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Cantitate

Produse Meniu
Cârnăciori afumați rotisați
Carne de porc, sare cu nitrit, condimente, dextroză, zahăr, antioxidant: E300,
membrană naturală de oaie.

65g (2buc)

Mititei rotisați
Carne de vită, carne de porc, slănină, apă, sare neiodată, stabilizator: E500;
condimente (MUȘTAR), aromă, dextroză, zahăr, aromă fum.
Conține Alergenii: MUȘTAR

60g

Chiftele rotisate
Carne de porc , ceapă, pesmet (făină de GRÂU), apă, sare neiodată, dextroză,
condimente, stabilizator: E331, zahăr, antioxidant: E300.
Conține Alergenii: GRÂU

160g

Hot Chicken Strips (PRODUS/ DIN PRODUS CONGELAT)
Carne tocată din piept de pui 58%, pesmet (făină de GRÂU, făină de porumb, sare,
amidon din porumb, amidon din GRÂU, GLUTEN DIN GRÂU, zer (conține LAPTE),
pudră, agenți de afânare (carbonat de amoniu, difosfat de sodiu, carbonat de sodiu),
extract de condimente (paprika, ardei, piper negru), condimente în proporții variabile
(usturoi pudră, ceapă pudră, piper roșu, MUȘTAR), sos de SOIA pudră (apă, boabe de
SOIA, făină de GRÂU, sare, maltodextrină), zaharuri, extract de drojdie, stbilizator
(gumă xantan)), apă, ulei de floarea soarelui, sare, fibră de mazăre, amidon din
mazăre, maltidextrină, piper alb, extract de drojdie, usturoi praf, aromă naturală.
Poate contine: urme de OU, TELINĂ, DIOXID DE SULF
Contine Alergenii: GRÂU, LAPTE, MUȘTAR și SOIA

4 X 40g

Chicken Strips (PRODUS/ DIN PRODUS CONGELAT)
File de pui 50%, crustă 43% (făină de orez, făină de porumb, amidon de porumb,
amidon de cartofi, făină de ciuperci, sare, dextroză, piper, salvie, agenți de afânare:
difosfat disodic, carbonat de sodiu, stabilizator: gumă de xantan), ulei de floarea
soarelui, apă, sare de bucătărie.

4 X 40g

Mozzarella Sticks (PRODUS/ DIN PRODUS CONGELAT)
MOZZARELLA (LAPTE)(din UE)(55%), PANE (făină de GRÂU (GLUTEN), drojdie,
sare, condimente, apă, praf de OU, busuioc, piper), ulei vegetal de floarea soarelui.
Conține alergeni: GRÂU, OU
Poate conține urme de: SOIA, ȚELINĂ, MUȘTAR, SEMINȚE DE SUSAN

3 X 30g

Cașcaval pane (PRODUS/ DIN PRODUS CONGELAT)
Amestec pentru pane (făină de GRÂU, apă, sare, drojdie, coloranți: caroten, extract de
ardei), CAȘCAVAL trapist (min 37%) (LAPTE, cultură lactică, sare, enzimă de cultură),
apă, ulei de floarea soarelui, amidon de porumb.
Conține Alergenii: GRÂU, LAPTE
Poate contine urme de: SOIA, OUĂ, ȚELINĂ, MUȘTAR, SEMINȚE DE SUSAN

2 X 80 g

Garnituri
Cartofi prăjiți (PRODUS/ DIN PRODUS CONGELAT)
Cartofi, ulei de floarea soarelui.

Salate

150g
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Salată castraveți murați
Castraveți, apă, oțet, sare, stabilizator:clorură de calciu, aromă naturală: (mărar),
regulator de aciditate, acid citric, conservant, sorbat de potasiu, colorant: riboflavin.

150g

Salată de sfeclă roșie
Sfeclă roșie 150g ( sfeclă roșie, apă, zahăr, oțet, sare.), hrean (hrean 61%, apă, zahăr,
oțet, ulei de rapiță, antioxidanți: acid ascorbic, METABISULFIT DE SODIU; sare, fibre
vegetale, agent de îngroșare: gumă xantan; regulator de aciditate: acid citric.).
Produsul poate conține urme de: OUĂ, SOIA, LAPTE (inclusiv LACTOZĂ), ȚELINĂ,
boabe de MUȘTAR și SUSAN.

150g

Sosuri
Sos Mustar
Apă, oțet, boabe MUSTAR, zahăr, sare, condimente
Conține Alergenii: MUȘTAR

15ml

Sos usturoi
Apă 37%, ulei rafinat de floarea soarelui 35%, MUȘTAR (apă, oțet, boabe de
MUȘTAR, zahăr, sare), crem de usturoi 5% (usturoi, apă, sare, ulei rafinat de floarea
soarelui, acidifiant: acid citric, amidon modificat, conservanti: sorbat de potasiu,
METABISULFIC DE POTASIU, agent de ingrosare: guma de xanta), zahar, otet,
amidonuri modificate, sare, granule de usturoi, acidifiant (acid LACTIC), stabilizator
(guma de xantan), conservanti (sorbat de potasiu, benzoat de sodiu), praf de OU 0.2%,
ulei de usturoi, coloranti (beta caroteni), antioxidant (calciu-disodic-EDTA)
Conține Alergenii: MUȘTAR, OU, LAPTE, METABISULFIC DE POTASIU

Sos Ketchup
Pastă tomate 34 %, apă, zahăr, oțet, amidon modificat, sare, conservanți (benzoat de
sodiu, sorbat de potasiu ), extract natural de condimente

15ml

15ml

Sos Maioneză
Ulei rafinat de floarea soarelui 53%, apă 30 %, zahăr, oțet, MUȘTAR, (apă, oțet ,
boabe de MUȘTAR, zahăr, sare), amidon modificat, sare, acidifiant (acid LACTIC),
stabilizator (guma xantan), praf de OU 0,3%, conservanți (benzoat de sodiu, sorbat de
potasiu ), antioxidant (EDTA), colorant (beta caroten).
Conține Alergenii: MUȘTAR, GRÂU, OU, LAPTE

15ml

