SUBWAY® Összetevők & Allergének
A termékek összetevőiről szóló tájékoztatás az élelmiszertermelőktől kapott legfrissebb információkon alapszik.
FIGYELMEZTETÉS:
A jegyzékben feltüntetett összetevők az évszaktól, az elkészítési előírás módosításától, vagy az alternatív élelmiszer
beszállítók megválasztásától függően különbözhetnek. Kérjük, tudatosítsa, hogy az élelmiszer termékeket előállító
üzemek munkaeljárásaikban allergéneket használhatnak, amelyek alább nincsenek feltüntetve; ezek az üzemek
számtalan intézkedést foganatosítanak további allergénekkel történő szennyezés kiküszöbölésére.
Egyes termékek szállításuk során érintkezésbe kerülhetnek további termékekkel – erre a tényre az alábbi
dokumentumban nem voltunk tekintettel. Kérjük, hívják fel a kiszolgáló személyzet figyelmét bármilyen élelmiszerallergiára.
Módosítva 2017. júliusában, Cseh Köztársaság

KENYÉR & WRAP
OLASZ (FEHÉR) KENYÉR
Búzaliszt, víz, élesztő, cukor, sikér, lisztjavító adalékanyagok (emulgeálószerek: E472e, E481; omlósító reagens: E516,
szójaliszt, dextróz, sűrítőszer: E412, lisztjavító szer: E300, enzimek (alfa-amiláz, xilanáz), növényi eredetű zsír, só.
Allergének: glutén (búza), szója
BÚZAKENYÉR
Búzaliszt, víz, élesztő, cukor, sikér, búzakorpa, lisztjavító adalékanyagok (emulgeálószerek: E472e, E481; omlósító reagens:
E516, szójaliszt, dextróz, sűrítőszer: E412, lisztjavító szer: E300, enzimek (alfa-amiláz, xilanáz), árpamaláta sűrítmény,
növényi eredetű zsír, só.
Allergének: glutén (búza, árpa), szója
SZÉZÁMKENYÉR
Olasz (fehér) kenyér
Szézám
Allergének: glutén (búza), szója, szézám
MÉZES-ZABOS KENYÉR
Búzakenyér
Zabpehely, cukor, mézes granulátum, szójadara.
Allergének: glutén (búza, árpa), szója
PARMEZÁNSAJTOS-OREGÁNÓS KENYÉR
Olasz (fehér) kenyér
Oregánó, Parmezán sajt.
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Allergének: glutén (búza), szója, tej / laktóz, tojás (lizozim)
MAGOS BÚZAKENYÉR
Búzakenyér
Napraforgómag, lenmag, szézámmag.
Allergének: glutén (búza, árpa), szója, szézám
FLATBREAD
Búzaliszt (nátrium, vas, niacin, tiamin), víz, élesztő, repceolaj, zsírszegény tejpor, cukor, kalcium keverék (kalciumkarbonát, D-vitamin), só, szárított búzafehérje, búzaliszt; tartósítószerek: kalcium-propionát, omlósítószerek: E450, E500,
E341, zab rostanyag, lisztjavító szer: E300.
Allergének: glutén (búza, zab), tej / laktóz
WRAP
Búzaliszt, víz, növényi eredetű olaj, tartósítószerek: glicerin, búza protein, E412, só, szója, omlósítószerek: E500ii – E450i;
cukor, glükóz-szirup, savanyítóanyag: almasav: E296, maláta, emulgeálószerek: E471-E473; zabliszt, élesztő.
Allergének: glutén (búza), szója

BAROMFI, SERTÉSHÚS, MARHAHÚS, HALAK, TOJÁS
CSIRKEMELL SZELET
Főtt csirkemellhús (97%), só, modifikált manióka keményítő, tartósítószerek (nátrium-klorid, nátrium-citrát, nátriumhidrogénkarbonát), élesztő kivonat (só, természetes ízesítők, finomított napraforgóolaj), természetes csirkeíz (dextrin,
csirkehús-kivonat, só), maltodextrin, cukor.
Allergének: nem tartalmaz semmilyet
100 g végső termékhez 106 g nyers csirkemell volt felhasználva.
CSIRKE CSÍKOK
Főtt csirkemellhús (97%), só, modifikált manióka keményítő, élesztő kivonat (só, természetes ízesítők), savanyítóanyag
(nátrium-hidrogénkarbonát), csirke ízesítőszerek (dextrin, csirkehús-kivonat, só), maltodextrin, antioxidáns (nátriumcitrát), cukor.
