

Black cheese 
sandwich 

400g 

Burger 65% 

Składniki: bułka z sezamem 32% [mąka pszenna, woda, cukier, olej rzepakowy, gluten 
pszenny, masło w proszku, drożdże, jaja w proszku, sezam 1,4%, sezam czarny 1,4%, sól, 
odtłuszczone mleko w proszku, serwatka w proszku (zawiera mleko), emulgatory: 
stearyoilomleczan sodu, mono‐ i diglicerydy kwasów tłuszczowych, aromat, barwnik: 
betakaroten, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, L‐cysteina, białka roślinne 
(groch, ziemniak), olej słonecznikowy, glukoza, maltodekstryna, skrobia kukurydziana], 
halloween bites 25% {nuggetsy z serem cheddar i papryką 90% [mąka pszenna, ser cheddar 
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27% (zawiera substancje barwiące: karotenoidy), czerwona papryka, ser śmietankowy 
(zawiera skrobię), olej słonecznikowy, woda, skrobia (zawiera pszenicę), sól, regulator 
kwasowości: cytrynian sodu, substancje barwiące: węgiel roślinny i karotenoidy, błonnik 
pszenny, modyfikowana skrobia pszenna, mąka ryżowa, substancje zagęszczające: 
metyloceluloza, guma arabska i 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 i kwas askorbinowy], 
frytura [oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy), przeciwutleniacze: estry kwasów 
tłuszczowych i kwasu askorbinowego i mieszanina tokoferoli, substancja 
przeciwpianotwórcza: dimetylopolisiloksan]}, majonez 14% [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), przeciwutleniacz (sól wapniowo-
disodowa EDTA), barwnik (karoteny)], pomidor 11%, ogórek konserwowy 7% [ogórki, woda, 
ocet spirytusowy, cukier, sól, przyprawy (zawierają gorczycę)], cebula czerwona 4%, sałata 
karbowana 4%, tabasco sweet & spicy 2% [cukier, czerwona papryka chili 20%, woda, ocet 
spirytusowy, koncentrat gruszkowy, czosnek, cebula, sos z czerwonej ostrej papryki 
TABASCO® Brand Pepper Sauce (ocet spirytusowy, papryka chili, sól), imbir, sól, substancja 
zagęszczająca: guma ksantanowa, przyprawy], rukola 1%, sól, pieprz czarny.  
Może zawierać: ryby, soję, orzechy, dwutlenek siarki i siarczyny, mięczaki. 

Frytki 35%  

Składniki: frytki (ziemniaki, olej słonecznikowy), frytura [oleje roślinne (słonecznikowy, 

rzepakowy), przeciwutleniacze: estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego i 

mieszanina tokoferoli, substancja przeciwpianotwórcza: dimetylopolisiloksan]. 

Może zawierać: gluten, jaja, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki, mięczaki. 

Colesław (możliwość 
domówienia) 

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. 

Sos kultowy (możliwość 
domówienia) 

Patrz „sosy do wyboru” w wykazie składników menu głównego. 

Quesadilla 
450g 

 

Quesadilla 

Składniki: duszone warzywa z czarną fasolą 36% {cebula 52%, cukinia 17%, fasola czarna 15%, 
papryka 12%, olej, tabasco sriracha 2% [czerwona papryka jalapeño, woda, cukier, sól, 
czosnek, ocet, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, sos z czerwonej ostrej papryki 
TABASCO® Brand Pepper Sauce (ocet, czerwona papryka, sól)], sól, papryka słodka, pieprz}, 
tortilla 24% [mąka pszenna 60%, woda, oleje roślinne: oleje (palmowy, rzepakowy) w 
zmiennych proporcjach, tłuszcz roślinny (palmowy) częściowo utwardzony, substancja 
utrzymująca wilgoć (gliceryna), mieszanka wypiekowa (glukoza, sól, substancje spulchniające: 
difosforan disodowy, wodorowęglan sodu; emulgator: mono- i di glicerydy kwasów 
tłuszczowych; regulatory kwasowości: kwas jabłkowy, kwas cytrynowy; stabilizator: guma 
ksantanowa; substancje konserwujące: propionian wapnia, sorbinian potasu)], shoarma 
drobiowa 17% (do produkcji 100 g produktu użyto 122 g shoarmy drobiowej) {[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], olej 
rzepakowy}, ser 11% (mleko krowie pasteryzowane, sól, kultury starterowe, podpuszczka 
mikrobiologiczna, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca: 
skrobia ziemniaczana), sos ostry 11% [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%], kolendra świeża.  

