
Produs
Grâu Secară Orz Ovăz Speltă Kamut Soia Lapte Brazil

Alune de 

pădure
Nuci Caju Pecan Fistic Macadamia Migdale Arahide Susan Ou Țelina Moluște Mustar Pește Crustacee Lupin

 Dioxid de sulf & 

Sulfiți

Espresso 
Americano

Americano

Caffe Latte

cu lapte semi-degresat ✓

cu lapte integral ✓

cu lapte degresat ✓

băutură cu migdale ✓

băutură cu soia ✓

băutură cu ovăz ✓

băutură cu cocos

Latte Macchiato

cu lapte semi-degresat ✓

cu lapte integral ✓

cu lapte degresat ✓

băutură cu migdale ✓

băutură cu soia ✓

băutură cu ovăz ✓

băutură cu cocos

Freshly Brewed Coffee

Freshly Brewed Coffee

Espresso

Espresso

Espresso Doppio

Espresso Doppio

Espresso Con Panna

Espresso Con Panna ✓

Espresso Con Panna - Doppio

Espresso Con Panna - Doppio ✓

Espresso Macchiato

cu lapte semi-degresat ✓

cu lapte integral ✓

cu lapte degresat ✓

băutură cu migdale ✓

băutură cu soia ✓

băutură cu ovăz ✓

băutură cu cocos

Espresso Macchiato - Doppio

cu lapte semi-degresat ✓

cu lapte integral ✓

cu lapte degresat ✓

băutură cu migdale ✓

băutură cu soia ✓

băutură cu ovăz ✓

băutură cu cocos

Cappuccino

cu lapte semi-degresat ✓

cu lapte integral ✓

cu lapte degresat ✓

băutură cu migdale ✓

băutură cu soia ✓

băutură cu ovăz ✓

băutură cu cocos

Flat White

cu lapte semi-degresat ✓

cu lapte integral ✓

cu lapte degresat ✓

băutură cu migdale ✓

băutură cu soia ✓

băutură cu ovăz ✓

băutură cu cocos

Caramel Macchiato

cu lapte semi-degresat ✓ ✓

cu lapte integral ✓ ✓

cu lapte degresat ✓ ✓

băutură cu migdale ✓ ✓ ✓

băutură cu soia ✓ ✓

băutură cu ovăz ✓ ✓ ✓

băutură cu cocos ✓ ✓

Mocha

cu lapte semi-degresat ✓

cu lapte integral ✓

cu lapte degresat ✓

băutură cu migdale ✓ ✓

băutură cu soia ✓ ✓

băutură cu ovăz ✓ ✓

băutură cu cocos ✓

White Mocha

cu lapte semi-degresat ✓

cu lapte integral ✓

cu lapte degresat ✓

băutură cu migdale ✓ ✓

băutură cu soia ✓ ✓

băutură cu ovăz ✓ ✓

băutură cu cocos ✓

Iced Coffee
Cold Brew

Cold Brew

Cold Brew Latte

cu lapte semi-degresat ✓

cu lapte integral ✓

cu lapte degresat ✓

băutură cu migdale ✓

băutură cu soia ✓

băutură cu ovăz ✓

băutură cu cocos

Nitro Cold Brew

Nitro Cold Brew

Nitro Latte

Nitro Latte ✓

Nitro Cappuccino

Nitro Cappuccino ✓

Iced Americano

Iced Americano

Iced Latte

cu lapte semi-degresat ✓

cu lapte integral ✓

cu lapte degresat ✓

băutură cu migdale ✓

băutură cu soia ✓

băutură cu ovăz ✓

băutură cu cocos

Classic Iced Cappuccino

cu lapte semi-degresat ✓

cu lapte integral ✓

cu lapte degresat ✓

băutură cu migdale ✓

băutură cu soia ✓

băutură cu ovăz ✓

băutură cu cocos

Iced Latte Macchiato

cu lapte semi-degresat ✓

cu lapte integral ✓

cu lapte degresat ✓

băutură cu migdale ✓

băutură cu soia ✓

băutură cu ovăz ✓

băutură cu cocos

Iced Caramel Macchiato

cu lapte semi-degresat ✓ ✓

cu lapte integral ✓ ✓

cu lapte degresat ✓ ✓

băutură cu migdale ✓ ✓ ✓

băutură cu soia ✓ ✓

băutură cu ovăz ✓ ✓ ✓

băutură cu cocos ✓ ✓

Iced Cappuccino with Cold Foam

Iced Cappuccino with Cold Foam ✓

Iced Mocha

cu lapte semi-degresat ✓

cu lapte integral ✓

cu lapte degresat ✓

băutură cu migdale ✓ ✓

băutură cu soia ✓ ✓

băutură cu ovăz ✓ ✓

băutură cu cocos ✓

Iced White Mocha

cu lapte semi-degresat ✓

cu lapte integral ✓

cu lapte degresat ✓

băutură cu migdale ✓ ✓

băutură cu soia ✓ ✓

băutură cu ovăz ✓ ✓

băutură cu cocos ✓

 Informații referitoare la alergenii din băuturi

DATORITĂ MODULUI ÎN CARE PREPARĂM BĂUTURILE, NU PUTEM GARANTA CĂ ACESTEA NU CONȚIN ALERGENI. BĂUTURILE NOASTRE SUNT PREGĂTITE ACOLO UNDE ALERGENII SUNT ATINȘI DE CĂTRE PARTENERII NOȘTRI ȘI UNDE ECHIPAMENTELE ȘI 

USTENSILELE SUNT UTILIZATE PENTRU MAI MULTE ARTICOLE DIN MENIU, INCLUSIV PENTRU CELE CARE CONȚIN ALERGENI. ÎN TIMP CE ÎNCERCĂM SĂ MENȚINEM LUCRURILE SEPARATE, NU PUTEM GARANTA CĂ NICIUN ARTICOL NU CONȚINE ALERGENI. NU 

UITAȚI SĂ VERIFICAȚI ACESTE INFORMAȚII ÎN MOD REGULAT, DEOARECE LUCRĂM PERMANENT  LA REȚETELE NOASTRE. PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII DESPRE ALERGENI, VĂ RUGĂM SĂ ÎNTREBAȚI BARISTA CARE VĂ PREPARĂ BĂUTURA.                              
CHEIE:

✓   =  Prezenta alergenilor

Cereale care conțin gluten Nuci



Ciocolată caldă
Classic Hot Chocolate

cu lapte semi-degresat ✓

cu lapte integral ✓

cu lapte degresat ✓

băutură cu migdale ✓ ✓

băutură cu soia ✓ ✓

băutură cu ovăz ✓ ✓

băutură cu cocos ✓

Hot White Chocolate

cu lapte semi-degresat ✓

cu lapte integral ✓

cu lapte degresat ✓

băutură cu migdale ✓ ✓

băutură cu soia ✓ ✓

băutură cu ovăz ✓ ✓

băutură cu cocos ✓

Signature Hot Chocolate

cu lapte semi-degresat ✓

cu lapte integral ✓

cu lapte degresat ✓

băutură cu migdale ✓ ✓

băutură cu soia ✓ ✓

băutură cu ovăz ✓ ✓

băutură cu cocos ✓

Signature Caramel Hot Chocolate

cu lapte semi-degresat ✓ ✓

cu lapte integral ✓ ✓

cu lapte degresat ✓ ✓

băutură cu migdale ✓ ✓ ✓

băutură cu soia ✓ ✓

băutură cu ovăz ✓ ✓ ✓

băutură cu cocos ✓ ✓

Signature Hazelnut Hot Chocolate

cu lapte semi-degresat ✓

cu lapte integral ✓

cu lapte degresat ✓

băutură cu migdale ✓ ✓

băutură cu soia ✓ ✓

băutură cu ovăz ✓ ✓

băutură cu cocos ✓

Iced Chocolate

With semi skimmed milk ✓

With whole milk ✓

With skimmed milk ✓

With almond drink ✓ ✓

With original nut blend ✓ ✓ ✓

With soya drink ✓ ✓

With oat drink ✓ ✓

With coconut drink ✓

Iced White Chocolate

With semi skimmed milk ✓

With whole milk ✓

With skimmed milk ✓

With almond drink ✓ ✓

With original nut blend ✓ ✓ ✓

With soya drink ✓ ✓

With oat drink ✓ ✓

With coconut drink ✓

Frappuccino®
Coffee Frappuccino®

cu lapte semi-degresat ✓

cu lapte integral ✓

cu lapte degresat ✓

băutură cu migdale ✓ ✓

băutură cu soia ✓ ✓

băutură cu ovăz ✓ ✓

băutură cu cocos ✓

Caramel Frappuccino®

cu lapte semi-degresat ✓ ✓

cu lapte integral ✓ ✓

cu lapte degresat ✓ ✓

băutură cu migdale ✓ ✓ ✓

băutură cu soia ✓ ✓

băutură cu ovăz ✓ ✓ ✓

băutură cu cocos ✓ ✓

Espresso Frappuccino®

cu lapte semi-degresat ✓

cu lapte integral ✓

cu lapte degresat ✓

băutură cu migdale ✓

băutură cu soia ✓

băutură cu ovăz ✓

băutură cu cocos

Mocha Frappuccino®

cu lapte semi-degresat ✓

cu lapte integral ✓

cu lapte degresat ✓

băutură cu migdale ✓ ✓

băutură cu soia ✓ ✓

băutură cu ovăz ✓ ✓

băutură cu cocos ✓

White Mocha Frappuccino®

cu lapte semi-degresat ✓

cu lapte integral ✓

cu lapte degresat ✓

băutură cu migdale ✓ ✓

băutură cu soia ✓ ✓

băutură cu ovăz ✓ ✓

băutură cu cocos ✓

Java Chip Frappuccino®

cu lapte semi-degresat ✓ ✓ ✓

cu lapte integral ✓ ✓ ✓

cu lapte degresat ✓ ✓ ✓

băutură cu migdale ✓ ✓ ✓ ✓

băutură cu soia ✓ ✓ ✓

băutură cu ovăz ✓ ✓ ✓ ✓

băutură cu cocos ✓ ✓ ✓

Chocolate Cream Frappuccino®

cu lapte semi-degresat ✓

cu lapte integral ✓

cu lapte degresat ✓

băutură cu migdale ✓ ✓

băutură cu soia ✓ ✓

băutură cu ovăz ✓ ✓

băutură cu cocos ✓

Vanilla Cream Frappuccino®

cu lapte semi-degresat ✓

cu lapte integral ✓

cu lapte degresat ✓

băutură cu migdale ✓ ✓

băutură cu soia ✓ ✓

băutură cu ovăz ✓ ✓

băutură cu cocos ✓

Caramel Cream Frappuccino®

cu lapte semi-degresat ✓ ✓

cu lapte integral ✓ ✓

cu lapte degresat ✓ ✓

băutură cu migdale ✓ ✓ ✓

băutură cu soia ✓ ✓

băutură cu ovăz ✓ ✓ ✓

băutură cu cocos ✓ ✓

White Chocolate Cream Frappuccino®

cu lapte semi-degresat ✓

cu lapte integral ✓

cu lapte degresat ✓

băutură cu migdale ✓ ✓

băutură cu soia ✓ ✓

băutură cu ovăz ✓ ✓

băutură cu cocos ✓

Strawberries & Cream Frappuccino®

cu lapte semi-degresat ✓

cu lapte integral ✓

cu lapte degresat ✓

băutură cu migdale ✓ ✓

băutură cu soia ✓ ✓

băutură cu ovăz ✓ ✓

băutură cu cocos ✓

Matcha Cream Frappuccino®

cu lapte semi-degresat ✓

cu lapte integral ✓

cu lapte degresat ✓

băutură cu migdale ✓ ✓

băutură cu soia ✓ ✓

băutură cu ovăz ✓ ✓

băutură cu cocos ✓



Refreshment
Strawberry Acai Starbucks Refresha®

Pink Coconut Starbucks Refresha®

Classic Shaken Iced Black Tea

Classic Shaken Iced Green Tea

Classic Shaken Hibiscus Tea

Ceai cald
English Breakfast Tea

Mint Citrus Green Tea

Emperor's Clouds & Mist Tea

Chamomile

Earl Grey Tea

Mint Herbal Blend

Hibiscus Tea

Chai Tea

Youthberry Tea

Tea Latte
Matcha Green Tea Latte

cu lapte semi-degresat ✓

cu lapte integral ✓

cu lapte degresat ✓

băutură cu migdale ✓

băutură cu soia ✓

băutură cu ovăz ✓

băutură cu cocos

Iced Matcha Green Tea Latte

cu lapte semi-degresat ✓

cu lapte integral ✓

cu lapte degresat ✓

băutură cu migdale ✓

băutură cu soia ✓

băutură cu ovăz ✓

băutură cu cocos

Chai Tea Latte

cu lapte semi-degresat ✓

cu lapte integral ✓

cu lapte degresat ✓

băutură cu migdale ✓

băutură cu soia ✓

băutură cu ovăz ✓

băutură cu cocos

Iced Chai Tea Latte

cu lapte semi-degresat ✓

cu lapte integral ✓

cu lapte degresat ✓

băutură cu migdale ✓

băutură cu soia ✓

băutură cu ovăz ✓

băutură cu cocos

Băuturi în ediție limitată
Iced Toasted Vanilla Oat Shaken 

Espresso

cu lapte semi-degresat ✓

cu lapte integral ✓

cu lapte degresat ✓

băutură cu migdale ✓

băutură cu soia ✓

băutură cu ovăz ✓

băutură cu cocos

Iced White Mocha Oat Shaken Espresso

cu lapte semi-degresat ✓

cu lapte integral ✓

cu lapte degresat ✓

băutură cu migdale ✓ ✓

băutură cu soia ✓ ✓

băutură cu ovăz ✓ ✓

băutură cu cocos ✓

Iced Brown Sugar Oat Shaken Espresso

With semi skimmed milk ✓

With whole milk ✓

With skimmed milk ✓

With almond drink ✓

With soya drink ✓

With oat drink ✓

With coconut drink



Produs Ingrediente Dimensiune
Valoare 

energetică 

(KJ)

Valoare 

energetică 

(Kcal)

Grăsimi 

(g)

Din care, 

saturate 

(g)

Carbohidrați 

(g)

Din care 

zaharuri (g)

Fibre     

(g)

Proteine     

(g)

Sare 

(g)

Cafeină      

(mg)

Espresso 
Americano Short 22 5 0.1 0 0.5 0.1 0.1 0.5 0.03 33.1

Americano Tall 43 10 0.2 0 1 0.1 0.2 0.9 0.06 66.2

Americano Grande 65 16 0.3 0.1 1.5 0.2 0.3 1.4 0.08 99.2

Americano Venti 86 21 0.5 0.1 2 0.3 0.5 1.9 0.11 132.3

Caffe Latte - lapte semi-degresat Short 343 82 2.8 2.7 8 7.6 0.1 6 0.20 33.1

Caffe Latte - lapte semi-degresat Tall 557 132 4.5 4.4 12.9 12.1 0.2 9.8 0.33 66.2