Allergének: nem tartalmaz semmilyet
100 g végső termékhez 102 g nyers csirkemell volt felhasználva.
BBQ CSIRKE
CSIRKEMELL SZELET & BBQ SZÓSZ
BBQ SZÓSZ: Alkoholerjesztésű ecet, paradicsompüré, cukor, glükóz-fruktóz szirup, melasz, modifikált kukorica keményítő,
só, füstölt só, fűszer, fokhagyma, ízesítőszer, füstízesítő, fűszernövények.
Allergének: nem tartalmaz semmilyet
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TERIYAKI CSIRKE
CSIRKEMELL SZELET & TERIYAKI SZÓSZ
TERIYAKI SZÓSZ: Szójaszósz (víz, szójabab, só, búzaliszt), víz, paradicsompüré, alkoholerjesztésű ecet, glükóz-fruktóz
szirup, modifikált kukorica keményítő, hagyma, cukor, fűszernövények, fűszer, paprika, só, szézámmag, égetett cukor,
fűszer, sűrítőszer: E410, tartósítószerek: E202, E211.
Allergének: szója, glutén, szézám
FAJITA CSIRKE
CSIRKEMELL SZELET & FAJITA FŰSZER
FAJITA FŰSZER
Dextróz, búzaliszt, élesztő kivonat, só, porélesztő, paradicsompor, paprika, színezőanyagok: E150a, E160c; feketebors,
csilipaprika, fokhagymapor, hagymapor, ízesítőanyagok.
Allergének: glutén (búza)
TIKKA CSIRKE
Csirkemellhús, fűszer (búzaliszt, búza maltodextrin, fokhagymapor, cukor, hagymapor, színezőanyagok (paprika kivonat),
fűszer kivonat) joghurtpor (zsírszegény tej, kultúra), paradicsompüré, só, laktóz (tej), tartósítószerek (nátrium és kálium
di- / trifoszfát), tej protein, citromlésűrítmény.
Allergének: tej / laktóz, glutén (búzaliszt)
ROTISSERIE CSIRKE
Csirkemell (94%), napraforgó olaj, természetes ízesítők, só, tartósítószer: E451, dextróz.
Allergének: búza (a fűszer búzából nyert sikérmentes dextrózt tartalmaz)
PULYKA
Pulykamell, víz, só, tartósítószerek: E407, E450, E451; antioxidáns: E326, dextróz, bors, színezőanyag: E150a.
Allergének: nem tartalmaz semmilyet
SONKA
Sertés combhús (88,5%), víz, só, dextróz, modifikált kukorica keményítő, tartósítószerek: E407, E450, E451; füstízesítő,
antioxidáns: E301, tartósítószer: E250.
Allergének: nem tartalmaz semmilyet
PEPPERONI
Hús (sertés, marha), marhazsír, só, dextróz, mustárliszt, füstízesítő, emulgeálószer: E471, napraforgó olaj, fűszer
kivonatok, erjedéshez használatos kultúra, színezőanyag: E160c, antioxidáns: E301, erjesztő- és tartósító szer: E250.
Allergének: búza (búzából nyert sikérmentes dextróz), mustár
100 g végső termékhez 116 g nyers hús volt felhasználva.
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SZALÁMI
Hús (sertés, marhahús, sertéshús), marhazsír, só, dextróz, fokhagymapor, őrölt fehérbors, füstízesítő, színezőanyag: E162,
őrölt feketebors, erjedéshez használatos kultúra, antioxidáns: E301, tartósítószer: E250.
Allergének: búza (búzából nyert sikérmentes dextróz)
100 g végső termékhez 116 g nyers hús volt felhasználva.
SZALONNA
Sertésoldalas, só, cukor, füstízesítő, tartósítószer: E451, antioxidáns: E316, tartósítószer: E250.
Allergének: nem tartalmaz semmilyet
100 g végső termékhez 200 g nyers hús volt felhasználva.
SERTÉSBORDA
Sertéshús 86,1%, víz, inulin, keményítő, borsó rostanyag, ízesítőszerek, dextróz, tartósítószer: E450, antioxidáns: E300,
E392; savanyítóanyag: citromsav.