Może zawierać: seler, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny. 

Sos ostry 

 
Składniki: sos ostry 72% (woda, cukier, koncentrat pomidorowy, ocet spirytusowy, skrobia 
modyfikowana, przyprawy, syrop glukozowo – fruktozowy, sól, substancje zagęszczające: 
guma guar i guma ksantanowa, substancja konserwująca: sorbinian potasu, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: ekstrakt z papryki), cebula biała 28%. 
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Quesadilla vege 
420g 

 

Quesadilla vege 

Składniki: duszone warzywa z  czarną fasolą 51% {(cebula 52%, cukinia 17%, fasola czarna 
15%, papryka 12%, olej, tabasco sriracha 2% [czerwona papryka jalapeño, woda, cukier, sól, 
czosnek, ocet, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, sos z czerwonej ostrej papryki 
TABASCO® Brand Pepper Sauce (ocet, czerwona papryka, sól)], sól, papryka słodka, pieprz}, 
tortilla 26% [mąka pszenna 60%, woda, oleje roślinne: oleje (palmowy, rzepakowy) w 
zmiennych proporcjach, tłuszcz roślinny (palmowy) częściowo utwardzony, substancja 
utrzymująca wilgoć (gliceryna), mieszanka wypiekowa (glukoza, sól, substancje spulchniające: 
difosforan disodowy, wodorowęglan sodu; emulgator: mono- i di glicerydy kwasów 
tłuszczowych; regulatory kwasowości: kwas jabłkowy, kwas cytrynowy; stabilizator: guma 
ksantanowa; substancje konserwujące: propionian wapnia, sorbinian potasu)], ser 11% 
(mleko krowie pasteryzowane, sól, kultury starterowe, podpuszczka mikrobiologiczna, 
regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana), 
sos ostry 11% [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%], kolendra świeża.  

Może zawierać: soja, seler, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny. 

Sos ostry 

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

Shoarma Tex-
Mex 
460g 

Shoarma wieprzowa 
pieczona 33%  

Składniki: shoarma wieprzowa (do produkcji 100 g produktu użyto 144 g shoarmy wieprzowej) 
[mięso wieprzowe 83%, woda, transglutaminaza, sól, białko wieprzowe, błonnik grochu, zioła, 
przyprawy (gorczyca), ekstrakty przypraw, suszone warzywa, olej rzepakowy, hydrolizowane 
białko sojowe], olej rzepakowy. 
Może zawierać: gluten, jaja, mleko, seler, dwutlenek siarki lub siarczyny. 

Duszone warzywa z czarną 
fasolą 28% 

Składniki: cebula 52%, cukinia 17%, fasola czarna 15%, papryka 12%, olej, tabasco sriracha 2% 
[czerwona papryka jalapeño, woda, cukier, sól, czosnek, ocet, substancja zagęszczająca: guma 
ksantanowa, sos z czerwonej ostrej papryki TABASCO® Brand Pepper Sauce (ocet, czerwona 
papryka, sól)], sól, papryka słodka, pieprz. 
Może zawierać: gluten, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i 
siarczyny. 

Ser 6% 
Składniki: mleko krowie pasteryzowane, sól, kultury starterowe, podpuszczka 
mikrobiologiczna, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca: 
skrobia ziemniaczana. 