Caffe Latte - lapte semi-degresat Grande 734 174 6 5.9 17.1 16.2 0.2 12.9 0.42 66.2

Caffe Latte - lapte semi-degresat Venti 950 226 7.8 7.5 22.1 20.8 0.3 16.8 0.56 99.2

Caffe Latte - lapte integral Short 450 107 5.8 3.7 7.8 7.4 0.1 5.9 0.20 33.1

Caffe Latte - lapte integral Tall 727 173 9.4 5.9 12.7 11.8 0.2 9.6 0.32 66.2

Caffe Latte - lapte integral Grande 963 229 12.5 7.9 16.7 15.9 0.2 12.6 0.42 66.2

Caffe Latte - lapte integral Venti 1244 296 16.1 10.1 21.6 20.4 0.3 16.3 0.54 99.2

Caffe Latte - lapte degresat Short 264 63 0.6 0.2 8.1 7.7 0.1 6 0.20 33.1

Caffe Latte - lapte degresat Tall 430 102 1 0.4 13.2 12.3 0.2 9.8 0.34 66.2

Caffe Latte - lapte degresat Grande 563 133 1.3 0.5 17.4 16.5 0.2 12.9 0.43 66.2

Caffe Latte - lapte degresat Venti 731 173 1.7 0.6 22.5 21.2 0.3 16.8 0.57 99.2

Caffe Latte - lapte de migdale Short 186 45 2.1 0.2 4.8 4.2 0.6 1.3 0.12 33.1

Caffe Latte - lapte de migdale Tall 305 74 3.4 0.3 7.9 6.7 1 2.3 0.21 66.2

Caffe Latte - lapte de migdale Grande 395 96 4.5 0.4 10.2 9 1.3 2.7 0.26 66.2

Caffe Latte - lapte de migdale Venti 516 125 5.8 0.5 13.3 11.6 1.7 3.7 0.35 99.2

Caffe Latte - lapte de soia Short 302 72 2.9 0.5 5.6 5.1 0.9 5.4 0.24 33.1

Caffe Latte - lapte de soia Tall 491 117 4.7 0.8 9.1 8.2 1.5 8.8 0.40 66.2

Caffe Latte - lapte de soia Grande 645 154 6.2 1.1 11.9 11 2 11.5 0.52 66.2

Caffe Latte - lapte de soia Venti 836 200 8 1.4 15.5 14.2 2.6 15 0.68 99.2

Caffe Latte - lapte de ovăz Short 396 94 4.1 3 10.7 6.1 3.5 2.1 0.21 33.1

Caffe Latte - lapte de ovăz Tall 641 153 6.6 4.9 17.3 9.8 5.6 3.5 0.35 66.2

Caffe Latte - lapte de ovăz Grande 847 202 8.8 6.5 22.9 13.1 7.4 4.4 0.45 66.2

Caffe Latte - lapte de ovăz Venti 1095 261 11.3 8.4 29.5 16.9 9.5 5.8 0.59 99.2

Caffe Latte - lapte de cocos Short 310 75 4.1 3.7 6.1 5.6 2.5 2.1 0.33 33.1

Caffe Latte - lapte de cocos Tall 503 122 6.6 5.9 9.9 9 4 3.5 0.53 66.2

Caffe Latte - lapte de cocos Grande 662 161 8.8 7.9 13 12.1 5.4 4.4 0.70 66.2

Caffe Latte - lapte de cocos Venti 858 208 11.3 10.1 16.8 15.5 6.9 5.8 0.91 99.2

Latte Macchiato - lapte semi-degresat Short 343 82 2.8 2.7 8 7.6 0.1 6 0.20 33.1

Latte Macchiato - lapte semi-degresat Tall 557 132 4.5 4.4 12.9 12.1 0.2 9.8 0.33 66.2

Latte Macchiato - lapte semi-degresat Grande 734 174 6 5.9 17.1 16.2 0.2 12.9 0.42 66.2

Latte Macchiato - lapte semi-degresat Venti 950 226 7.8 7.5 22.1 20.8 0.3 16.8 0.56 99.2

Latte Macchiato - lapte integral Short 450 107 5.8 3.7 7.8 7.4 0.1 5.9 0.20 33.1

Latte Macchiato - lapte integral Tall 727 173 9.4 5.9 12.7 11.8 0.2 9.6 0.32 66.2

Latte Macchiato - lapte integral Grande 963 229 12.5 7.9 16.7 15.9 0.2 12.6 0.42 66.2

Latte Macchiato - lapte integral Venti 1244 296 16.1 10.1 21.6 20.4 0.3 16.3 0.54 99.2

Latte Macchiato - lapte degresat Short 264 63 0.6 0.2 8.1 7.7 0.1 6 0.20 33.1

Latte Macchiato - lapte degresat Tall 430 102 1 0.4 13.2 12.3 0.2 9.8 0.34 66.2

Latte Macchiato - lapte degresat Grande 563 133 1.3 0.5 17.4 16.5 0.2 12.9 0.43 66.2

Latte Macchiato - lapte degresat Venti 731 173 1.7 0.6 22.5 21.2 0.3 16.8 0.57 99.2

Latte Macchiato - lapte de migdale Short 186 45 2.1 0.2 4.8 4.2 0.6 1.3 0.12 33.1

Latte Macchiato - lapte de migdale Tall 305 74 3.4 0.3 7.9 6.7 1 2.3 0.21 66.2

Latte Macchiato - lapte de migdale Grande 395 96 4.5 0.4 10.2 9 1.3 2.7 0.26 66.2

Latte Macchiato - lapte de migdale Venti 516 125 5.8 0.5 13.3 11.6 1.7 3.7 0.35 99.2

Latte Macchiato - lapte de soia Short 302 72 2.9 0.5 5.6 5.1 0.9 5.4 0.24 33.1

Latte Macchiato - lapte de soia Tall 491 117 4.7 0.8 9.1 8.2 1.5 8.8 0.40 66.2

Latte Macchiato - lapte de soia Grande 645 154 6.2 1.1 11.9 11 2 11.5 0.52 66.2

Latte Macchiato - lapte de soia Venti 836 200 8 1.4 15.5 14.2 2.6 15 0.68 99.2

Latte Macchiato - lapte de ovăz Short 396 94 4.1 3 10.7 6.1 3.5 2.1 0.21 33.1

Latte Macchiato - lapte de ovăz Tall 641 153 6.6 4.9 17.3 9.8 5.6 3.5 0.35 66.2

Latte Macchiato - lapte de ovăz Grande 847 202 8.8 6.5 22.9 13.1 7.4 4.4 0.45 66.2

Latte Macchiato - lapte de ovăz Venti 1095 261 11.3 8.4 29.5 16.9 9.5 5.8 0.59 99.2

Latte Macchiato - lapte de cocos Short 310 75 4.1 3.7 6.1 5.6 2.5 2.1 0.33 33.1

Latte Macchiato - lapte de cocos Tall 503 122 6.6 5.9 9.9 9 4 3.5 0.53 66.2

Latte Macchiato - lapte de cocos Grande 662 161 8.8 7.9 13 12.1 5.4 4.4 0.70 66.2

Latte Macchiato - lapte de cocos Venti 858 208 11.3 10.1 16.8 15.5 6.9 5.8 0.91 99.2

Cafea la filtru Short 96 24 1.2 0.2 1 0.2 1.2 1.4 0.30 69.6

Cafea la filtru Tall 140 35 1.8 0.4 1.4 0.4 1.8 2.1 0.44 101.5

Cafea la filtru Grande 188 47 2.4 0.5 1.9 0.5 2.4 2.8 0.59 136.3

Cafea la filtru Venti 236 59 3 0.6 2.4 0.6 3 3.5 0.74 171.1

Espresso Single 22 5 0.1 0 0.5 0.1 0.1 0.5 0.03 33.1

Espresso Doppio Doppio 43 10 0.2 0 1 0.1 0.2 0.9 0.06 66.2

Espresso Con Panna - Doppio Double 303 73 6.3 4.4 2.6 1.8 0.2 1.4 0.07 66.2

Espresso Con Panna Single 240 58 5.2 3.7 1.9 1.4 0.1 0.8 0.04 33.1

Espresso Macchiato - Doppio - lapte semi-

degresat
Lapte semi-degresat [LAPTE semi-degresat], cafea prajita din boabe intregi

Double 76 18 0.5 0.3 1.8 0.9 0.2 1.5 0.07 66.2

Espresso Macchiato - Doppio - lapte integral Lapte integral [LAPTE integral], cafea prajita din boabe intregi
Double 87 21 0.8 0.4 1.7 0.9 0.2 1.5 0.07 66.2

Espresso Macchiato - Doppio - lapte degresat Lapte degresat [LAPTE degresat], cafea prajita din boabe intregi
Double 68 16 0.3 0.1 1.8 0.9 0.2 1.5 0.07 66.2

Espresso Macchiato - Doppio - lapte de 

migdale

Băutură de migdale [apă, MIGDALE (2,5%), fructoză, regulatori de aciditate: fosfat monopotasic, 

difosfat dipotasic; carbonat de calciu, stabilizatori: gumă gellan, carageenan, gumă guar; arome 

naturale, sare de mare], cafea prăjită din boabe întregi

Double 60 14 0.4 0.1 1.4 0.6 0.3 1 0.07 66.2

Espresso Macchiato - Doppio - lapte de soia

Băutură de soia [bază de soia [apă, boabe de SOIA decorticate (7,9%)], zahăr, fructoză, regulatori 

de aciditate: fosfați de potasiu; carbonat de calciu, sare de mare, aromă naturală, stabilizator: 

gumă gellan.], cafea boabe întregi prăjite Double 72 17 0.5 0.1 1.5 0.7 0.3 1.4 0.08 66.2

Espresso Macchiato - Doppio - lapte de ovăz

Băutură de ovăz [Apă, OVAZ (12%), grăsime de cocos, dextrină de porumb, făină de boabe fava, 

regulator de aciditate: fosfat dipotasic, sare de mare, stabilizatori: gumă gellan, gumă xantan.], 

cafea prăjită din boabe întregi Double 82 19 0.6 0.4 2 0.8 0.6 1.1 0.08 66.2

Espresso Macchiato - Doppio - lapte de cocos

Băutură de nucă de cocos [Apă, lapte de cocos (10%), zahăr, dextrină de porumb, făină de boabe 

fava, stabilizatori: gumă gellană, gumă xantan, regulator de aciditate: carbonat acid de sodiu, 

aromă naturală.], cafea prăjită din boabe întregi Double 73 18 0.6 0.4 1.6 0.7 0.5 1.1 0.09 66.2

Espresso Macchiato - lapte semi-degresat Lapte semi-degresat [LAPTE semi-degresat], Espresso shot [cafea boabe întregi prăjite]
Single 32 8 0.2 0.1 0.7 0.3 0.1 0.7 0.03 33.1

Espresso Macchiato - lapte integral Lapte integral [LAPTE integral], Espresso shot [cafea boabe întregi prăjite]
Single 36 9 0.3 0.1 0.7 0.3 0.1 0.7 0.03 33.1

Espresso Macchiato - lapte degresat Lapte degresat [LAPTE degresat], Espresso shot [cafea boabe întregi prăjite]
Single 30 7 0.1 0 0.7 0.3 0.1 0.7 0.03 33.1

Espresso Macchiato - lapte de migdale

Băutură de migdale [apă, MIGDALE (2,5%), fructoză, regulatori de aciditate: fosfat monopotasic, 

difosfat dipotasic; carbonat de calciu, stabilizatori: gumă gellan, carageenan, gumă guar; arome 

naturale, sare de mare], Espresso shot [cafea din boabe întregi prăjite]
Single 27 6 0.2 0 0.6 0.2 0.1 0.5 0.03 33.1

Espresso Macchiato - lapte de soia

Băutură de soia [bază de soia [apă, boabe de SOIA decorticate (7,9%)], zahăr, fructoză, regulatori 

de aciditate: fosfați de potasiu; carbonat de calciu, sare de mare, aromă naturală, stabilizator: 

gumă gellan.], Espresso shot [cafea boabe întregi prăjite]
Single 31 7 0.2 0 0.7 0.2 0.1 0.6 0.04 33.1

Espresso Macchiato - lapte de ovăz

Băutură de ovăz [Apă, OVAZ (12%), grăsime de nucă de cocos, dextrină de porumb, făină de 

boabe fava, regulator de aciditate: fosfat dipotasic, sare de mare, stabilizatori: gumă gellan, gumă 

xantan.], Espresso shot [cafea prăjită boabe] Single 34 8 0.2 0.1 0.8 0.3 0.2 0.5 0.03 33.1

Espresso Macchiato - lapte de cocos

Băutură de nucă de cocos [Apă, lapte de cocos (10%), zahăr, dextrină de porumb, făină de boabe 

fava, stabilizatori: gumă gellană, gumă xantan, regulator de aciditate: carbonat acid de sodiu, 

aromă naturală.], Espresso shot - cafea prăjită boabe]
Single 31 7 0.2 0.1 0.7 0.3 0.2 0.5 0.04 33.1

Cafea infuzată.

Espresso infuzat, frișcă [frișcă (LAPTE), zahăr, agenți de expandare: oxid de azot, azot; emulgator: 

E471, aromatizant, stabilizator: caragenan].