Allergének: nem tartalmaz semmilyet
APRÍTOTT SERTÉSHÚS
Sertéshús, só, dextróz, glükóz szirup-por, modifikált kukorica keményítő: E1422, fűszer, élesztő kivonat (só, természetes
ízesítők), ízesítőszer, égetett cukor, rostanyag citrusfélékből, repceolaj, napraforgó olaj, tartósítószer: E450, cukor,
füstízesítő.
Allergének: nem tartalmaz semmilyet
100 g végső termékhez 110 g nyers hús volt felhasználva.
SERTÉS VIRSLI
Sertéshús, víz, kétszersült (búzaliszt), búzaliszt, sertészsír, só, fűszer, dextróz, cukor, fűszernövények, tartósítószerek: diés trifoszfátok, paprika kivonat.
(Szarvasmarha-kolagén alapú műbelekbe töltve)
Allergének: glutén (búza)
ROASTBEEF
Marhahús, színezőanyag: E150a, tej protein, antioxidáns: E325, só, tartósítószerek: E450, E451; hagymapor,
fokhagymapor, laktóz (tej), barna cukor, marhahús aroma.
Allergének: tej
100 g végső termékhez 107 g nyers hús volt felhasználva.
STEAK
Darabokra felvágott marhahús (74%) marhahús*, fűszer (cukornád cukor, glükóz szirup, modifikált kukorica keményítő,
dextróz, paradicsompor, pörkölt árpamaláta kivonat, szója protein, citromsav: E330, színezőanyag: E150a, fokhagyma,
ízesítőszerek (árpa), hagyma, fűszer (zeller), füstízesítő, dextróz, só, tartósítószerek: E450, E451.
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Allergének: szója, glutén (árpa), zeller
* 100 g végső termékhez 129 g nyers hús, valamint hagyma (16%) és paprika (10%) volt felhasználva.
MARHAHÚS BURGER
Marhahús (94%), marhazsír, víz, texturált szója, maltodextrin, szója sűrítmény, só, keményítő, hagymapor, ízesítőszerek
(búza maltodextrin, ízesítők, fűszer kivonatok, savanyítóanyag (citromsav), fokhagyma kivonat, fokhagymapor,
tartósítószerek: E451, E450; színezőanyag: E150a, antioxidáns: E301.
Allergének: szója
HÚSGOLYÓK
Marhahús, marhazsír, víz, tojásfehérje, texturált szója, zsemlemorzsa (búzaliszt, só), szója sűrítmény, só, sajt, hagymapor,
tartósítószerek: E451, E450; fokhagymapor, feketebors, tej protein, petrezselyem.
Allergének: glutén (búza), tej / laktóz, tojás, szója
(TOJÁS) OMLETT
Szabad tartásból származó tyúktojás (70%, pasztőrözött), zsíros pasztőrözött tej, szabad tartásból származó tyúktojás
fehérje (pasztőrözött), repceolaj, só, tartósítószer (xantángumi), fehérbors.
Allergének: tej / laktóz, tojás
TONHAL & MAJONÉZ
Tonhal, víz, só.
Diétás majonéz: víz, növényi eredetű olaj (35%), alkoholerjesztésű ecet (10% savanyúságú), glükóz-fruktóz szirup,
modifikált kukorica keményítő, só, tojássárgája, savanyítóanyag: E270, sűrítőszer: E415, mustármag, fűszer.
Allergének: hal, tojás, mustár

SAJTOK, ZÖLDSÉGTERMÉKEK
AMERIKAI ÖMLESZTETT SAJT
Sajt (64%), víz, vaj, tej protein, emulgeáló só: E331, zsírszegény tejpor, savópor, természetes sajtíz, tartósítószer
(szorbinsav), szeparációs szer (napraforgó lecitin).
Allergének: tehéntej, laktóz
PIKÁNS ÖMLESZTETT SAJT (PEPPER JACK SAJT)
Sajt (64%), víz, vaj, zsírszegény tejpor, Jalapeño csilipaprika (4%), tej protein, emulgeáló só: E331, savópor, pirospaprika,
tartósítószer: E200, színezőanyag: E160c, szeparációs szer (napraforgó lecitin).
Allergének: tehéntej, laktóz, dió (lecitinben iparilag feldolgozott kókuszolaj)
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RESZELT CHEDDAR (MONTEREY JACK SAJT)
Monterey Jack sajt, cheddar (160b színezőanyagot tartalmaz), burgonyakeményítő.