Karbowane ziemniaczki 
33% 

Składniki: ziemniaczane łódki 96% [ziemniaki, olej słonecznikowy, powłoczka (skrobia 
modyfikowana, mąka ryżowa, dekstryna grochowa, błonnik z grochu, substancje 
spulchniające: difosforany i węglan sodu, wyciąg z kurkumy, substancja zagęszczająca: guma 
ksantanowa), sól], frytura [oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy), przeciwutleniacze: 
estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego i mieszanina tokoferoli, substancja 
przeciwpianotwórcza: dimetylopolisiloksan].  
Może zawierać: gluten, jaja, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny, 
mięczaki. 

Sos do wyboru Patrz „Sosy do wyboru” w Menu główne 

Bułka pita 
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier. 

Shoarma z sosem 
grzybowym 

490g 

Shoarma 30%, do wyboru: 
• Drobiowa • Z udka  
• Wieprzowa • Ostra 

drobiowa - składniki: shoarma drobiowa (do produkcji 100 g produktu użyto 122 g shoarmy 
drobiowej) [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], olej rzepakowy. Może zawierać: gluten, mleko, seler.  
z udka -składniki: shoarma z udka (do produkcji 100 g produktu użyto 127 g shoarmy z udka) 
{mięso z uda kurczaka 99%, olej rzepakowy, mieszanka przypraw [sól, maltodekstryna, 
przyprawy (gorczyca), ekstrakt drożdży, czosnek, cukier, olej słonecznikowy, regulator 
kwasowości: kwas cytrynowy], mieszanka przypraw [zioła i przyprawy (gorczyca), sól, aromat 
(soja), białko sojowe, suszone warzywa, olej rzepakowy], solanka (skrobia, stabilizatory: 
difosforany i trifosforany; dekstroza, substancja żelująca: karagen, przeciwutleniacz: 



Wersja na dzień: 18.10.2022 
 

 

 

 

Przygotowując dania, dbamy o to, żeby zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa żywności. W nielicznych przypadkach może dojść 

do niezamierzonego przeniesienia składników alergennych pomiędzy produktami. W związku z tym nawet produkty, w których 

substancje te oryginalnie nie występują, mogą zawierać: zboża będące źródłem glutenu, nasiona sezamu, jaja, mleko, orzeszki 

ziemne i inne orzechy, soję, seler, gorczycę, łubin, dwutlenek siarki i siarczyny oraz ryby, mięczak i skorupiaki. 

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 – październik 2022 r. i mogą być w każdym czasie 

zmienione.  

Kontakt: Sfinks Polska S.A., ul. Młodych Wilcząt 36, 05-540 Zalesie Górne, tel. 22 702 71 01, www.sphinx.pl   

izoaskorbinian sodu), sól}, olej rzepakowy. Może zawierać: gluten, jaja, ryby, mleko, seler, 
nasiona sezamu.  

Sos grzybowy 21% 

Składniki: mieszanka grzybów 48% (Podgrzybek brunatny 30% - Xerocomus badius, Boczniak 
ostrygowaty 30% - Pleurotus ostreatus, Shiitake 20% - Lentinula edodes, Nameko 20% - 
Pholiota nameko), śmietanka (śmietanka, stabilizator: karagen, emulgator: mono- i 
diglicerydy kwasów tłuszczowych), cebula, masło, sos sojowy (woda, ziarno soi, pszenica, sól), 
zasmażka (mąka pszenna, tłuszcz palmowy), pieprz. 
Może zawierać: seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny. 

Frytki 30% 

Składniki: frytki (ziemniaki, olej słonecznikowy), frytura [oleje roślinne (słonecznikowy, 

rzepakowy), przeciwutleniacze: estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego i 

mieszanina tokoferoli, substancja przeciwpianotwórcza: dimetylopolisiloksan]. 

Może zawierać: gluten, jaja, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki, mięczaki. 

Sałatka wegetariańska 19% 

Składniki: mieszanka sałat w zmiennych proporcjach, pomidor, 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)], cebula, rzodkiewka. Może 
zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler. 

Bułka pita 
Składniki: mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, alfa-
amylaza), olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier. 