Informații nutriționale privind băuturile Starbucks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Short 237ml

Tall 355ml 

Grande 473ml

Venti 592ml   

apă, espresso shot - espresso prăjit ca preparat [cafea prăjită din boabe întregi]

Băutură de migdale [apă, MIGDALE (2,5%), fructoză, regulatori de aciditate: fosfat monopotasic, 

difosfat dipotasic; carbonat de calciu, stabilizatori: gumă gellan, carageenan, gumă guar; arome 

naturale, sare de mare], Espresso shot - espresso prăjit ca preparat [cafea cu boabe întregi prăjite]

Băutură de soia [bază de soia [apă, boabe de SOIA decorticate (7,9%)], zahăr, fructoză, regulatori 

de aciditate: fosfați de potasiu; carbonat de calciu, sare de mare, aromă naturală, stabilizator: 

gumă gellan.], Espresso shot - espresso prăjit ca preparat [cafea cu boabe întregi prăjite]

Lapte semi-degresat [LAPTE semi-degresat], Espresso shot - espresso prăjit ca preparat

LAPTE întegral, shot espresso - prăjire espresso [cafea cu boabe întregi prăjite]

LAPTE degresat, shot espresso - espresso prăjit ca preparat [cafea cu boabe întregi prăjite]

Băutură de migdale [apă, MIGDALE (2,5%), fructoză, regulatori de aciditate: fosfat monopotasic, 

difosfat dipotasic; carbonat de calciu, stabilizatori: gumă gellan, carageenan, gumă guar; arome 

naturale, sare de mare], Espresso shot - espresso prăjit ca preparat [cafea cu boabe întregi prăjite]

Băutură de soia [bază de soia [apă, boabe de SOIA decorticate (7,9%)], zahăr, fructoză, regulatori 

de aciditate: fosfați de potasiu; carbonat de calciu, sare de mare, aromă naturală, stabilizator: 

gumă gellan.], Espresso shot - espresso prăjit ca preparat [cafea cu boabe întregi prăjite]

Băutură de ovăz [Apă, OVAZ (12%), grăsime de nucă de cocos, dextrină de porumb, făină de 

boabe fava, regulator de aciditate: fosfat dipotasic, sare de mare, stabilizatori: gumă gellan, gumă 

xantan.], Espresso shot - espresso prăjit [cafea prăjită]

Băutură de nucă de cocos [Apă, lapte de cocos (10%), zahăr, dextrină de porumb, făină de boabe 

fava, stabilizatori: gumă gellană, gumă xantan, regulator de aciditate: carbonat acid de sodiu, 

aromă naturală.], Espresso shot - espresso prăjit [întreg] cafea prăjită cu boabe]

Cafea Pike Place preparată [cafea prăjită cu boabe întregi]

Băutură de ovăz [Apă, OAT (12%), grăsime de nucă de cocos, dextrină de porumb, făină de boabe 

fava, regulator de aciditate: fosfat dipotasic, sare de mare, stabilizatori: gumă gellan, gumă 

xantan.], Espresso shot - espresso prăjit [cafea prăjită]

Băutură de nucă de cocos [Apă, lapte de cocos (10%), zahăr, dextrină de porumb, făină de boabe 

fava, stabilizatori: gumă gellană, gumă xantan, regulator de aciditate: carbonat acid de sodiu, 

aromă naturală.], Espresso shot - espresso prăjit [întreg] cafea prăjită cu boabe]

Lapte semi-degresat [LAPTE semi-degresat], Espresso shot - espresso prăjit ca preparat

LAPTE întegral, shot espresso - prăjire espresso [cafea cu boabe întregi prăjite]

LAPTE degresat, shot espresso - espresso prăjit ca preparat [cafea cu boabe întregi prăjite]



Cappuccino - lapte semi-degresat Short 274 65 2.2 2.1 6.4 5.9 0.1 4.9 0.16 33.1

Cappuccino - lapte semi-degresat Tall 504 120 4.1 3.9 11.7 10.9 0.2 8.9 0.30 66.2

Cappuccino - lapte semi-degresat Grande 583 139 4.8 4.6 13.5 12.7 0.2 10.3 0.34 66.2

Cappuccino - lapte semi-degresat Venti 813 193 6.6 6.4 18.9 17.6 0.3 14.4 0.48 99.2

Cappuccino - lapte integral Short 358 85 4.6 2.9 6.3 5.8 0.1 4.7 0.16 33.1

Cappuccino - lapte integral Tall 657 156 8.4 5.3 11.5 10.6 0.2 8.7 0.30 66.2

Cappuccino - lapte integral Grande 762 181 9.8 6.2 13.3 12.4 0.2 10 0.34 66.2

Cappuccino - lapte integral Venti 1061 253 13.7 8.5 18.5 17.2 0.3 14 0.47 99.2

Cappuccino - lapte degresat Short 212 50 0.5 0.2 6.5 6.1 0.1 4.9 0.17 33.1

Cappuccino - lapte degresat Tall 390 93 0.9 0.3 11.9 11.1 0.2 8.9 0.31 66.2

Cappuccino - lapte degresat Grande 449 106 1 0.4 13.8 13 0.2 10.3 0.35 66.2

Cappuccino - lapte degresat Venti 628 149 1.4 0.5 19.3 18 0.3 14.4 0.49 99.2

Cappuccino - lapte de migdale Short 150 36 1.7 0.1 3.9 3.3 0.5 1.1 0.10 33.1

Cappuccino - lapte de migdale Tall 278 67 3.1 0.3 7.2 6.1 0.9 2.1 0.19 66.2

Cappuccino - lapte de migdale Grande 318 77 3.6 0.3 8.2 7.1 1.1 2.3 0.22 66.2

Cappuccino - lapte de migdale Venti 446 108 5 0.4 11.5 9.8 1.5 3.3 0.31 99.2

Cappuccino - lapte de soia Short 242 58 2.3 0.4 4.5 4.1 0.8 4.3 0.20 33.1

Cappuccino - lapte de soia Tall 445 106 4.2 0.8 8.3 7.4 1.4 8 0.36 66.2

Cappuccino - lapte de soia Grande 513 123 4.9 0.9 9.5 8.7 1.6 9.2 0.42 66.2

Cappuccino - lapte de soia Venti 717 171 6.8 1.2 13.3 12 2.3 12.9 0.58 99.2

Cappuccino - lapte de ovăz Short 316 75 3.2 2.4 8.5 4.8 2.7 1.7 0.17 33.1

Cappuccino - lapte de ovăz Tall 580 138 5.9 4.4 15.6 8.8 5 3.2 0.32 66.2

Cappuccino - lapte de ovăz Grande 671 160 6.9 5.1 18.1 10.3 5.8 3.6 0.36 66.2

Cappuccino - lapte de ovăz Venti 935 223 9.6 7.1 25.2 14.3 8.1 5.1 0.51 99.2

Cappuccino - lapte de cocos Short 248 60 3.2 2.9 4.9 4.4 2 1.7 0.26 33.1

Cappuccino - lapte de cocos Tall 456 111 5.9 5.3 9 8.1 3.6 3.2 0.48 66.2

Cappuccino - lapte de cocos Grande 527 128 6.9 6.2 10.3 9.5 4.2 3.6 0.56 66.2

Cappuccino - lapte de cocos Venti 735 178 9.6 8.6 14.4 13.2 5.9 5.1 0.78 99.2

Flat White - lapte semi-degresat lapte semi-degresat [LAPTE semi-degresat], shot espresso [cafea prăjită cu boabe întregi]
Short 387 92 3.1 2.9 9 8.1 0.2 6.9 0.24 66.2

Flat White - lapte integral lapte integral [LAPTE INTEGRAL], shot espresso  [cafea prăjită cu boabe întregi]

Short 501 119 6.3 3.9 8.8 8 0.2 6.7 0.23 66.2

Flat White - lapte degresat
lapte degresat [LAPTE degresat], shot espresso - espressoa preparat [cafea cu boabe întregi 

prăjite] Short 302 72 0.7 0.3 9.2 8.3 0.2 6.9 0.24 66.2

Flat White - lapte de migdale

băutură de migdale [apă, migdale (2,5%), zahăr, fructoză, regulatori de aciditate (fosfați de 

potasiu), carbonat de calciu, arome naturale, stabilizatori (gumă gellană, gumă guar), sare 

de mare], espresso shot [întreg cafea prăjită cu boabe] guar gum), sare de mare], espresso 

shot Short 218 53 2.4 0.2 5.6 4.6 0.8 1.8 0.16 66.2

Flat White - lapte de soia

băutură de soia [bază de SOIA [apă, boabe de soia decorticate (8,7%)], extract de mere, 

regulatori de aciditate (fosfați de potasiu), calciu (carbonat de calciu), sare de mare, 

stabilizator (gumă gelană), vitamine [B2, B12, D2] ], espresso shot [cafea prăjită cu boabe 

întregi] Short 342 82 3.2 0.6 6.4 5.6 1.1 6.2 0.29 66.2

Flat White - lapte de ovăz

băutură de ovăz [Apă, OVAZ (12%), grăsime de cocos, dextrină de porumb, făină de boabe 

fava, regulator de aciditate: fosfat dipotasic, sare de mare, stabilizatori: gumă gellan, gumă 

xantan.], espresso shot [boabe întregi cafea prăjită]
Short 443 106 4.5 3.3 11.9 6.6 3.8 2.6 0.25 66.2

Flat White - lapte de cocos

băutură de nucă de cocos [Apă, lapte de cocos (10%), zahăr, dextrină de porumb, făină de 

boabe fava, stabilizatori: gumă gellan, gumă xantan, regulator de aciditate: carbonat acid 

de sodiu, aromă naturală.], shot espresso [ cafea prăjită cu boabe] arome naturale], 

espresso shot Short 351 85 4.5 4 6.9 6.1 2.8 2.6 0.38 66.2

Caramel Macchiato - lapte semi-degresat
Short 468 111 3.4 3 14.8 13.9 0.1 5.3 0.21 33.1

Caramel Macchiato - lapte semi-degresat
Tall 735 174 5 4.5 23.4 22 0.2 8.9 0.33 66.2

Caramel Macchiato - lapte semi-degresat
Grande 948 225 6.3 5.7 30.7 29.3 0.2 11.4 0.41 66.2

Caramel Macchiato - lapte semi-degresat
Venti 1153 273 7.3 6.7 37.9 35.9 0.3 13.8 0.50 99.2

Caramel Macchiato - lapte integral Short 559 133 6 3.8 14.6 13.8 0.1 5.2 0.20 33.1

Caramel Macchiato - lapte integral Tall 885 210 9.3 5.8 23.1 21.8 0.2 8.6 0.32 66.2

Caramel Macchiato - lapte integral Grande 1145 272 11.9 7.4 30.4 29 0.2 11.1 0.40 66.2

Caramel Macchiato - lapte integral

Venti 1389 330 14 8.8 37.5 35.6 0.3 13.5 0.49 99.2

Caramel Macchiato - lapte degresat
Short 400 95 1.5 0.8 14.9 14.1 0.1 5.3 0.21 33.1

Caramel Macchiato - lapte degresat
Tall 623 148 1.9 1 23.6 22.2 0.2 8.9 0.33 66.2

Caramel Macchiato - lapte degresat
Grande 800 189 2.1 1.1 31 29.6 0.2 11.4 0.41 66.2

Caramel Macchiato - lapte degresat Venti 977 231 2.4 1.2 38.2 36.3 0.3 13.8 0.50 99.2

Caramel Macchiato - lapte de migdale
Short 334 80 2.8 0.8 12 11.1 0.5 1.3 0.14 33.1

Caramel Macchiato - lapte de migdale
Tall 514 123 4 0.9 18.9 17.3 0.9 2.2 0.22 66.2

Caramel Macchiato - lapte de migdale
Grande 655 157 4.9 1 24.8 23.1 1.1 2.6 0.26 66.2

Caramel Macchiato - lapte de migdale
Venti 804 192 5.8 1.1 30.8 28.5 1.4 3.3 0.33 99.2

Caramel Macchiato - lapte de soia
Short 433 103 3.5 1.1 12.7 11.9 0.8 4.7 0.24 33.1

Caramel Macchiato - lapte de soia
Tall 677 161 5.1 1.4 20 18.6 1.4 7.9 0.39 66.2

Caramel Macchiato - lapte de soia
Grande 871 207 6.4 1.6 26.2 24.8 1.8 10.2 0.49 66.2

Caramel Macchiato - lapte de soia
Venti 1061 252 7.5 1.8 32.5 30.6 2.2 12.4 0.59 99.2

Caramel Macchiato - lapte de ovăz
Short 513 122 4.5 3.2 17.1 12.7 3 1.9 0.22 33.1

Caramel Macchiato - lapte de ovăz
Tall 809 192 6.8 4.9 27.2 20 4.9 3.3 0.34 66.2

Caramel Macchiato - lapte de ovăz
Grande 1045 248 8.6 6.3 35.7 26.6 6.4 4 0.43 66.2

Caramel Macchiato - lapte de ovăz
Venti 1269 302 10.2 7.4 43.9 32.8 7.7 5 0.52 99.2

lapte integral [LAPTE integral], caramel [zahăr, dextroză, sirop de glucoză, unt (LAPTE), fructoză, 

smântână dublă (LAPTE), apă, LAPTE praf degresat, aromă naturală, emulgator; Lecitine de SOIA, 

mono- și digliceride ale acizilor grași, regulator de aciditate; citrați de sodiu, sare, stabilizator; 

trifosfați, agent antispumant; dimetil polisiloxan], Espresso shot, sirop cu aromă de vanilie [apă, 

zahăr, aromă naturală, regulator de aciditate: acid citric, conservant: sorbat de potasiu]

lapte degresat [LAPTE degresat], caramel [zahăr, dextroză, sirop de glucoză, unt (LAPTE), fructoză, 

smântână dublă (LAPTE), apă, LAPTE praf degresat, aromă naturală, emulgator; Lecitine de SOIA, 

mono- și digliceride ale acizilor grași, regulator de aciditate; citrați de sodiu, sare, stabilizator; 

trifosfați, agent antispumant; dimetil polisiloxan], Espresso shot, sirop cu aromă de vanilie [apă, 

zahăr, aromă naturală, regulator de aciditate: acid citric, conservant: sorbat de potasiu]

Băutură de migdale [apă, MIGDALE (2,5%), fructoză, regulatori de aciditate: fosfat monopotasic, 

difosfat dipotasic; carbonat de calciu, stabilizatori: gumă gellan, carageenan, gumă guar; arome 

naturale, sare de mare], caramel [zahăr, dextroză, sirop de glucoză, unt (LAPTE), fructoză, 

smântână (LAPTE), apă, LAPTE praf degresat, aromă naturală, emulgator; Lecitine de SOIA, mono- 

și digliceride ale acizilor grași, regulator de aciditate; citrați de sodiu, sare, stabilizator; trifosfați, 

agent antispumant; dimetil polisiloxan], Espresso shot, sirop cu aromă de vanilie [apă, zahăr, 

aromă naturală, regulator de aciditate: acid citric, conservant: sorbat de potasiu]

Băutură de soia [bază de soia [apă, boabe de SOIA decorticate (7,9%)], zahăr, fructoză, regulatori 

de aciditate: fosfați de potasiu; carbonat de calciu, sare de mare, aromă naturală, stabilizator: 

gumă gelan.],  caramel [zahăr, dextroză, sirop de glucoză, unt (LAPTE), fructoză, smântână 

(LAPTE), apă, LAPTE praf degresat, aromă naturală, emulgator; Lecitine de SOIA, mono- și 

digliceride ale acizilor grași, regulator de aciditate; citrați de sodiu, sare, stabilizator; trifosfați, 

agent antispumant; dimetil polisiloxan], Espresso shot, sirop cu aromă de vanilie [apă, zahăr, 

aromă naturală, regulator de aciditate: acid citric, conservant: sorbat de potasiu]