Allergének: tehéntej, laktóz
RESZELT PARMEZÁN SAJT
Tej (100% tehéntej), só, tejoltó, lizozim tartósító (tyúktojásból).
Allergének: tehéntej, laktóz, tojás
ÖMLESZTETT SAJT
Ömlesztett sajt, só, írópor, mikrobiális tejoltó, E410, E412.
Allergének: tehéntej, laktóz
ZÖLDSÉGES SZELET/VEGGIE PATTY
Zöldség 47% (gomba, kukorica, cukkini, hagyma, répa, zöldpaprika, pirospaprika, póréhagyma, cukkini, zeller, fokhagyma),
víz, zöldség protein (szója, búza sikér), rizs, napraforgó olaj, (burgonya-, búza-, kukorica-) keményítő, tojás protein*,
szójaszósz (víz, só, szójabab, búza), pálmazsír, ízesítő (zeller), fűszernövények, fűszer, tej protein (laktóz), dextróz.
*szabad tartásból származó tyúktojás protein
Allergének: zeller, szója, sikér, búza, tehéntej, laktóz
FALAFEL
Csicseri borsó 51%, zöldség (cukkini, répa, hagyma, petrezselyem), víz, napraforgó olaj, búzaliszt (glutén), fűszernövények,
fűszer, só, sűrítőszer: E461, koriander, ízesítőszer.
Allergének: glutén (búza)
JALAPEÑO CSILIPAPRIKA SZELETEK
Jalapeño csilipaprika, víz, ecet, só, tartósítószer (kálium-szorbát, kalcium-klorid, nátrium-metabiszulfit).
Allergének: szulfitok
SAVANYÚ UBORKA
Csemegeuborka, víz, ecet, só, szilárdító adalékanyag (kalcium-klorid), tartósítószer (kálium-szorbát), színezőanyag
(kurkumin), természetes ízesítőanyag.
Allergének: nem tartalmaz semmilyet
OLIVABOGYÓ
Felaprított fekete olivabogyó, víz, só, vas-glükonát.
Allergének: nem tartalmaz semmilyet
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AVOKÁDÓ
Avokádó gyümölcshús, víz, aszkorbinsav.
Allergének: nem tartalmaz semmilyet

SZÓSZOK, FŰSZEREK
MARINARA SZÓSZ
Felszeletelt paradicsom, paradicsompüré (víz, paradicsomsűrítmény), cukor, napraforgó olaj, modifikált kukorica
keményítő, szárított hagyma, só, szárított petrezselyem, fűszernövények, fűszer, savanyítóanyag (citromsav).
Allergének: nem tartalmaz semmilyet
CHIPOTLE SOUTHWEST
Repceolaj, víz, alkoholerjesztésű ecet, glükóz-fruktóz szirup, író, modifikált kukorica keményítő, tojássárgája, só, cukor,
fűszer, hagyma, ízesítőszer, füstízesítő, fűszernövények, sűrítőszer: E415, égetett cukor.
Allergének: tojás, tehéntej, laktóz
MÉZES MUSTÁR
Víz, glükóz-fruktóz szirup, alkoholerjesztésű ecet, cukor, modifikált kukorica keményítő, méz (3,3%), mustármag, almalé
sűrítmény, só, citromlé sűrítmény, hagyma, fűszer.
Allergének: mustár
ÉDES HAGYMA
Glükóz-fruktóz szirup, alkoholerjesztésű ecet, víz, hagyma, cukor, modifikált kukorica keményítő, almalé, só, mákszemek,
mustárliszt, paprika, repceolaj, hagymalé sűrítmény, sűrítőszer: E415, természetes ízesítőanyag, bors.
Allergének: mustár
DIÉTÁS MAJONÉZ
Víz, növényi eredetű olaj (35%), alkoholerjesztésű ecet (10% savanyúságú), glükóz-fruktóz szirup, modifikált kukorica
keményítő, só, tojássárgája, savanyítóanyag: E270, sűrítőszer: E415, mustármag, fűszer.
Allergének: tojás, mustár
BBQ SZÓSZ
Alkoholerjesztésű ecet, paradicsompüré, cukor, glükóz-fruktóz szirup, melasz, modifikált kukorica keményítő, só, füstölt
só, fűszer, fokhagyma, ízesítőszer, füstízesítő, fűszernövények.