Stek z sosem 
grzybowym  

480g 

Stek amerykański 
grillowany 33%  

Składniki: stek wołowy z łopatki (mięso wołowe, olej rzepakowy, sól gruboziarnista, pieprz 
czarny, rozmaryn. 
Może zawierać: gluten, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i 
siarczyny. 

Sos grzybowy 19% 

Składniki: mieszanka grzybów 48% (Podgrzybek brunatny 30% - Xerocomus badius, Boczniak 
ostrygowaty 30% - Pleurotus ostreatus, Shiitake 20% - Lentinula edodes, Nameko 20% - 
Pholiota nameko), śmietanka (śmietanka, stabilizator: karagen, emulgator: mono- i 
diglicerydy kwasów tłuszczowych), cebula, masło, sos sojowy (woda, ziarno soi, pszenica, sól), 
zasmażka (mąka pszenna, tłuszcz palmowy), pieprz. 
Może zawierać: seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny. 

Placki ziemniaczane 29% 

Składniki: ziemniaki 85,5%, skrobie (ziemniaczana, pszenna), mąka pszenna, olej 
słonecznikowy, cebula 2%, sól, błonnik ziemniaczany, jajka w proszku, substancja 
zagęszczająca: guma guar, kwas: kwas cytrynowy, przyprawy], frytura [oleje roślinne 
(słonecznikowy, rzepakowy), przeciwutleniacze: estry kwasów tłuszczowych i kwasu 
askorbinowego i mieszanina tokoferoli, substancja przeciwpianotwórcza: 
dimetylopolisiloksan. 
Może zawierać: jaja, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny, 
mięczaki. 

Fasolka z cebulą 19% 

fasolka szparagowa zielona 77%, cebula czerwona 15%, olej rzepakowy, sól, pieprz. 
Może zawierać: seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny. 

http://www.sphinx.pl/
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Grzyby, dynia, chili 

Krem z dyni o  o  o + +  + o o o   

Tatar z suszonymi 
pomidorami  

+  o   + +  o + o o   

Kurczak z plackami 
ziemniaczanymi  

+  + o  + +  o o o o  o 

Black cheese sandwich +  + o  o + o  + + o  o 

Quesadilla +     + +  o + o o   

Quesadilla vege +     o +  o o o o   

Shoarma Tex-Mex o  o   + +  o + o o   

Shoarma z sosem 
grzybowym 

+  o o  + +  + + o o   

Stek z sosem grzybowym +  + o  + +  o o o o  o 

 

Legenda: 

+ = produkt zawiera wskazany alergen; 

o = produkt może zawierać wskazany alergen; 

1 Zboża zawierające gluten tj. pszenica (w tym orkisz i pszenica khorasan), żyto, jęczmień, owies lub ich odmiany hybrydowe. 

2 Orzechy tj. migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy nerkowca, orzeszki pekan, orzechy brazylijskie, pistacje/orzechy 

pistacjowe, orzechy makadamia, orzechy Queensland. 

 

Przygotowując dania, dbamy o to, żeby zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa żywności. W nielicznych przypadkach 

może dojść do niezamierzonego przeniesienia składników alergennych pomiędzy produktami. W związku z tym nawet 

produkty, w których substancje te oryginalnie nie występują, mogą zawierać: zboża będące źródłem glutenu, nasiona 

sezamu, jaja, mleko, orzeszki ziemne i inne orzechy, soję, seler, gorczycę, łubin, dwutlenek siarki i siarczyny oraz ryby, 

mięczak i skorupiaki. 

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 – październik 2022 r. i mogą być w 

każdym czasie zmienione. 

Kontakt: Sfinks Polska S.A., ul. Młodych Wilcząt 36, 05-540 Zalesie Górne, tel. 22 702 71 01, www.sphinx.pl 

 

http://www.sphinx.pl/
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WYKAZ SKŁADNIKÓW 

DANIE ELEMENTY DANIA SKŁADNIKI 

Kawa zimowa 
0,4 l 

Kawa zimowa 

Składniki: mleko krowie 79%, espresso 14% (woda, kawa), śmietanka 6% (śmietanka, 
stabilizator: karagen), czekolada gorzka 1% (miazga kakaowa, cukier, kakao o obniżonej 
zawartości tłuszczu, tłuszcz kakaowy, emulgatory: lecytyna sojowa i polirycynooleinian 
poliglicerolu, aromat. Masa kakaowa minimum 64%)  
Może zawierać: gluten, jaja, orzeszki ziemne, orzechy. 