Lapte semi-degresat [LAPTE semi-degresat], Espresso shot - espresso prăjit ca preparat

LAPTE întegral, shot espresso - prăjire espresso [cafea cu boabe întregi prăjite]

LAPTE degresat, shot espresso - espresso prăjit ca preparat [cafea cu boabe întregi prăjite]

Băutură de ovăz [Apă, OVAZ (12%), grăsime de cocos, dextrină de porumb, făină de boabe fava, 

regulator de aciditate: fosfat dipotasic, sare de mare, stabilizatori: gumă gellan, gumă xantan.], 

caramel [zahăr, dextroză, sirop de glucoză, unt (LAPTE), fructoză, smântână dublă (LAPTE), apă, 

LAPTE praf degresat, aromă naturală, emulgator; Lecitine de SOIA, mono- și digliceride ale acizilor 

grași, regulator de aciditate; citrați de sodiu, sare, stabilizator; trifosfați, agent antispumant; 

dimetil polisiloxan], Espresso shot [din cafea cu boabe întregi prăjite], sirop cu aromă de vanilie 

[apă, zahăr, aromă naturală, regulator de aciditate: acid citric, conservant: sorbat de potasiu]

Băutură de migdale [apă, MIGDALE (2,5%), fructoză, regulatori de aciditate: fosfat monopotasic, 

difosfat dipotasic; carbonat de calciu, stabilizatori: gumă gellan, carageenan, gumă guar; arome 

naturale, sare de mare], Espresso shot - espresso prăjit ca preparat [cafea cu boabe întregi prăjite]

Băutură de soia [bază de soia [apă, boabe de SOIA decorticate (7,9%)], zahăr, fructoză, regulatori 

de aciditate: fosfați de potasiu; carbonat de calciu, sare de mare, aromă naturală, stabilizator: 

gumă gellan.], Espresso shot - espresso prăjit ca preparat [cafea cu boabe întregi prăjite]

Băutură de ovăz [Apă, OVAZ (12%), grăsime de nucă de cocos, dextrină de porumb, făină de 

boabe fava, regulator de aciditate: fosfat dipotasic, sare de mare, stabilizatori: gumă gellan, gumă 

xantan.], Espresso shot - espresso prăjit [cafea prăjită]

Băutură de nucă de cocos [Apă, lapte de cocos (10%), zahăr, dextrină de porumb, făină de boabe 

fava, stabilizatori: gumă gellană, gumă xantan, regulator de aciditate: carbonat acid de sodiu, 

aromă naturală.], Espresso shot - espresso prăjit [întreg] cafea prăjită cu boabe]

Lapte semi-degresat [LAPTE semi-degresat], caramel [zahăr, dextroză, sirop de glucoză, unt 

(LAPTE), fructoză, smântână dublă (LAPTE), apă, LAPTE praf degresat, aromă naturală, emulgator; 

Lecitine de SOIA, mono- și digliceride ale acizilor grași, regulator de aciditate; citrați de sodiu, 

sare, stabilizator; trifosfați, agent antispumant; dimetil polisiloxan], Espresso shot, sirop cu aromă 

de vanilie [apă, zahăr, aromă naturală, regulator de aciditate: acid citric, conservant: sorbat de 

potasiu]



Caramel Macchiato - lapte de cocos
Short 440 106 4.5 3.8 13.1 12.3 2.1 1.9 0.31 33.1

Caramel Macchiato - lapte de cocos
Tall 688 166 6.8 5.8 20.7 19.3 3.6 3.3 0.51 66.2

Caramel Macchiato - lapte de cocos
Grande 886 213 8.6 7.5 27.2 25.7 4.7 4 0.64 66.2

Caramel Macchiato - lapte de cocos
Venti 1079 259 10.2 8.8 33.6 31.7 5.6 5 0.78 99.2

Mocha - lapte semi-degresat Short 686 164 7.9 5.9 16.6 15.5 1.5 5.9 0.14 33.1

Mocha - lapte semi-degresat
Tall 1010 241 10.6 8.1 25.7 23.7 2.3 9.6 0.24 66.2

Mocha - lapte semi-degresat Grande 1330 317 13.4 10.3 34.6 32.3 2.9 13.2 0.32 66.2

Mocha - lapte semi-degresat Venti 1546 368 14.6 11.2 41.8 38.7 3.7 15.6 0.38 99.2

Mocha - lapte integral Short 745 178 9.6 6.4 16.5 15.4 1.5 5.8 0.14 33.1

Mocha - lapte integral Tall 1111 265 13.5 9 25.5 23.6 2.3 9.4 0.24 66.2

Mocha - lapte integral Grande 1481 353 17.6 11.7 34.4 32.1 2.9 12.9 0.32 66.2

Mocha - lapte integral Venti 1716 409 19.4 12.7 41.6 38.5 3.7 15.4 0.38 99.2

Mocha - lapte degresat Short 641 153 6.6 4.5 16.7 15.6 1.5 5.9 0.14 33.1

Mocha - lapte degresat Tall 933 223 8.5 5.7 25.8 23.9 2.3 9.6 0.24 66.2

Mocha - lapte degresat Grande 1218 290 10.2 6.8 34.8 32.5 2.9 13.2 0.33 66.2

Mocha - lapte degresat Venti 1418 338 11 7.2 42.1 39 3.7 15.6 0.39 99.2

Mocha - lapte de migdale
Short 598 143 7.5 4.5 14.9 13.6 1.7 3.2 0.10 33.1

Mocha - lapte de migdale
Tall 859 206 9.9 5.6 22.6 20.5 2.7 5.1 0.17 66.2

Mocha - lapte de migdale
Grande 1108 265 12.4 6.7 30.1 27.6 3.6 6.5 0.22 66.2

Mocha - lapte de migdale
Venti 1293 310 13.4 7.1 36.7 33.4 4.5 8.1 0.26 99.2

Mocha - lapte de soia Short 663 158 7.9 4.7 15.3 14.1 1.9 5.5 0.16 33.1

Mocha - lapte de soia
Tall 970 232 10.7 5.9 23.4 21.4 3.1 9 0.28 66.2

Mocha - lapte de soia
Grande 1272 304 13.5 7.2 31.2 28.9 4.1 12.2 0.38 66.2

Mocha - lapte de soia
Venti 1479 353 14.7 7.7 38 34.9 5.1 14.6 0.45 99.2

Mocha - lapte de ovăz Short 715 171 8.6 6.1 18.1 14.7 3.3 3.6 0.15 33.1

Mocha - lapte de ovăz
Tall 1060 253 11.8 8.4 28.2 22.3 5.5 5.8 0.25 66.2

Mocha - lapte de ovăz
Grande 1404 335 15.2 10.8 38.4 30.3 7.7 7.5 0.34 66.2

Mocha - lapte de ovăz Venti 1630 389 16.6 11.7 46.1 36.4 9.1 9.3 0.40 99.2

Mocha - lapte de cocos Short 667 160 8.6 6.4 15.6 14.4 2.8 3.6 0.21 33.1

Mocha - lapte de cocos Tall 978 235 11.8 9 23.8 21.9 4.5 5.8 0.36 66.2

Mocha - lapte de cocos
Grande 1283 308 15.2 11.7 31.9 29.6 6.3 7.5 0.50 66.2

Mocha - lapte de cocos

Venti 1492 358 16.6 12.7 38.8 35.7 7.6 9.3 0.59 99.2

White Mocha - lapte semi-degresat Short 861 206 9.3 7.3 24.5 24.1 0.1 5.9 0.25 33.1

White Mocha - lapte semi-degresat
Tall 1306 311 13 10.4 38.2 37.4 0.2 10.2 0.43 66.2

White Mocha - lapte semi-degresat
Grande 1672 398 16.1 13.1 50.1 49.3 0.2 13 0.55 66.2

White Mocha - lapte semi-degresat Venti 2087 497 19 15.6 63.9 62.6 0.3 17.5 0.72 99.2

White Mocha - lapte integral Short 922 220 11 7.9 24.4 24 0.1 5.8 0.25 33.1

White Mocha - lapte integral
Tall 1421 339 16.3 11.5 38.1 37.2 0.2 10 0.42 66.2

White Mocha - lapte integral Grande 1823 434 20.4 14.4 49.9 49.1 0.2 12.8 0.54 66.2

White Mocha - lapte integral
Venti 2295 547 24.9 17.4 63.6 62.3 0.3 17.2 0.72 99.2

White Mocha - lapte degresat
Short 816 195 8 5.9 24.6 24.2 0.1 5.9 0.26 33.1

White Mocha - lapte degresat
Tall 1220 291 10.6 7.8 38.4 37.5 0.2 10.2 0.43 66.2

White Mocha - lapte degresat
Grande 1560 372 13 9.5 50.4 49.5 0.2 13 0.55 66.2

White Mocha - lapte degresat
Venti 1932 460 14.6 10.7 64.2 62.9 0.3 17.5 0.73 99.2

White Mocha - lapte de migdale
Short 772 185 8.9 5.9 22.7 22.2 0.4 3.2 0.21 33.1

White Mocha - lapte de migdale
Tall 1136 272 12.2 7.7 34.8 33.8 0.8 5.1 0.35 66.2

White Mocha - lapte de migdale
Grande 1450 347 15.1 9.5 45.7 44.6 0.9 6.4 0.44 66.2

White Mocha - lapte de migdale
Venti 1780 425 17.6 10.6 57.7 56.1 1.3 8.2 0.58 99.2

White Mocha - lapte de soia

Short 838 200 9.4 6.1 23.1 22.7 0.6 5.5 0.28 33.1

White Mocha - lapte de soia
Tall 1262 301 13.1 8.1 35.6 34.8 1.1 9.5 0.48 66.2

White Mocha - lapte de soia
Grande 1614 385 16.3 10 46.8 45.9 1.4 12.1 0.61 66.2

White Mocha - lapte de soia
Venti 2006 478 19.1 11.3 59.2 57.9 2 16.2 0.81 99.2

White Mocha - lapte de ovăz

Short 891 213 10 7.5 26 23.3 2 3.6 0.26 33.1

White Mocha - lapte de ovăz
Tall 1363 325 14.4 10.8 41.1 35.8 3.8 5.9 0.44 66.2

White Mocha - lapte de ovăz Grande 1746 416 17.9 13.5 54 47.3 4.9 7.4 0.56 66.2

White Mocha - lapte de ovăz
Venti 2189 522 21.5 16.2 69.2 59.8 6.9 9.7 0.75 99.2

White Mocha - lapte de cocos
Short 842 202 10 7.9 23.4 23 1.5 3.6 0.33 33.1

White Mocha - lapte de cocos
Tall 1270 304 14.4 11.5 36.2 35.3 2.8 5.9 0.57 66.2

White Mocha - lapte de cocos
Grande 1625 389 17.9 14.4 47.5 46.6 3.6 7.4 0.73 66.2

White Mocha - lapte de cocos
Venti 2022 484 21.5 17.5 60.1 58.9 5 9.7 0.97 99.2

Băutură de ovăz [Apă, OVAZ (12%), grăsime de cocos, dextrină de porumb, făină de boabe fava, 

regulator de aciditate: fosfat dipotasic, sare de mare, stabilizatori: gumă gellan, gumă xantan.], 

frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [cremă 34% (LAPTE) ), zahăr (6%), , gaz propulsor: protoxid de 

azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor grași, aromă naturală de 

vanilie, stabilizator: caragenan.], Mocha de ciocolată albă [zahăr, LAPTE degresat condensat, 

LAPTE condensat îndulcit [LAPTE degresat condensat, zahăr], ulei de cocos, unt de cacao, sare, 

emulgator (mono și digliceride ale acizilor grași)], Espresso shot  [cafea prăjită cu boabe întregi]

Băutură de nucă de cocos [Apă, lapte de cocos (10%), zahăr, dextrină de porumb, făină de boabe 

fava, stabilizatori: gumă gellan, gumă xantan, regulator de aciditate: carbonat acid de sodiu, 

aromă naturală.], frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [cremă 34% ( LAPTE), zahăr (6%), , gaz 

propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor grași, 

aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], ciocolată albă moka [zahăr, LAPTE degresat 

condensat , LAPTE condensat îndulcit [LAPTE degresat condensat, zahăr], ulei de cocos, unt de 

cacao, sare, emulgator (mono și digliceride ale acizilor grași)], Espresso shot -  [cafea prăjită cu 

boabe întregi]

Lapte degresat [LAPTE degresat], Frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [smântână 34% (LAPTE), 

zahăr (6%), gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride 

ale acizilor grași, natural aromă de vanilie, stabilizator: caragenan.], sos Mocha [apă, zahăr, pudră 

de cacao, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, extract de vanilie], Espresso shot [din 

cafea cu boabe întregi prăjite]

Lapte integral [LAPTE integral], Frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [smântână 34% (LAPTE), zahăr 

(6%),  gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale 

acizilor grași, natural aromă de vanilie, stabilizator: caragenan.], mocha de ciocolată albă [zahăr, 

LAPTE degresat condensat, LAPTE condensat îndulcit [LAPTE degresat condensat, zahăr], ulei de 

cocos, unt de cacao, sare, emulgator (mono și digliceride ale acizilor grași)], Shot espresso -  [cafea 

prăjită cu boabe întregi]

Lapte degresat [LAPTE degresat], Frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [smântână 34% (LAPTE), 

zahăr (6%),  gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride 

ale acizilor grași, natural aromă de vanilie, stabilizator: caragenan.], mocha de ciocolată albă 

[zahăr, LAPTE degresat condensat, LAPTE condensat îndulcit [LAPTE degresat condensat, zahăr], 

ulei de cocos, unt de cacao, sare, emulgator (mono și digliceride ale acizilor grași)], Shot espresso -  

[cafea prăjită cu boabe întregi]

Băutură de migdale [apă, MIGDALE (2,5%), fructoză, regulatori de aciditate: fosfat monopotasic, 

difosfat dipotasic; carbonat de calciu, stabilizatori: gumă gellan, carageenan, gumă guar; arome 

naturale, sare de mare], frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [smântână 34% (LAPTE), zahăr (6%), 

gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor 

grași, aromă naturală de vanilie , stabilizator: caragenan.], Mocha de ciocolată albă [zahăr, LAPTE 

degresat condensat, LAPTE condensat îndulcit [LAPTE degresat condensat, zahăr], ulei de cocos, 

unt de cacao, sare, emulgator (mono și digliceride ale acizilor grași)], shot espresso  [din cafea 

prăjită cu boabe întregi]