Allergének: nem tartalmaz semmilyet
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KETCHUP
Paradicsompüré (75%), glükóz-fruktóz szirup, alkoholerjesztésű ecet, modifikált kukorica keményítő, só, égetett cukor,
savanyító reagens (citromsav), fűszer, természetes ízesítő.
Allergének: búza (glutén)
CÉZÁR SZÓSZ
Repceolaj, alkoholerjesztésű ecet, víz, glükóz-fruktóz szirup, reszelt keménysajt (4%), író, modifikált kukorica keményítő,
sajt (1,5%), fokhagyma, tojássárgája, természetes ízesítőanyag, citromlé sűrítmény, fűszer, szója mártás (víz, szójabab,
búzaliszt, só), megsavanyító tejsav, sűrítőszer: E415.
Allergének: tehéntej/ laktóz, tojás, szója, glutén (búzaliszt)
FOKHAGYMAMÁRTÁS
Víz, repceolaj, glükóz-fruktóz szirup, alkoholerjesztésű ecet, hagyma, modifikált kukorica keményítő, só, fokhagyma
(1,5%), savótartalmú készítmény, fűszernövények, mustármag, tojássárgája, sűrítőszer (xantángumi), természetes
ízesítőanyag, savanyítóanyag tejsav, égetett cukor, fűszer.
Allergének: laktóz (savó), mustármag, tojássárgája
RANCH ÖNTET
Víz, repceolaj, alkoholerjesztésű ecet, glükóz-fruktóz szirup, író, modifikált viaszos kukorica keményítő, só, hagyma,
tojássárgája, fűszer, fűszernövények, sűrítőszer: E412 és E415, savanyító reagens, E270, citromlésűrítmény, természetes
aroma (tejterméket tartalmaz).
Allergének: tej (laktóz), tojássárgája
VÖRÖSBORECET
Vörösborecet, antioxidáns: kálium-metabiszulfit.
Allergének: szulfitok
OLIVA OLAJ
Oliva olaj
Allergének: nem tartalmaz semmilyet
MUSTÁR
Víz, mustármag, alkoholerjesztésű ecet, só, cukor, fűszer.
Allergének: mustár
JOGHURTOS ÖNTET
Víz, joghurt zsírszegény tejből (25%), repceolaj, glükóz-fruktóz szirup, alkoholerjesztésű ecet, modifikált kukorica
keményítő, cukor, só, tojássárgája, természetes ízesítőanyag (tejet tartalmaz), sűrítőszer (guargumi, xantángumi, pektin)
savótartalmú termékek, savanyítóanyag (citromsav).
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Allergének: tehéntej, laktóz, tojás
OREGÁNÓ
Szurokfű (oregánó).
Allergének: nem tartalmaz semmilyet
CSÍPŐS MÁRTÁS
Piros Jalapeño csilipaprika (piros Jalapeño csilipaprika, ecet, só), csilipaprika püré (csilipaprika, só, ecetsav), víz,
alkoholerjesztésű ecet.
Allergének: nem tartalmaz semmilyet

KEKSZEK & SÜTEMÉNYEK
(Figyelem: a nem diótartalmú sütemények érintkezésbe kerülhetnek diótartalmú süteményekkel, ami tárolási
körülményeikből és kiállítási módjukból adódik.)
KEKSZ TÉSZTA TEJCSOKOLÁDÉ DARABOKKAL
Búzaliszt, csokoládé darabok 23% (cukor, kakaógyurma, kakaóvaj, emulgeálószer (szója lecitin), természetes ízesítőanyag
(vaj, tej), citromsav, színezőanyag (Béta-karotin), pasztőrözött tojás (szabad tartásból származó tyúktojás), pálmazsír, melasz,
sütőpor (nátrium-karbonát) ízesítőanyag (vanília), só.
Allergének: glutén (búza), tehéntej / laktóz, tojás, szója
KEKSZ TÉSZTA NAGY TEJCSOKOLÁDÉ DARABOKKAL
Búzaliszt, cukor, csokoládédarabok 16% [cukor, kakaógyurma, kakaóvaj, dextróz, emulgeálószer (szója lecitin), természetes
ízesítőanyag (vanília)], pálmazsír, pasztőrözött tojás (szabad tartásból származó tyúktojás), invertcukor-szirup, melasz, víz,
édes savó, sütőpor (nátrium-karbonát) só, ízesítőanyag (vanília).