Syrop apple pie lub syrop 
piernikowy do wyboru 

Syrop apple pie – Składniki: cukier, woda, aromat, koncentrat soku jabłkowego i innych 
owoców, barwnik: karmel.  
Syrop piernikowy – Składniki: cukier, woda, aromat, kwas: kwas cytrynowy, naturalny aromat 
cynamonowy, barwnik: karmel, substancja konserwująca: sorbinian potasu 

Herbata zimowa 
0,4 l 

 

Składniki: herbata napar 71% (woda, herbata czarna), pomarańcza 15%, miód 8%, imbir 2%, 
cynamon 2%, rodzynki 1% (rodzynki, olej palmowy/słonecznikowy/bawełniany, substancja 
konserwująca – dwutlenek siarki lub bez substancji konserwującej), goździki 1% 
Może zawierać: gluten, jaja, orzeszki ziemne, soję, mleko, orzechy, seler, gorczycę, nasiona 
sezamu. 

Herbata 
malinowa 

0,4 l 

 

Składniki: herbata owocowa napar 78% [woda, herbata owocowa (jabłko 45%, hibiskus 18%, 
skórka pomarańczy 15%, dzika róża 10%, aromaty 9%, regulator kwasowości: kwas cytrynowy 
3%)], cytryna 5%, maliny mrożone 5%, syrop malinowy 5% (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, może mieć szkodliwy 
wpływ na aktywność i skupienie u dzieci), miód 4%, imbir 2%, rozmaryn 1%. 

Ciepłogruszkonia
da 

0,4 l 

 

Składniki: woda, sok jabłkowy (sok jabłkowy z zagęszczonego soku jabłkowego), sok z cytryny 
(sok z cytryny, substancja konserwująca: dwutlenek siarki), puree gruszkowe 8% (cukier, 
puree z gruszek williams, aromat naturalny, substancja agęszczająca: pektyna, regulatory 
kwasowości: kwas cytrynowy, cytrynian wapnia, substancja konserwująca: sorbinian potasu), 
cytryna 5%, cynamon 2%, mięta 1%.                                                                                                
Może zawierać: gluten, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu. 

Piwo grzane 
klasyczne 

0,4 l 

 

Składniki: Żywiec Lager 87% (woda, słód jęczmienny, chmiel i ekstrakt z chmielu), pomarańcza 
5%, cytryna 2%, miód 2%, imbir 2%, cynamon 1%,  goździki. 
Może zawierać: jaja, soję, mleko, seler, gorczycę. 

Piwo grzane 
malinowe 

0,4 l 

 

Składniki: Żywiec Lager 82% (woda, słód jęczmienny, chmiel i ekstrakt z chmielu), syrop 
malinowy 5% (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, może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie u dzieci), 
pomarańcza 5%, cytryna 2%, miód 2%, imbir 2%, cynamon 1%, goździki.  
Może zawierać: jaja, soję, mleko, seler, gorczycę. 

Grzaniec na 
Rudej 
250 ml 

 

Składniki: sok jabłkowy 63% (sok jabłkowy z zagęszczonego soku jabłkowego), Żołądkowa 
Gorzka 22%, pomarańcza 13%, cynamon 1%, goździki 1%. 
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę.  