Băutură de soia [bază de soia [apă, boabe de SOIA decorticate (7,9%)], zahăr, fructoză, regulatori 

de aciditate: fosfați de potasiu; carbonat de calciu, sare de mare, aromă naturală, stabilizator: 

gumă gellan.], frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [smântână 34% (LAPTE), zahăr (6%), , gaz 

propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor grași, 

aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], ciocolată albă moka [zahăr, LAPTE degresat 

condensat, LAPTE condensat îndulcit [LAPTE degresat condensat, zahăr], ulei de cocos, unt de 

cacao, sare, emulgator (mono și di) gliceride ale acizilor grași)], Espresso shot -  [cafea cu boabe 

întregi prăjite]

Băutură de migdale [apă, MIGDALE (2,5%), fructoză, regulatori de aciditate: fosfat monopotasic, 

difosfat dipotasic; carbonat de calciu, stabilizatori: gumă gellan, carageenan, gumă guar; arome 

naturale, sare de mare], frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [smântână 34% (LAPTE), zahăr (6%), 

gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor 

grași, aromă naturală de vanilie , stabilizator: caragenan.], Sos Mocha [apă, zahăr, pudră de cacao, 

pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, extract de vanilie], Espresso shot  [ din cafea cu 

boabe întregi prăjite]

Băutură de soia [bază de soia [apă, boabe de SOIA decorticate (7,9%)], zahăr, fructoză, regulatori 

de aciditate: fosfați de potasiu; carbonat de calciu, sare de mare, aromă naturală, stabilizator: 

gumă gellan.], frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [smântână 34% (LAPTE), zahăr (6%), , gaz 

propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor grași, 

aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], Sos Mocha [apă, zahăr, pudră de cacao, pudră 

de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, extract de vanilie], Espresso shot [din cafea cu boabe 

întregi prăjite]

Băutură de ovăz [Apă, OVĂZ (12%), grăsime de cocos, dextrină de porumb, făină de boabe fava, 

regulator de aciditate: fosfat dipotasic, sare de mare, stabilizatori: gumă gellan, gumă xantan.], 

frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [cremă 34% (LAPTE) ), zahăr (6%),  gaz propulsor: protoxid de 

azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor grași, aromă naturală de 

vanilie, stabilizator: caragenan.], Sos Mocha [apă, zahăr, pudră de cacao, pudră de cacao cu 

conținut scăzut de grăsimi, extract de vanilie], Espresso shot -  [cafea cu boabe întregi prăjite]

Băutură de nucă de cocos [Apă, lapte de cocos (10%), zahăr, dextrină de porumb, făină de boabe 

fava, stabilizatori: gumă gellan, gumă xantan, regulator de aciditate: carbonat acid de sodiu, 

aromă naturală.], frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [cremă 34% ( LAPTE), zahăr (6%), , gaz 

propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor grași, 

aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], Sos Mocha [apă, zahăr, pudră de cacao , 

pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, extract de vanilie], Espresso shot  [cafea cu boabe 

întregi prăjite]

Lapte semi-degresat [LAPTE semi-degresat], Frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [smântână 34% 

(LAPTE), zahăr (6%), , gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și 

digliceride ale acizilor grași, natural aromă de vanilie, stabilizator: caragenan.], mocha de ciocolată 

albă [zahăr, LAPTE degresat condensat, LAPTE condensat îndulcit [LAPTE degresat condensat, 

zahăr], ulei de cocos, unt de cacao, sare, emulgator (mono și digliceride ale acizilor grași)], Shot 

espresso -  [cafea prăjită cu boabe întregi]

Băutură de nucă de cocos [Apă, lapte de cocos (10%), zahăr, dextrină de porumb, făină de boabe 

fava, stabilizatori: gumă gellană, gumă xantan, regulator de aciditate: carbonat acid de sodiu, 

aromă naturală.], caramel [zahăr, dextroză, sirop de glucoză. , unt (LAPTE), fructoză, smântână 

dublă (LAPTE), apă, LAPTE praf degresat, aromă naturală, emulgator; Lecitine de SOIA, mono- și 

digliceride ale acizilor grași, regulator de aciditate; citrați de sodiu, sare, stabilizator; trifosfați, 

agent antispumant; dimetil polisiloxan], Espresso shot [din cafea cu boabe întregi prăjite], sirop cu 

aromă de vanilie [apă, zahăr, aromă naturală, regulator de aciditate: acid citric, conservant: sorbat 

de potasiu]

Lapte semi-degresat [LAPTE semi-degresat], Frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [smântână 34% 

(LAPTE), zahăr (6%), , gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și 

digliceride ale acizilor grași, natural aromă de vanilie, stabilizator: caragenan.], sos Mocha [apă, 

zahăr, pudră de cacao, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, extract de vanilie], Espresso 

shot [din cafea cu boabe întregi prăjite]

Lapte integral [LAPTE integral], Frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [smântână 34% (LAPTE), zahăr 

(6%), , gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale 

acizilor grași, natural aromă de vanilie, stabilizator: caragenan.], sos Mocha [apă, zahăr, pudră de 

cacao, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, extract de vanilie], Espresso shot [din cafea 

cu boabe întregi prăjite]



Băuturi cu gheața
Cold Brew Tall 68 16 1 0.2 0 0 1 1.2 0.26 36.9

Cold Brew Grande 92 22 1.4 0.3 0 0 1.4 1.7 0.35 50

Cold Brew Venti 116 28 1.8 0.4 0 0 1.8 2.1 0.44 63.2

Cold Brew Latte - lapte semi-degresat Tall 390 93 3.3 2.9 8.8 7.9 0.5 6.6 0.30 38.7

Cold Brew Latte - lapte semi-degresat Grande 517 123 4.4 3.9 11.7 10.5 0.7 8.8 0.40 51.8

Cold Brew Latte - lapte semi-degresat Venti 631 151 5.4 4.6 14.2 12.4 1 10.7 0.53 76.9

Cold Brew Latte - lapte integral Tall 502 120 6.5 3.9 8.7 7.8 0.5 6.5 0.30 38.7

Cold Brew Latte - lapte integral Grande 665 159 8.6 5.2 11.5 10.3 0.7 8.6 0.40 51.8

Cold Brew Latte - lapte integral Venti 806 192 10.4 6.2 14 12.2 1 10.4 0.52 76.9

Cold Brew Latte - lapte degresat
Tall 306 73 1 0.3 9 8.1 0.5 6.6 0.31 38.7

Cold Brew Latte - lapte degresat
Grande 406 97 1.3 0.4 11.9 10.7 0.7 8.8 0.41 51.8

Cold Brew Latte - lapte degresat
Venti 501 119 1.8 0.5 14.5 12.7 1 10.7 0.53 76.9

Cold Brew Latte - lapte de migdale Tall 225 55 2.6 0.3 5.5 4.4 1 1.7 0.22 38.7

Cold Brew Latte - lapte de migdale
Grande 298 73 3.4 0.4 7.3 5.9 1.3 2.2 0.30 51.8

Cold Brew Latte - lapte de migdale Venti 373 91 4.2 0.5 9 7 1.8 2.9 0.40 76.9

Cold Brew Latte - lapte de soia Tall 346 83 3.4 0.6 6.3 5.4 1.4 6 0.35 38.7

Cold Brew Latte - lapte de soia Grande 459 110 4.5 0.8 8.4 7.2 1.8 7.9 0.46 51.8

Cold Brew Latte - lapte de soia
Venti 563 135 5.5 1 10.3 8.5 2.3 9.6 0.60 76.9

Cold Brew Latte - lapte de ovăz Tall 445 106 4.7 3.3 11.7 6.4 4 2.5 0.32 38.7

Cold Brew Latte - lapte de ovăz Grande 590 141 6.2 4.3 15.5 8.5 5.3 3.3 0.42 51.8

Cold Brew Latte - lapte de ovăz Venti 717 172 7.5 5.2 18.7 10.1 6.5 4.2 0.55 76.9

Cold Brew Latte - lapte de cocos
Tall 355 86 4.7 3.9 6.8 5.9 3 2.5 0.44 38.7

Cold Brew Latte - lapte de cocos
Grande 470 115 6.2 5.2 9.1 7.9 4 3.3 0.58 51.8

Cold Brew Latte - lapte de cocos Venti 576 140 7.5 6.2 11.1 9.3 4.9 4.2 0.74 76.9

Iced Americano Tall 43 10 0.2 0 1 0.1 0.2 0.9 0.06 66.2

Iced Americano Grande 65 16 0.3 0.1 1.5 0.2 0.3 1.4 0.08 99.2

Iced Americano Venti 86 21 0.5 0.1 2 0.3 0.5 1.9 0.11 132.3

Iced Latte - lapte semi-degresat Tall 412 98 3.3 3.1 9.6 8.7 0.2 7.3 0.25 66.2

Iced Latte - lapte semi-degresat Grande 507 121 4.1 3.9 11.8 10.9 0.2 9 0.30 66.2

Iced Latte - lapte semi-degresat Venti 592 141 4.8 4.5 13.7 12.5 0.3 10.5 0.36 99.2

Iced Latte - lapte integral Tall 534 127 6.8 4.2 9.4 8.5 0.2 7.1 0.25 66.2

Iced Latte - lapte integral Grande 661 157 8.5 5.3 11.6 10.7 0.2 8.8 0.30 66.2

Iced Latte - lapte integral Venti 767 182 9.7 6 13.5 12.2 0.3 10.3 0.36 99.2

Iced Latte - lapte degresat Tall 321 76 0.8 0.3 9.7 8.9 0.2 7.3 0.26 66.2

Iced Latte - lapte degresat Grande 392 93 0.9 0.3 12 11.2 0.2 9 0.31 66.2

Iced Latte - lapte degresat Venti 461 109 1.1 0.4 14 12.7 0.3 10.5 0.37 99.2

Iced Latte - lapte de migdale Tall 231 56 2.5 0.2 5.9 4.9 0.8 1.9 0.17 66.2

Iced Latte - lapte de migdale Grande 280 68 3.1 0.3 7.2 6.1 0.9 2.1 0.19 66.2

Iced Latte - lapte de migdale Venti 334 81 3.6 0.3 8.5 7 1.1 2.8 0.24 99.2

Iced Latte - lapte de soia Tall 364 87 3.4 0.6 6.8 6 1.2 6.6 0.30 66.2

Iced Latte - lapte de soia Grande 447 107 4.2 0.8 8.3 7.5 1.4 8 0.37 66.2

Iced Latte - lapte de soia Venti 524 125 4.9 0.9 9.8 8.5 1.7 9.5 0.44 99.2

Iced Latte - lapte de ovăz Tall 472 113 4.8 3.5 12.7 7.1 4.1 2.8 0.27 66.2

Iced Latte - lapte de ovăz Grande 583 139 6 4.4 15.7 8.9 5 3.2 0.32 66.2

Iced Latte - lapte de ovăz Venti 678 162 6.9 5 18.2 10.1 5.8 4 0.38 99.2

Iced Latte - lapte de cocos Tall 373 91 4.8 4.2 7.4 6.5 3 2.8 0.40 66.2

Iced Latte - lapte de cocos Grande 459 111 6 5.3 9 8.2 3.7 3.2 0.49 66.2

Iced Latte - lapte de cocos Venti 537 130 6.9 6.1 10.6 9.3 4.3 4 0.57 99.2

Iced Latte Macchiato - lapte semi-degresat
Tall 412 98 3.3 3.1 9.6 8.7 0.2 7.3 0.25 66.2

Iced Latte Macchiato - lapte semi-degresat
Grande 507 121 4.1 3.9 11.8 10.9 0.2 9 0.30 66.2

Iced Latte Macchiato - lapte semi-degresat
Venti 592 141 4.8 4.5 13.7 12.5 0.3 10.5 0.36 99.2

Iced Latte Macchiato - lapte integral Tall 534 127 6.8 4.2 9.4 8.5 0.2 7.1 0.25 66.2

Iced Latte Macchiato - lapte integral Grande 661 157 8.5 5.3 11.6 10.7 0.2 8.8 0.30 66.2

Iced Latte Macchiato - lapte integral Venti 767 182 9.7 6 13.5 12.2 0.3 10.3 0.36 99.2

Iced Latte Macchiato - lapte degresat Tall 321 76 0.8 0.3 9.7 8.9 0.2 7.3 0.26 66.2

Iced Latte Macchiato - lapte degresat Grande 392 93 0.9 0.3 12 11.2 0.2 9 0.31 66.2

Iced Latte Macchiato - lapte degresat Venti 461 109 1.1 0.4 14 12.7 0.3 10.5 0.37 99.2

Iced Latte Macchiato - lapte de migdale Tall 231 56 2.5 0.2 5.9 4.9 0.8 1.9 0.17 66.2

Iced Latte Macchiato - lapte de migdale Grande 280 68 3.1 0.3 7.2 6.1 0.9 2.1 0.19 66.2

Iced Latte Macchiato - lapte de migdale Venti 334 81 3.6 0.3 8.5 7 1.1 2.8 0.24 99.2

Iced Latte Macchiato - lapte de soia Tall 364 87 3.4 0.6 6.8 6 1.2 6.6 0.30 66.2

Iced Latte Macchiato - lapte de soia Grande 447 107 4.2 0.8 8.3 7.5 1.4 8 0.37 66.2

Iced Latte Macchiato - lapte de soia Venti 524 125 4.9 0.9 9.8 8.5 1.7 9.5 0.44 99.2

Iced Latte Macchiato - lapte de ovăz Tall 472 113 4.8 3.5 12.7 7.1 4.1 2.8 0.27 66.2

Iced Latte Macchiato - lapte de ovăz Grande 583 139 6 4.4 15.7 8.9 5 3.2 0.32 66.2

Iced Latte Macchiato - lapte de ovăz Venti 678 162 6.9 5 18.2 10.1 5.8 4 0.38 99.2

Iced Latte Macchiato - lapte de cocos Tall 373 91 4.8 4.2 7.4 6.5 3 2.8 0.40 66.2

Iced Latte Macchiato - lapte de cocos Grande 459 111 6 5.3 9 8.2 3.7 3.2 0.49 66.2

Iced Latte Macchiato - lapte de cocos Venti 537 130 6.9 6.1 10.6 9.3 4.3 4 0.57 99.2

Iced Caramel Macchiato - lapte semi-degresat

Tall 652 155 4.3 3.8 21.4 20.1 0.2 7.4 0.28 66.2

Iced Caramel Macchiato - lapte semi-degresat

Grande 815 193 5.1 4.6 27.6 26.2 0.2 9.1 0.33 66.2

Iced Caramel Macchiato - lapte semi-degresat

Venti 967 229 5.8 5.1 33.6 31.6 0.3 10.6 0.40 99.2

Iced Caramel Macchiato - lapte integral

Tall 774 184 7.8 4.9 21.2 19.9 0.2 7.2 0.28 66.2

Iced Caramel Macchiato - lapte integral

Grande 969 230 9.5 5.9 27.4 26 0.2 8.8 0.33 66.2

Iced Caramel Macchiato - lapte integral
Venti 1142 271 10.7 6.7 33.3 31.4 0.3 10.4 0.39 99.2