Allergének: glutén (búza), tehéntej / laktóz, tojás, szója
KEKSZ TÉSZTA TEJCSOKOLÁDÉ ÉS FEHÉR CSOKOLÁDÉ DARABOKKAL
Cukor, búzaliszt, margarin [pálmazsír, víz, só, repceolaj, emulgeálószer (zsírsavak mono- és digliceridjei) természetes
ízesítőanyag (vaj, tej), citromsav, színezőanyag (Béta-karotin)], fehér csokoládé darabok 12% [ cukor, pálmamag, pálmavaj,
zsírszegény tejpor, emulgeálószer (szója lecitin), természetes ízesítőanyag (vanília)], 7% csokoládé [cukor, kakaógyurma,
kakaóvaj, emulgeálószer (szója lecitin), természetes ízesítőanyag (vanília)], pasztőrözött tojás (szabad tartásból származó
tyúktojás), 3,6% zsírszegény kakaópor, vaj, melasz, ízesítőanyag (vanília), sütőpor (nátrium-karbonát), só.
Allergének: tehéntej / laktóz, tojás, szójabab vagy szójatermékek, sikér vagy gluténtartalmú termékek (árpa, zab stb.),
búza vagy búzatermékek, kakaó
KEKSZ TÉSZTA FEHÉR CSOKIDARABOKKAL ÉS MAKADÁMIA DIÓVAL
Búzaliszt, cukor, margarin [pálmazsír, víz, só, repceolaj, emulgeálószer (zsírsavak mono- és digliceridjei), természetes
ízesítőanyag (vaj, tej), citromsav, színezőanyag (Béta-karotin)] 15%, fehér csokoládé darabok 12% [cukor, pálmamag,
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pálmavaj, zsírszegény tejpor, emulgeálószer (szója lecitin), természetes ízesítőanyag (vanília)], makadám dió 6%,
pasztőrözött tojás (szabad tartásból származó tyúktojás), melasz, sütőpor (nátrium-karbonát), ízesítőanyag (vanília), só.
Allergének: glutén (búza), tehéntej, tojás, szója, makadám dió
KEKSZ TÉSZTA TEJCSOKOLÁDÉ DARABOKKAL ÉS SZIVÁRVÁNYOS CUKORDARABOKKAL
Búzaliszt, cukor, pálmaolaj, 9% csokoládé [cukor, kakaógyurma, kakaóvaj, emulgeálószer (szója lecitin), természetes
ízesítőanyag], szivárványos cukorkák 9% (szárított cukornád cukor szirup, cukor, kakaóvaj, kakaógyurma, tejpor, rizs
keményítő, máz (gumiarábikum, sellak, karnaubaviasz, méhviasz), színezőanyagok (kurkumin, céklalé, Béta-karotin),
emulgeálószer (szója lecitin), vanília kivonat, pasztőrözött tojás (szabad tartásból származó tyúktojás), melasz, víz, sütőpor
(nátrium-karbonát), édes savópor, természetes ízesítőanyag, konyhasó.
Allergének: sikér (búza), tehéntej / laktóz, tojás, szója
ZABKEKSZ TÉSZTA MAZSOLÁVAL
Cukor, búzaliszt, pálmazsír, mazsola 15%, zab 13%, pasztőrözött tojás (szabad tartásból származó tyúktojás), víz, melasz, só,
édes savópor, sütőpor (nátrium-karbonát), fahéj, növényi származású színezőanyag kivonatok (tök, alma kivonatok).
Allergének: glutén (búza), tehéntej / laktóz, tojás
CHEESECAKE ÉS MÁLNÁS ÍZŰ KEKSZ TÉSZTA FEHÉR ÉDESSÉG DARABOKKAL
Cukor, búzaliszt, margarin [pálmazsír, víz, só, repceolaj, emulgeálószer (zsírsavak mono- és digliceridjei), citromsav,
színezőanyag (Béta-karotin)], fehér csokoládé darabok 15% [cukor, pálmavaj, zsírszegény tejpor, emulgeálószer (szója
lecitin), természetes ízesítőanyag (vanília)], pasztőrözött tojás (szabad tartásból származó tyúktojás), 4% málnarögök
[dextróz, pálmaolaj, kukoricaliszt, málnapor, színezőanyag (céklalé, antociánok), citromsav, természetes ízesítőanyag
(málna)], 1,6% ömlesztett sajtpor, invertcukor-szirup, ízesítőszerek (málna, vaj), sütőpor (nátrium-karbonát), só, növényi
származású színezőanyag kivonatok (tök, alma), modifikált keményítők.