Wino grzane 
220 ml 

 

Składniki: wino domowe czerwone 83% (zawiera siarczyny), pomarańcza 16%, goździki 1% 
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę. 
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OFERTA SEZONOWA NAPOJÓW 

Kawa zimowa o   o   o  + +  o            

Herbata zimowa o   o   o  o o o  o o o  +     

Herbata malinowa                      

Ciepłogruszkoniada o     o o  o o o +   

Piwo grzane klasyczne +  o   o o  o o     

Piwo grzane malinowe +  o   o o  o o     

Grzaniec na Rudej o  o   o o  o o     

Wino grzane o  o   o o  o o  +   

WZMOCNIJ SMAK 

Bacardi Oro Rum               

 

 

 

 

Legenda: 

+ = produkt zawiera wskazany alergen; 

o = produkt może zawierać wskazany alergen; 

1 Zboża zawierające gluten tj. pszenica (w tym orkisz i pszenica khorasan), żyto, jęczmień, owies lub ich odmiany hybrydowe. 

2 Orzechy tj. migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy nerkowca, orzeszki pekan, orzechy brazylijskie, pistacje/orzechy 

pistacjowe, orzechy makadamia, orzechy Queensland. 

 

Przygotowując dania, dbamy o to, żeby zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa żywności. W nielicznych przypadkach może dojść do 

niezamierzonego przeniesienia składników alergennych pomiędzy produktami. W związku z tym nawet produkty, w których substancje te 

oryginalnie nie występują, mogą zawierać: zboża będące źródłem glutenu, nasiona sezamu, jaja, mleko, orzeszki ziemne i inne orzechy, 

soję, seler, gorczycę, łubin, dwutlenek siarki i siarczyny oraz ryby, mięczak i skorupiaki. 

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 – listopad 2022 r. i mogą być w każdym czasie zmienione.  

Kontakt: Sfinks Polska S.A., ul. Młodych Wilcząt 36, 05-540 Zalesie Górne, tel. 22 702 71 01, www.sphinx.pl 

http://www.sphinx.pl/


 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

 ORAZ ALERGENACH 

OFERTA SEZONOWA „Paluszki lizać” 

 
 

 
  



Wersja na dzień: 13.07.2022 
 

 

Przygotowując dania, dbamy o to, żeby zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa żywności. W nielicznych przypadkach może dojść 

do niezamierzonego przeniesienia składników alergennych pomiędzy produktami. W związku z tym nawet produkty, w których 

substancje te oryginalnie nie występują, mogą zawierać: zboża będące źródłem glutenu, nasiona sezamu, jaja, mleko, orzeszki 

ziemne i inne orzechy, soję, seler, gorczycę, łubin, dwutlenek siarki i siarczyny oraz ryby, mięczak i skorupiaki. 

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 – lipiec 2022 r. i mogą być w każdym czasie zmienione.  

Kontakt: Sfinks Polska S.A., ul. Młodych Wilcząt 36, 05-540 Zalesie Górne, tel. 22 702 71 01, www.sphinx.pl   

WYKAZ SKŁADNIKÓW 

DANIE ELEMENTY DANIA SKŁADNIKI 

Deser Kaktus 
130g 

 

Składniki: dwie gałki lodów 52% (do wyboru): 

• lody kaktus [woda, mleko odtłuszczone odtworzone, cukier, puree truskawkowe 
9%, tłuszcz kokosowy, syrop glukozowy, sok cytrynowy 3,5% z zagęszczonego soku 
cytrynowego, serwatka w proszku (z mleka), sok truskawkowy 2,1% z zagęszczonego 
soku truskawkowego, stabilizatory: glicerol, mączka chleba świętojańskiego, guma 
guar, przetworzone wodorosty morskie z gatunku Euchuema; koncentraty 
(marchwi, soku z czerwonych buraków), kwas cytrynowy, emulgatory: glicerydy 
kwasów tłuszczowych, lecytyna sojowa; barwniki: betanina, karoteny, kompleksy 
miedziowe chlorofili i chlorofilin; odtłuszczone mleko w proszku, laktoza, aromaty, 
hydrolizowane białko roślinne, pełne mleko w proszku. Może zawierać: gluten, jaja, 
soję, orzeszki ziemne, orzechy]; 

• lody waniliowe (mleko odtłuszczone odtworzone, woda, cukier, syrop glukozowy, 
tłuszcz kokosowy, śmietanka 5%, serwatka w proszku, naturalne aromaty 
waniliowe, stabilizatory: mączka chleba świętojańskiego i guma guar, emulgator: 
mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, mielone ekstrahowane laski wanilii, 
barwnik: karotenoidy, sól. Może zawierać: gluten, orzeszki ziemne, orzechy, jaja, 
soję) 