Iced Caramel Macchiato - lapte degresat

Tall 561 133 1.8 0.9 21.6 20.3 0.2 7.4 0.29 66.2

Iced Caramel Macchiato - lapte degresat

Grande 700 166 1.9 1 27.8 26.4 0.2 9.1 0.34 66.2

Iced Caramel Macchiato - lapte degresat

Venti 837 198 2.1 1 33.8 31.9 0.3 10.6 0.40 99.2

Lapte semi-degresat [LAPTE semi-degresat], gheață, caramel [zahăr, dextroză, sirop de glucoză, 

unt (LAPTE), fructoză, smântână dublă (LAPTE), apă, LAPTE praf degresat, aromă naturală, 

emulgator; Lecitine de SOIA, mono- și digliceride ale acizilor grași, regulator de aciditate; citrați de 

sodiu, sare, stabilizator; trifosfați, agent antispumant; dimetil polisiloxan], Espresso shot  [cafea 

prăjită din boabe întregi], sirop cu aromă de vanilie [apă, zahăr, aromă naturală, regulator de 

aciditate: acid citric, conservant: sorbat de potasiu]

LAPTE întreg, gheață, caramel [zahăr, dextroză, sirop de glucoză, unt (LAPTE), fructoză, smântână 

dublă (LAPTE), apă, LAPTE praf degresat, aromă naturală, emulgator; Lecitine de SOIA, mono- și 

digliceride ale acizilor grași, regulator de aciditate; citrați de sodiu, sare, stabilizator; trifosfați, 

agent antispumant; dimetil polisiloxan], Espresso shot [cafea din boabe întregi], sirop cu aromă de 

vanilie [apă, zahăr, aromă naturală, regulator de aciditate: acid citric, conservant: sorbat de 

potasiu]

LAPTE integral, gheață, caramel [zahăr, dextroză, sirop de glucoză, unt (LAPTE), fructoză, 

smântână dublă (LAPTE), apă, LAPTE praf degresat, aromă naturală, emulgator; Lecitine de SOIA, 

mono- și digliceride ale acizilor grași, regulator de aciditate; citrați de sodiu, sare, stabilizator; 

trifosfați, agent antispumant; dimetil polisiloxan], Espresso shot [cafea din boabe întregi], sirop cu 

aromă de vanilie [apă, zahăr, aromă naturală, regulator de aciditate: acid citric, conservant: sorbat 

de potasiu]

Lapte degresat [LAPTE degresat], gheață, Espresso shot  [cafea din boabe întregi prăjite]

Băutură de migdale [apă, MIGDALE (2,5%), fructoză, regulatori de aciditate: fosfat monopotasic, 

difosfat dipotasic; carbonat de calciu, stabilizatori: gumă gellan, carageenan, gumă guar; arome 

naturale, sare de mare], gheață, espresso shot  [cafea din boabe întregi prăjite]

Băutură de soia [bază de soia [apă, boabe de SOIA decorticate (7,9%)], zahăr, fructoză, regulatori 

de aciditate: fosfați de potasiu; carbonat de calciu, sare de mare, aromă naturală, stabilizator: 

gumă gellan.], gheață, Espresso shot [din cafea cu boabe întregi prăjite]

Băutură de ovăz [Apă, OVAZ (12%), grăsime de nucă de cocos, dextrină de porumb, făină de 

boabe fava, regulator de aciditate: fosfat dipotasic, sare de mare, stabilizatori: gumă gellan, gumă 

xantan.], gheață, Espresso shot [ cafea din boabe întregi]

Băutură de nucă de cocos [Apă, lapte de cocos (10%), zahăr, dextrină de porumb, făină de boabe 

fava, stabilizatori: gumă gellană, gumă xantan, regulator de aciditate: carbonat acid de sodiu, 

aromă naturală.], gheață, Espresso shot  [cafea  din boabe intregi]

Băutură de soia [bază de soia [apă, boabe de SOIA decorticate (7,9%)], zahăr, fructoză, regulatori 

de aciditate: fosfați de potasiu; carbonat de calciu, sare de mare, aromă naturală, stabilizator: 

gumă gellan.], gheață, Espresso shot [din cafea cu boabe întregi prăjite]

Băutură de ovăz [Apă, OVAZ (12%), grăsime de nucă de cocos, dextrină de porumb, făină de 

boabe fava, regulator de aciditate: fosfat dipotasic, sare de mare, stabilizatori: gumă gellan, gumă 

xantan.], gheață, Espresso shot [ cafea din boabe întregi]

Băutură de nucă de cocos [Apă, lapte de cocos (10%), zahăr, dextrină de porumb, făină de boabe 

fava, stabilizatori: gumă gellană, gumă xantan, regulator de aciditate: carbonat acid de sodiu, 

aromă naturală.], gheață, Espresso shot  [cafea  din boabe intregi]

Lapte semi-degresat [LAPTE semi-degresat], gheață, Espresso shot  [cafea din boabe întregi 

prăjite]

Lapte integral [LAPTE integral], gheață, Espresso shot  [cafea din boabe întregi prăjite]

gheață, apă, espresso shot [din cafea prăjită cu boabe întregi]

Lapte semi-degresat [LAPTE semi-degresat], gheață, Espresso shot  [cafea din boabe întregi 

prăjite]

Lapte integral [LAPTE integral], gheață, Espresso shot  [cafea din boabe întregi prăjite]

Lapte degresat [LAPTE degresat], gheață, Espresso shot  [cafea din boabe întregi prăjite]

Băutură de migdale [apă, MIGDALE (2,5%), fructoză, regulatori de aciditate: fosfat monopotasic, 

difosfat dipotasic; carbonat de calciu, stabilizatori: gumă gellan, carageenan, gumă guar; arome 

naturale, sare de mare], gheață, espresso shot  [cafea din boabe întregi prăjite]

Lapte degresat [LAPTE degresat], Cold Brew - concentrat [cafea arabica], gheață

Băutură de migdale [apă, MIGDALE (2,5%), fructoză, regulatori de aciditate: fosfat monopotasic, 

difosfat dipotasic; carbonat de calciu, stabilizatori: gumă gellan, carageenan, gumă guar; arome 

naturale, sare de mare], preparare rece - concentrată [cafea arabică], gheață

Băutură de soia [bază de soia [apă, boabe de SOIA decorticate (7,9%)], zahăr, fructoză, regulatori 

de aciditate: fosfați de potasiu; carbonat de calciu, sare de mare, aromă naturală, stabilizator: 

gumă gellan.], preparare la rece - concentrată [cafea arabică], gheață

Băutură de ovăz [Apă, OVAZ (12%), grăsime de cocos, dextrină de porumb, făină de boabe fava, 

regulator de aciditate: fosfat dipotasic, sare de mare, stabilizatori: gumă gellan, gumă xantan.], 

Cold Brew - concentrat [cafea arabică], gheață

Băutură de nucă de cocos [Apă, lapte de cocos (10%), zahăr, dextrină de porumb, făină de boabe 

fava, stabilizatori: gumă gellană, gumă xantan, regulator de aciditate: carbonat acid de sodiu, 

aromă naturală.], preparat la rece - concentrat [cafea arabica], gheaţă

cafea arabică infuzată, apă, gheață

Lapte semi-degresat [LAPTE semi-degresat], Cold Brew - concentrat [cafea arabica], gheață

Lapte integral [LAPTE integral], Cold Brew - concentrat [cafea arabica], gheață



Iced Caramel Macchiato - lapte de migdale

Tall 471 113 3.5 0.9 17.8 16.3 0.8 2 0.20 66.2

Iced Caramel Macchiato - lapte de migdale

Grande 588 140 4.1 0.9 23 21.4 0.9 2.2 0.23 66.2

Iced Caramel Macchiato - lapte de migdale

Venti 709 169 4.6 1 28.3 26.1 1.1 2.9 0.27 99.2

Iced Caramel Macchiato - lapte de soia

Tall 605 144 4.4 1.2 18.7 17.3 1.2 6.7 0.33 66.2

Iced Caramel Macchiato - lapte de soia

Grande 755 180 5.3 1.4 24.2 22.7 1.4 8.1 0.40 66.2

Iced Caramel Macchiato - lapte de soia
Venti 899 214 5.9 1.5 29.6 27.7 1.7 9.6 0.47 99.2

Iced Caramel Macchiato - lapte de ovăz

Tall 712 169 5.8 4.1 24.5 18.4 4.1 2.9 0.30 66.2

Iced Caramel Macchiato - lapte de ovăz

Grande 891 212 7 5 31.5 24.1 5 3.3 0.35 66.2

Iced Caramel Macchiato - lapte de ovăz

Venti 1053 250 7.9 5.7 38 29.3 5.8 4.1 0.42 99.2

Iced Caramel Macchiato - lapte de cocos

Tall 614 147 5.8 4.9 19.2 17.9 3 2.9 0.43 66.2

Iced Caramel Macchiato - lapte de cocos

Grande 767 184 7 6 24.9 23.4 3.7 3.3 0.52 66.2

Iced Caramel Macchiato - lapte de cocos

Venti 912 219 7.9 6.7 30.4 28.5 4.3 4.1 0.61 99.2

Iced Cappuccino with Cold Foam Tall 243 58 0.5 0.1 9.7 8.8 0.2 3.6 0.14 66.2

Iced Cappuccino with Cold Foam Grande 325 77 0.5 0.2 13.4 12.6 0.2 4.5 0.17 66.2

Iced Cappuccino with Cold Foam Venti 436 103 0.7 0.2 17.9 16.6 0.3 6 0.23 99.2

Iced Mocha - lapte semi-degresat

Tall 1153 275 13 10 27.6 25.7 2.3 10.8 0.28 66.2

Iced Mocha - lapte semi-degresat

Grande 1518 363 17.6 13.4 36 33.7 2.9 13.6 0.34 66.2

Iced Mocha - lapte semi-degresat
Venti 1736 414 18.8 14.3 43.2 40.1 3.7 16.2 0.40 99.2

Iced Mocha - lapte integral
Tall 1275 304 16.5 11 27.4 25.5 2.3 10.6 0.27 66.2

Iced Mocha - lapte integral
Grande 1672 399 22 14.8 35.7 33.4 2.9 13.4 0.33 66.2

Iced Mocha - lapte integral
Venti 1911 456 23.8 15.9 43 39.9 3.7 15.9 0.39 99.2

Iced Mocha - lapte degresat
Tall 1062 253 10.5 7.1 27.8 25.8 2.3 10.8 0.28 66.2

Iced Mocha - lapte degresat
Grande 1403 335 14.4 9.8 36.2 33.9 2.9 13.6 0.34 66.2

Iced Mocha - lapte degresat
Venti 1605 383 15.2 10.2 43.5 40.4 3.7 16.2 0.41 99.2

Iced Mocha - lapte de migdale
Tall 972 233 12.2 7 23.9 21.8 2.8 5.3 0.19 66.2

Iced Mocha - lapte de migdale

Grande 1291 310 16.6 9.7 31.4 28.8 3.7 6.8 0.23 66.2

Iced Mocha - lapte de migdale
Venti 1478 354 17.7 10.1 38 34.7 4.5 8.4 0.28 99.2

Iced Mocha - lapte de soia

Tall 1105 264 13.1 7.4 24.8 22.9 3.2 10 0.33 66.2

Iced Mocha - lapte de soia

Grande 1458 349 17.7 10.2 32.5 30.2 4.1 12.7 0.40 66.2

Iced Mocha - lapte de soia
Venti 1668 399 19 10.7 39.3 36.2 5.1 15.1 0.47 99.2

Iced Mocha - lapte de ovăz
Tall 1213 290 14.5 10.3 30.7 24 6.1 6.2 0.29 66.2

Iced Mocha - lapte de ovăz
Grande 1594 381 19.5 13.9 39.9 31.6 7.8 7.9 0.35 66.2

Iced Mocha - lapte de ovăz

Venti 1822 435 20.9 14.8 47.7 37.8 9.2 9.6 0.42 99.2

Iced Mocha - lapte de cocos

Tall 1115 268 14.5 11 25.4 23.5 5 6.2 0.42 66.2

Iced Mocha - lapte de cocos

Grande 1470 353 19.5 14.8 33.2 30.9 6.4 7.9 0.52 66.2

Iced Mocha - lapte de cocos

Venti 1681 404 20.9 15.9 40.1 37 7.7 9.6 0.61 99.2

Iced White Mocha - lapte semi-degresat

Tall 1410 336 15.1 12 39.3 38.4 0.2 10.7 0.45 66.2

Iced White Mocha - lapte semi-degresat

Grande 1861 444 20.4 16.2 51.5 50.7 0.2 13.5 0.56 66.2

Iced White Mocha - lapte semi-degresat

Venti 2165 516 22.3 17.7 62.7 61.4 0.3 16 0.68 99.2

Iced White Mocha - lapte integral
Tall 1532 366 18.6 13.1 39.1 38.2 0.2 10.5 0.44 66.2

Iced White Mocha - lapte integral
Grande 2015 481 24.8 17.5 51.3 50.4 0.2 13.3 0.56 66.2

Iced White Mocha - lapte integral
Venti 2339 558 27.3 19.3 62.4 61.1 0.3 15.8 0.67 99.2

LAPTE semi-degresat, gheață, frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [smântână 34% (LAPTE), zahăr 

(6%), gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale 

acizilor grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator : caragenan.], Mocha de ciocolată albă [zahăr, 

LAPTE degresat condensat, LAPTE condensat îndulcit [LAPTE degresat condensat, zahăr], ulei de 

cocos, unt de cacao, sare, emulgator (mono și digliceride ale acizilor grași)], Espresso shot [cafea 

prăjită cu boabe întregi]

LAPTE integral, gheață, frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [smântână 34% (LAPTE), zahăr (6%), 

gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor 

grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator : caragenan.], Mocha de ciocolată albă [zahăr, LAPTE 

degresat condensat, LAPTE condensat îndulcit [LAPTE degresat condensat, zahăr], ulei de cocos, 

unt de cacao, sare, emulgator (mono și digliceride ale acizilor grași)], Espresso shot [cafea prăjită 

cu boabe întregi]

LAPTE degresat, gheață, frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [smântână 34% (LAPTE), zahăr (6%), , 

gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor 

grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator : caragenan.], Mocha Drizzle [apă, zahăr, pudră de 

cacao, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, extract de vanilie], Sos Mocha [apă, zahăr, 

pudră de cacao, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, extract de vanilie], Espresso shot 

[din cafea prăjită cu boabe întregi]