Allergének: glutén (búza), tehéntej / laktóz, tojás, szója
CSOKOLÁDÉS MUFFIN
Búzaliszt (búzaliszt, kalcium-karbonát, vas, nicin, tiamin), repceolaj, víz, cukor, keserű csokoládédarabok 11,6% [cukor,
kakaógyurma, kakaóvaj, emulgeálószer - szója lecitin: E322, természetes ízesítőanyag (vanília)], zsírszegény kakaópor, búza
keményítő, sütőpor - diszfoszfátok: E450, nátrium-karbonát: E500, glukono-delta-lakton: E575, modifikált keményítő: E1442,
tojáspor, rizsliszt, tej protein, édes savópor, emulgeálószer - nátrium-sztearoil-2-laktilát: E481, természetes vanília
ízesítőanyag, só.
Allergének: tehéntej / laktóz, glutén (búza), tojás, szója
ÁFONYÁS MUFFIN
Búzaliszt, repceolaj, cukor, víz, fekete áfonya 10,7%, búza keményítő, omlósító reagens - difoszfátok: E450, nátriumkarbonát: E500, glukono-delta-lakton: E575, margarin (pálmazsír, repceolaj, víz, emulgeálószer - zsírsavak mono- és
digliceridjei: E471, citromsav: E330, modifikált keményítő, tejfehérjék, rizsliszt, tojáspor, édes savópor, ízesítőszer,
savanyítóanyag - trikalcium-foszfátok: E341, emulgeálószer - nátrium-sztearoil-2-laktilát: E481, természetes vanília
ízesítőanyag, só.
Allergének: tehéntej / laktóz, glutén (búza), tojás
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ALPINE MILK TEJCSOKOLÁDÉS DONUT
Búzaliszt; Alpine Milk® tejcsokoládé (cukor, kakaóvaj, zsírszegény tejpor, kakaógyurma, édes savópor, préselt vaj,
mogyorókrém, emulgeálószer - szója lecitin: E322, ízesítőanyag (kakaó, legkevesebb 30%), pálmazsír, víz, cukor, élesztő,
emulgeálószer - zsírsavak mono- és digliceridjei: E471, lecitinek: E322, nátrium-sztearoil-2-laktilát: E481, repceolaj,
rozsliszt, dextróz, glükóz-szirup, só, sütőpor - nátrium-karbonát: E500, difoszfátok: E450, sűrítőszer - xantángumi: E415,
ízesítőanyag (tejet tartalmaz).
Allergének: tehéntej / laktóz, glutén (búza), tojás, szója, diófélék (mogyoró, mandula, pisztácia)

LEVESEK
PIROSPAPRIKA- ÉS PARADICSOMLEVES
Paradicsom (72%), pirospaprika (10%), paradicsompüré (8%), hagyma, extra szűz oliva olaj, cukor, fűszernövények, sajt,
modifikált kukorica keményítő, só, ízesítőszer, citromsav, bors, élesztő kivonat (árpából), fokhagyma kivonat.
Allergének: glutén (árpa), tej
THAIFÖLDI ZÖLDSÉGLEVES
Víz, pirospaprika, zöldpaprika, babcsíra 4%, répa, cukor, paradicsompüré, hagyma, póréhagyma, vízigesztenye 2%,
bambuszhajtások 1%, kókusztejpor 2%, fűszernövényes ecet (ecet, fűszer, fűszernövények), modifikált kukorica
keményítő, élesztő kivonat, zöldcitromlé sűrítmény, só, maltodextrin, fokhagymapor, kámfor zöldcitromlevél, sambal
oelek (csilipaprika, só, ecet, modifikált keményítő), ízesítőszerek, tejfehérjék, emulgeálószerek (zsírsavak mono- és
digliceridjei).
Allergének: tej / laktóz, diófélék (vízigesztenye)
GULYÁSLEVES
Víz, paradicsom (14%), marhahús (8%), burgonya (7%), hagyma, pirospaprika (4%), növényi eredetű olaj, búzaliszt,
modifikált kukorica keményítő, fűszer, mustár (víz, mustármag, alkoholerjesztésű ecet, só, ízesítőszerek), élesztő kivonat,
ízesítőanyagok, hagymapor, cukor, cukor, só, fruktóz, maltodextrin, fűszernövények, citromsav, Modena
balzsamikomecet.
Allergének: glutén (búza), mustár
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