• lody czekoladowe [woda, mleko odtłuszczone odtworzone, cukier, syrop glukozowy, 
tłuszcz kokosowy, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu 5%, wiórki 
czekoladowe 4,5% (cukier, miazga kakaowa, kakao w proszku o obniżonej 
zawartości tłuszczu, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny), śmietanka 4,5%, 
serwatka w proszku, czekolada couverture 0,9% (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz 
kakaowy, emulgator: lecytyna sojowa, aromat), emulgator: mono- i diglicerydy 
kwasów tłuszczowych, stabilizatory: guma guar i mączka chleba świętojańskiego), 
aromaty. Może zawierać: gluten, jaja, orzeszki ziemne, orzechy] 

• sorbet truskawkowy (woda, truskawki 30%, cukier, syrop glukozowy, zagęszczony 
sok cytrynowy, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, stabilizatory: 
guma guar i mączka chleba świętojańskiego, kwas: kwas cytrynowy, aromat. Może 
zawierać: gluten, jaja, soję, orzeszki ziemne, mleko, orzechy) 

 
gofr 12% [jaja 32%, cukier, mąka pszenna, olej roślinny (palmowy, rzepakowy), mąka sojowa, 
odtłuszczone mleko w proszku, sól, cukier inwertowany, stabilizator: sorbitol, aromat, 
emulgator: lecytyna sojowa], sos truskawkowy 12% (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), owoce mix sezonowe 12%, bita śmietana 9% (śmietanka, stabilizator: karagen), 
lentilki 2% [cukier, tłuszcz kakaowy, odtłuszczone mleko w proszku, miazga kakaowa, mąka 
pszenna, preparat serwatkowy w proszku, 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], mięta 1%. 
Może zawierać: orzeszki ziemne, orzechy, nasiona sezamu. 

Lemoniada 
truskawkowa 

400ml 

 

Składniki: woda, woda źródlana gazowana lub niegazowana, sok jabłkowy 15% (sok jabłkowy z 
zagęszczonego soku jabłkowego), sok z cytryny 8% (sok z cytryny, substancja konserwująca: 
dwutlenek siarki), sos truskawkowy 8% (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), 
cytryna 5%, pomarańcza 5%, mięta. 

http://www.sphinx.pl/


Wersja na dzień: 13.07.2022 
 

WYKAZ ALERGENÓW W PRODUKTACH 
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Letnia Fiesta 

Deser Kaktus +  +  o + + o   o    

Lemoniada truskawkowa            +   

 

Legenda: 

+ = produkt zawiera wskazany alergen; 

o = produkt może zawierać wskazany alergen; 

1 Zboża zawierające gluten tj. pszenica (w tym orkisz i pszenica khorasan), żyto, jęczmień, owies lub ich odmiany hybrydowe. 

2 Orzechy tj. migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy nerkowca, orzeszki pekan, orzechy brazylijskie, pistacje/orzechy 

pistacjowe, orzechy makadamia, orzechy Queensland. 

 

Przygotowując dania, dbamy o to, żeby zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa żywności. W nielicznych przypadkach 

może dojść do niezamierzonego przeniesienia składników alergennych pomiędzy produktami. W związku z tym nawet 

produkty, w których substancje te oryginalnie nie występują, mogą zawierać: zboża będące źródłem glutenu, nasiona 

sezamu, jaja, mleko, orzeszki ziemne i inne orzechy, soję, seler, gorczycę, łubin, dwutlenek siarki i siarczyny oraz ryby, 

mięczak i skorupiaki. 

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 – lipiec 2022 r. i mogą być w każdym 

czasie zmienione. 

Kontakt: Sfinks Polska S.A., ul. Młodych Wilcząt 36, 05-540 Zalesie Górne, tel. 22 702 71 01, www.sphinx.pl 

 

http://www.sphinx.pl/