Băutură de migdale [apă, MIGDALE (2,5%), fructoză, regulatori de aciditate: fosfat monopotasic, 

difosfat dipotasic; carbonat de calciu, stabilizatori: gumă gellan, carageenan, gumă guar; arome 

naturale, sare de mare], gheață, frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [smântână 34% (LAPTE), zahăr 

(6%), , gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale 

acizilor grași, natural aromă de vanilie, stabilizator: caragenan.], Mocha Drizzle [apă, zahăr, pudră 

de cacao, pudră de cacao degresată, extract de vanilie], Sos Mocha [apă, zahăr, pudră de cacao, 

pudră de cacao degresată, extract de vanilie], Espresso shot [din cafea prăjită cu boabe întregi]

Băutură de soia [bază de soia [apă, boabe de SOIA decorticate (7,9%)], zahăr, fructoză, regulatori 

de aciditate: fosfați de potasiu; carbonat de calciu, sare de mare, aromă naturală, stabilizator: 

gumă gellan.], gheață, frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [smântână 34% (LAPTE), zahăr (6%), gaz 

propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor grași, 

aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], Mocha Drizzle [apă, zahăr, pudră de cacao, 

pudră de cacao degresată, extract de vanilie], Sos Mocha [apă, zahăr, pudră de cacao, grăsimi. 

pudră redusă de cacao, extract de vanilie], Espresso shot [din cafea cu boabe întregi prăjite]

Băutură de ovăz [apă, ovăz (12%), grăsime de cocos, dextrină de porumb, făină de fasole, 

regulator de aciditate: fosfat dipotasic, sare de mare, stabilizatori: gumă gellan, gumă xantan.], 

gheață, frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [cremă 34% (LAPTE), zahăr (6%), , gaz propulsor: 

protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor grași, aromă 

naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], Mocha Drizzle [apă, zahăr, cacao pudră, pudră de 

cacao cu conținut scăzut de grăsimi, extract de vanilie], sos Mocha [apă, zahăr, pudră de cacao, 

pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, extract de vanilie], Espresso shot - [din cafea cu 

boabe întregi prăjite]

Băutură de nucă de cocos [Apă, lapte de cocos (10%), zahăr, dextrină de porumb, făină de fasole, 

stabilizatori: gumă gellan, gumă xantan, regulator de aciditate: carbonat acid de sodiu, aromă 

naturală.], gheață, frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [cremă 34 % (LAPTE), zahăr (6%), , gaz 

propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor grași, 

aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], Mocha Drizzle [apă, zahăr, pudră de cacao, 

pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, extract de vanilie], sos Mocha [apă, zahăr, pudră de 

cacao, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, extract de vanilie], Espresso shot [ din cafea 

cu boabe întregi prăjite]

Băutură de ovăz [Apă, OVAZ (12%), grăsime de cocos, dextrină de porumb, făină de fasole, 

regulator de aciditate: fosfat dipotasic, sare de mare, stabilizatori: gumă gellan, gumă xantan.], 

gheață, caramel [zahăr, dextroză, glucoză sirop, unt (LAPTE), fructoză, smântână dublă (LAPTE), 

apă, LAPTE praf degresat, aromă naturală, emulgator; Lecitine de SOIA, mono- și digliceride ale 

acizilor grași, regulator de aciditate; citrați de sodiu, sare, stabilizator; trifosfați, agent 

antispumant; dimetil polisiloxan], Espresso shot [din cafea prăjită cu boabe întregi], sirop cu 

aromă de vanilie [apă, zahăr, aromă naturală, regulator de aciditate: acid citric, conservant: sorbat 

de potasiu]

Băutură de nucă de cocos [Apă, lapte de cocos (10%), zahăr, dextrină de porumb, făină de fasole, 

stabilizatori: gumă gellan, gumă xantan, regulator de aciditate: carbonat acid de sodiu, aromă 

naturală.], gheață,  caramel [zahăr, dextroză, sirop de glucoză, unt (LAPTE), fructoză, smântână 

dublă (LAPTE), apă, LAPTE praf degresat, aromă naturală, emulgator; Lecitine de SOIA, mono- și 

digliceride ale acizilor grași, regulator de aciditate; citrați de sodiu, sare, stabilizator; trifosfați, 

agent antispumant; dimetil polisiloxan], Espresso shot -  [din cafea prăjită cu boabe întregi], sirop 

cu aromă de vanilie [apă, zahăr, aromă naturală, regulator de aciditate: acid citric, conservant: 

sorbat de potasiu]

Lapte degresat [LAPTE degresat], gheață, Espresso shot  [din cafea prăjită cu boabe întregi], sirop 

simplu [zahăr, apă, conservant: sorbat de potasiu, acid: acid citric]

LAPTE semi-degresat, gheață, frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [smântână 34% (LAPTE), zahăr 

(6%), , gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale 

acizilor grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator : caragenan.], Mocha Drizzle [apă, zahăr, 

pudră de cacao, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, extract de vanilie], Sos Mocha [apă, 

zahăr, pudră de cacao, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, extract de vanilie], Espresso 

shot [din cafea prăjită cu boabe întregi]

LAPTE integral, gheață, frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [smântână 34% (LAPTE), zahăr (6%), , 

gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor 

grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator : caragenan.], Mocha Drizzle [apă, zahăr, pudră de 

cacao, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, extract de vanilie], Sos Mocha [apă, zahăr, 

pudră de cacao, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, extract de vanilie], Espresso shot 

[din cafea prăjită cu boabe întregi]

Băutură de migdale [apă, MIGDALE (2,5%), fructoză, regulatori de aciditate: fosfat monopotasic, 

difosfat dipotasic; carbonat de calciu, stabilizatori: gumă gellan, carageenan, gumă guar; arome 

naturale, sare de mare], gheață, burniță de caramel [zahăr, dextroză, sirop de glucoză, unt 

(LAPTE), fructoză, smântână dublă (LAPTE), apă, LAPTE praf degresat, aromă naturală, emulgator; 

Lecitine de SOIA, mono- și digliceride ale acizilor grași, regulator de aciditate; citrați de sodiu, 

sare, stabilizator; trifosfați, agent antispumant; dimetil polisiloxan], Espresso shot [cafea din 

boabe întregi], sirop cu aromă de vanilie [apă, zahăr, aromă naturală, regulator de aciditate: acid 

citric, conservant: sorbat de potasiu]

Băutură de soia [bază de soia [apă, boabe de SOIA decorticate (7,9%)], zahăr, fructoză, regulatori 

de aciditate: fosfați de potasiu; carbonat de calciu, sare de mare, aromă naturală, stabilizator: 

gumă gellan.], gheață, caramel [zahăr, dextroză, sirop de glucoză, unt (LAPTE), fructoză, smântână 

dublă (LAPTE), apă, LAPTE praf degresat, aromă naturală, emulgator; Lecitine de SOIA, mono- și 

digliceride ale acizilor grași, regulator de aciditate; citrați de sodiu, sare, stabilizator; trifosfați, 

agent antispumant; dimetil polisiloxan], Espresso shot - [cafea din boabe întregi], sirop cu aromă 

de vanilie [apă, zahăr, aromă naturală, regulator de aciditate: acid citric, conservant: sorbat de 

potasiu]



Iced White Mocha - lapte degresat
Tall 1319 314 12.6 9.1 39.4 38.6 0.2 10.7 0.45 66.2

Iced White Mocha - lapte degresat
Grande 1746 417 17.2 12.5 51.7 50.9 0.2 13.5 0.57 66.2

Iced White Mocha - lapte degresat

Venti 2034 485 18.6 13.6 62.9 61.6 0.3 16 0.69 99.2

Iced White Mocha - lapte de migdale

Tall 1230 294 14.3 9.1 35.6 34.6 0.8 5.3 0.36 66.2

Iced White Mocha - lapte de migdale

Grande 1634 391 19.4 12.5 46.9 45.8 0.9 6.7 0.45 66.2

Iced White Mocha - lapte de migdale

Venti 1906 456 21.1 13.6 57.4 55.9 1.1 8.2 0.56 99.2

Iced White Mocha - lapte de soia
Tall 1363 325 15.2 9.5 36.5 35.6 1.2 10 0.50 66.2

Iced White Mocha - lapte de soia
Grande 1801 430 20.5 13 48 47.2 1.4 12.6 0.62 66.2

Iced White Mocha - lapte de soia

Venti 2097 500 22.4 14.1 58.7 57.4 1.7 15 0.75 99.2

Iced White Mocha - lapte de ovăz

Tall 1470 351 16.6 12.4 42.4 36.8 4.1 6.1 0.46 66.2

Iced White Mocha - lapte de ovăz

Grande 1937 462 22.2 16.6 55.4 48.6 5 7.8 0.58 66.2

Iced White Mocha - lapte de ovăz
Venti 2251 537 24.4 18.3 67.1 59 5.8 9.5 0.70 99.2

Iced White Mocha - lapte de cocos Tall 1372 329 16.6 13.1 37.1 36.2 3 6.1 0.59 66.2

Iced White Mocha - lapte de cocos Grande 1813 435 22.2 17.5 48.8 47.9 3.7 7.8 0.75 66.2

Iced White Mocha - lapte de cocos Venti 2110 506 24.4 19.3 59.5 58.2 4.3 9.5 0.89 99.2

Blonde Iced Shaken Brown Sugar Oat Espresso - 

lapte de ovăz Tall 410 97 3.1 2.2 14.2 10.3 2.6 2 0.19 56.7

Blonde Iced Shaken Brown Sugar Oat Espresso - 

lapte de ovăz Grande 539 128 3.8 2.7 19.2 14.2 3.3 2.6 0.25 85.1

Blonde Iced Shaken Brown Sugar Oat Espresso - 

lapte de ovăz Venti 656 155 4.5 3.1 23.9 17.9 3.8 3.2 0.30 113.4

Ciocolată caldă

Classic Hot Chocolate - lapte semi-degresat
Short 720 172 8.1 6.2 18 17.2 1.5 6 0.12 0

Classic Hot Chocolate - lapte semi-degresat
Tall 1099 262 11.4 8.9 28.3 27.1 2.2 10.6 0.24 0

Classic Hot Chocolate - lapte semi-degresat
Grande 1353 322 13.6 10.6 35.7 34.2 2.9 13 0.28 0

Classic Hot Chocolate - lapte semi-degresat
Venti 1672 398 15.7 12.6 45.3 43.5 3.6 17.2 0.38 0

Classic Hot Chocolate - lapte integral Short 786 188 10 6.7 17.9 17.1 1.5 5.9 0.12 0

Classic Hot Chocolate - lapte integral Tall 1234 294 15.2 10.1 28.1 26.9 2.2 10.4 0.23 0

Classic Hot Chocolate - lapte integral Grande 1513 361 18.1 12.1 35.5 33.9 2.9 12.8 0.28 0

Classic Hot Chocolate - lapte integral Venti 1895 451 22 14.5 45 43.1 3.6 16.9 0.38 0

Classic Hot Chocolate - lapte degresat Short 670 160 6.7 4.6 18.1 17.3 1.5 6 0.13 0

Classic Hot Chocolate - lapte degresat Tall 999 238 8.6 5.8 28.5 27.3 2.2 10.6 0.24 0

Classic Hot Chocolate - lapte degresat Grande 1232 294 10.2 6.9 36 34.4 2.9 13 0.29 0

Classic Hot Chocolate - lapte degresat Venti 1506 358 11.1 7.3 45.7 43.8 3.6 17.2 0.39 0

Classic Hot Chocolate - lapte de migdale
Short 622 149 7.7 4.6 16 15.1 1.8 3.1 0.08 0

Classic Hot Chocolate - lapte de migdale
Tall 900 216 10.5 5.7 24.3 22.9 2.8 4.6 0.14 0

Classic Hot Chocolate - lapte de migdale
Grande 1115 267 12.5 6.8 30.9 29.1 3.6 5.8 0.17 0

Classic Hot Chocolate - lapte de migdale
Venti 1343 322 14.2 7.2 38.7 36.5 4.6 7.3 0.23 0

Classic Hot Chocolate - lapte de soia
Short 694 166 8.2 4.8 16.5 15.7 2.1 5.6 0.15 0

Classic Hot Chocolate - lapte de soia
Tall 1047 250 11.5 6.1 25.3 24.1 3.3 9.8 0.29 0

Classic Hot Chocolate - lapte de soia
Grande 1290 308 13.7 7.3 32.1 30.6 4.1 12 0.35 0

Classic Hot Chocolate - lapte de soia
Venti 1586 378 15.9 7.9 40.3 38.4 5.3 15.8 0.48 0

Classic Hot Chocolate - lapte de ovăz

Short 753 180 8.9 6.4 19.7 16.3 3.6 3.5 0.13 0

Classic Hot Chocolate - lapte de ovăz

Tall 1165 278 13 9.3 31.7 25.3 6.4 5.6 0.25 0

Classic Hot Chocolate - lapte de ovăz

Grande 1432 342 15.5 11.1 39.8 32 7.9 7 0.30 0

Classic Hot Chocolate - lapte de ovăz

Venti 1782 425 18.4 13.2 51 40.5 10.6 8.9 0.41 0

Classic Hot Chocolate - lapte de cocos
Short 699 168 8.9 6.8 16.8 16 3 3.5 0.20 0

Classic Hot Chocolate - lapte de cocos
Tall 1057 254 13 10.1 25.9 24.7 5.2 5.6 0.40 0

Classic Hot Chocolate - lapte de cocos
Grande 1302 313 15.5 12.1 32.8 31.3 6.5 7 0.48 0

Classic Hot Chocolate - lapte de cocos
Venti 1602 385 18.4 14.6 41.4 39.5 8.6 8.9 0.65 0

Băutură de nucă de cocos [Apă, lapte de cocos (10%), zahăr, dextrină de porumb, făină de boabe 

fava, stabilizatori: gumă gellan, gumă xantan, regulator de aciditate: carbonat acid de sodiu, 

aromă naturală.], frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [cremă 34% ( LAPTE), zahăr (6%), , gaz 

propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor grași, 

aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], Mocha Drizzle [apă, zahăr, cacao pudră , 

pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, extract de vanilie], sos Mocha [apă, zahăr, pudră de 

cacao, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, extract de vanilie

Lapte integral [LAPTE integral], Frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [smântână 34% (LAPTE), zahăr 

(6%), gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale 

acizilor grași, natural aromă de vanilie, stabilizator: caragenan.], Mocha Drizzle [apă, zahăr, pudră 

de cacao, pudră de cacao degresată, extract de vanilie], Sos Mocha [apă, zahăr, pudră de cacao, 

pudră de cacao degresată, extract de vanilie

Lapte degresatl [LAPTE degresat], Frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [smântână 34% (LAPTE), 

zahăr (6%), gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride 

ale acizilor grași, natural aromă de vanilie, stabilizator: caragenan.], Mocha Drizzle [apă, zahăr, 

pudră de cacao, pudră de cacao degresată, extract de vanilie], Sos Mocha [apă, zahăr, pudră de 

cacao, pudră de cacao degresată, extract de vanilie

Băutură de migdale [apă, MIGDALE (2,5%), fructoză, regulatori de aciditate: fosfat monopotasic, 

difosfat dipotasic; carbonat de calciu, stabilizatori: gumă gellan, carageenan, gumă guar; arome 

naturale, sare de mare], frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [smântână 34% (LAPTE), zahăr (6%), , 

gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor 

grași, aromă naturală de vanilie , stabilizator: caragenan.], Mocha Drizzle [apă, zahăr, pudră de 

cacao, pudră de cacao degresată, extract de vanilie], Sos Mocha [apă, zahăr, pudră de cacao, 

pudră de cacao degresată, extract de vanilie

Băutură de soia [bază de soia [apă, boabe de SOIA decorticate (7,9%)], zahăr, fructoză, regulatori 

de aciditate: fosfați de potasiu; carbonat de calciu, sare de mare, aromă naturală, stabilizator: 

gumă gellan.], frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [smântână 34% (LAPTE), zahăr (6%), , gaz 

propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor grași, 

aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], Mocha Drizzle [apă, zahăr, pudră de cacao, 

pudră de cacao degresată, extract de vanilie], Sos Mocha [apă, zahăr, pudră de cacao, cacao 

degresată pudră, extract de vanilie

Băutură de ovăz [Apă, OVAZ (12%), grăsime de cocos, dextrină de porumb, făină de boabe fava, 

regulator de aciditate: fosfat dipotasic, sare de mare, stabilizatori: gumă gellan, gumă xantan.], 

frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [cremă 34% (LAPTE) ), zahăr (6%), , gaz propulsor: protoxid de 

azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor grași, aromă naturală de 

vanilie, stabilizator: caragenan.], Mocha Drizzle [apă, zahăr, cacao pudră, pudră de cacao cu 

conținut scăzut de grăsimi, extract de vanilie], sos Mocha [apă, zahăr, pudră de cacao, pudră de 

cacao cu conținut scăzut de grăsimi, extract de vanilie

Băutură de ovăz [apă, ovăz (12%), grăsime de cocos, dextrină de porumb, făină de boabe fava, 

regulator de aciditate: fosfat dipotasic, sare de mare, stabilizatori: gumă gellan, gumă xantan.], 

gheață, frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [cremă 34% (LAPTE), zahăr (6%), , gaz propulsor: 

protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor grași, aromă 

naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], ciocolată albă mocha [zahăr, degresat condensat 

LAPTE, LAPTE condensat îndulcit [LAPTE degresat condensat, zahăr], ulei de nucă de cocos, unt de 

cacao, sare, emulgator (mono și digliceride ale acizilor grași)], Espresso shot  [cafea cu boabe 

întregi prăjite]

Băutură de nucă de cocos [Apă, lapte de cocos (10%), zahăr, dextrină de porumb, făină de boabe 

fava, stabilizatori: gumă gellan, gumă xantan, regulator de aciditate: carbonat acid de sodiu, 

aromă naturală.], gheață, frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [cremă 34 % (LAPTE), zahăr (6%), , 

gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor 

grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], ciocolată albă moka [zahăr, condensat 

LAPTE degresat, LAPTE condensat îndulcit [LAPTE degresat condensat, zahăr], ulei de cocos, unt 

de cacao, sare, emulgator (mono și digliceride ale acizilor grași)], Espresso shot [din cafea prăjită 

cu boabe întregi]

gheață, băutură de ovăz [Apă, OVAZ (12%), grăsime de nucă de cocos, dextrină de porumb, făină 

de boabe fava, regulator de aciditate: fosfat dipotasic, sare de mare, stabilizatori: gumă gellan, 

gumă xantan.], shot espresso [ din cafea prăjită cu boabe întregi], sirop de zahăr brun [Zahăr, apă, 

zahăr brun (5%) [zahăr, melasă], arome naturale, conservant: sorbat de potasiu, regulator de 

aciditate: acid citric]

Lapte semi-degresat [LAPTE semi-degresat], Frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [smântână 34% 

(LAPTE), zahăr (6%), gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și 

digliceride ale acizilor grași, natural aromă de vanilie, stabilizator: caragenan.], Mocha Drizzle 

[apă, zahăr, pudră de cacao, pudră de cacao degresată, extract de vanilie], Sos Mocha [apă, zahăr, 

pudră de cacao, pudră de cacao degresată, extract de vanilie

LAPTE degresat, gheață, frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [smântână 34% (LAPTE), zahăr (6%), 

gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor 

grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator : caragenan.], Mocha de ciocolată albă [zahăr, LAPTE 

degresat condensat, LAPTE condensat îndulcit [LAPTE degresat condensat, zahăr], ulei de cocos, 

unt de cacao, sare, emulgator (mono și digliceride ale acizilor grași)], Espresso shot [cafea prăjită 

cu boabe întregi]

Băutură de migdale [apă, MIGDALE (2,5%), fructoză, regulatori de aciditate: fosfat monopotasic, 

difosfat dipotasic; carbonat de calciu, stabilizatori: gumă gellan, carageenan, gumă guar; arome 

naturale, sare de mare], gheață, frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [smântână 34% (LAPTE), zahăr 

(6%), , gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale 

acizilor grași, natural aromă de vanilie, stabilizator: caragenan.], moka de ciocolată albă [zahăr, 

LAPTE degresat condensat, LAPTE condensat îndulcit [LAPTE degresat condensat, zahăr], ulei de 

cocos, unt de cacao, sare, emulgator (mono și digliceride ale acizilor grași)], Shot espresso  [din 

cafea prăjită cu boabe întregi]

Băutură de soia [bază de soia [apă, boabe de SOIA decorticate (7,9%)], zahăr, fructoză, regulatori 

de aciditate: fosfați de potasiu; carbonat de calciu, sare de mare, aromă naturală, stabilizator: 

gumă gellan.], gheață, frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [smântână 34% (LAPTE), zahăr (6%),  gaz 

propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor grași, 

aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], ciocolată albă moka [zahăr, LAPTE degresat 

condensat, LAPTE condensat îndulcit [LAPTE degresat condensat, zahăr], ulei de cocos, unt de 

cacao, sare, emulgator (mono) și digliceride ale acizilor grași)], Espresso shot [cafea cu boabe 

întregi prăjite]



Hot White Chocolate - lapte semi-degresat
Short 857 204 9.3 7.4 24.4 24.4 0 5.7 0.23 0

Hot White Chocolate - lapte semi-degresat
Tall 1322 315 13.3 10.9 38.6 38.6 0 10.3 0.40 0

Hot White Chocolate - lapte semi-degresat
Grande 1661 396 16.2 13.3 49.9 49.9 0 12.7 0.51 0

Hot White Chocolate - lapte semi-degresat
Venti 2067 492 19 15.9 63.4 63.4 0 16.8 0.66 0

Hot White Chocolate - lapte integral
Short 924 220 11.2 8 24.3 24.3 0 5.6 0.23 0

Hot White Chocolate - lapte integral
Tall 1457 347 17.1 12.1 38.4 38.4 0 10.1 0.40 0

Hot White Chocolate - lapte integral
Grande 1822 434 20.7 14.7 49.7 49.7 0 12.4 0.50 0

Hot White Chocolate - lapte integral Venti 2290 545 25.3 17.9 63.1 63.1 0 16.5 0.66 0

Hot White Chocolate - lapte degresat
Short 807 193 7.9 5.9 24.5 24.5 0 5.7 0.24 0

Hot White Chocolate - lapte degresat
Tall 1222 291 10.5 7.7 38.8 38.8 0 10.3 0.41 0

Hot White Chocolate - lapte degresat
Grande 1541 367 12.8 9.5 50.1 50.1 0 12.7 0.51 0

Hot White Chocolate - lapte degresat
Venti 1900 452 14.4 10.7 63.8 63.8 0 16.8 0.67 0

Hot White Chocolate - lapte de migdale
Short 759 182 8.9 5.9 22.4 22.3 0.3 2.7 0.19 0

Hot White Chocolate - lapte de migdale
Tall 1123 269 12.4 7.7 34.6 34.4 0.6 4.3 0.31 0

Hot White Chocolate - lapte de migdale
Grande 1424 340 15.1 9.5 45.1 44.9 0.7 5.5 0.39 0

Hot White Chocolate - lapte de migdale
Venti 1738 415 17.5 10.6 56.8 56.4 1 6.9 0.51 0

Hot White Chocolate - lapte de soia

Short 831 198 9.4 6.1 22.9 22.9 0.5 5.3 0.26 0

Hot White Chocolate - lapte de soia

Tall 1270 303 13.4 8.1 35.6 35.6 1 9.4 0.46 0

Hot White Chocolate - lapte de soia

Grande 1599 381 16.3 10 46.3 46.3 1.2 11.7 0.57 0

Hot White Chocolate - lapte de soia
Venti 1980 472 19.2 11.3 58.4 58.4 1.7 15.5 0.76 0

Hot White Chocolate - lapte de ovăz
Short 890 212 10.1 7.6 26.1 23.5 2.1 3.2 0.24 0

Hot White Chocolate - lapte de ovăz
Tall 1388 331 14.9 11.3 42 36.8 4.2 5.2 0.42 0

Hot White Chocolate - lapte de ovăz
Grande 1740 415 18.1 13.8 54 47.7 5 6.6 0.52 0

Hot White Chocolate - lapte de ovăz

Venti 2176 519 21.7 16.6 69.1 60.4 7 8.5 0.69 0

Hot White Chocolate - lapte de cocos Short 836 200 10.1 8 23.2 23.2 1.5 3.2 0.31 0

Hot White Chocolate - lapte de cocos
Tall 1280 307 14.9 12.1 36.2 36.2 3 5.2 0.56 0

Hot White Chocolate - lapte de cocos
Grande 1611 386 18.1 14.7 47 47 3.6 6.6 0.70 0

Hot White Chocolate - lapte de cocos
Venti 1997 479 21.7 17.9 59.4 59.4 5 8.5 0.93 0

Signature Hot Chocolate - lapte semi-degresat
Short 850 203 9.6 7.5 19.9 19 2.5 7.8 0.19 13.6

Signature Hot Chocolate - lapte semi-degresat
Tall 1241 296 13.2 10.5 29.9 28.6 3.6 12.3 0.31 20.4

Signature Hot Chocolate - lapte semi-degresat
Grande 1576 376 16.3 13 38.7 36.9 4.8 15.8 0.39 27.2

Signature Hot Chocolate - lapte semi-degresat
Venti 1903 454 18.8 15.1 48 45.8 5.9 19.9 0.50 34

Signature Hot Chocolate - lapte integral Short 957 228 12.7 8.5 19.7 18.8 2.5 7.6 0.19 13.6

Signature Hot Chocolate - lapte integral Tall 1418 338 18.2 12.1 29.7 28.3 3.6 12 0.30 20.4

Signature Hot Chocolate - lapte integral Grande 1804 430 22.8 15 38.4 36.6 4.8 15.5 0.38 27.2

Signature Hot Chocolate - lapte integral Venti 2194 523 27 17.7 47.5 45.3 5.9 19.4 0.49 34

Signature Hot Chocolate - lapte degresat
Short 770 184 7.4 5 20 19.1 2.5 7.8 0.19 13.6

Signature Hot Chocolate - lapte degresat Tall 1109 264 9.5 6.3 30.2 28.9 3.6 12.3 0.31 20.4

Signature Hot Chocolate - lapte degresat Grande 1405 335 11.6 7.7 39 37.3 4.8 15.8 0.40 27.2

Signature Hot Chocolate - lapte degresat
Venti 1686 402 12.7 8.3 48.4 46.2 5.9 19.9 0.51 34

Signature Hot Chocolate - lapte de migdale
Short 692 166 8.9 5 16.7 15.6 3 3 0.11 13.6

Signature Hot Chocolate - lapte de migdale
Tall 980 235 12 6.3 24.7 23 4.4 4.4 0.18 20.4

Signature Hot Chocolate - lapte de migdale
Grande 1238 297 14.8 7.6 31.9 29.8 5.8 5.7 0.23 27.2

Signature Hot Chocolate - lapte de migdale Venti 1474 354 16.8 8.2 39.3 36.7 7.3 7 0.29 34

Signature Hot Chocolate - lapte de soia
Short 808 193 9.7 5.3 17.5 16.5 3.3 7.1 0.23 13.6

Signature Hot Chocolate - lapte de soia
Tall 1172 280 13.4 6.8 26 24.6 5 11.2 0.38 20.4

Signature Hot Chocolate - lapte de soia
Grande 1487 355 16.5 8.3 33.6 31.8 6.6 14.4 0.49 27.2

Signature Hot Chocolate - lapte de soia
Venti 1790 428 19 9.1 41.4 39.2 8.2 18.1 0.62 34

Signature Hot Chocolate - lapte de ovăz

Short 903 216 10.9 7.8 22.6 17.5 5.8 3.8 0.20 13.6

Signature Hot Chocolate - lapte de ovăz
Tall 1328 317 15.3 11 34.4 26.2 9.2 5.7 0.33 20.4

Signature Hot Chocolate - lapte de ovăz
Grande 1688 403 19.1 13.7 44.5 33.8 11.9 7.3 0.42 27.2

Signature Hot Chocolate - lapte de ovăz
Venti 2046 488 22.2 16 55.3 41.9 15 9 0.53 34

Signature Hot Chocolate - lapte de cocos
Short 816 197 10.9 8.5 18 17 4.9 3.8 0.32 13.6

Signature Hot Chocolate - lapte de cocos
Tall 1186 286 15.3 12.1 26.8 25.4 7.6 5.7 0.52 20.4

Signature Hot Chocolate - lapte de cocos
Grande 1504 362 19.1 15 34.6 32.8 9.9 7.3 0.67 27.2

Signature Hot Chocolate - lapte de cocos
Venti 1812 436 22.2 17.7 42.8 40.6 12.4 9 0.84 34

Frappuccino®

Coffee Frappuccino® - lapte semi-degresat
Mini 603 144 7.4 5.5 16.9 16.4 0.1 2.5 0.27 15

Coffee Frappuccino® - lapte semi-degresat Tall 851 203 9.5 7.1 25.7 24.9 0.1 3.7 0.41 23.2

Coffee Frappuccino® - lapte semi-degresat Grande 1167 278 13 9.7 35.5 34.5 0.2 4.7 0.57 32.9

Coffee Frappuccino® - lapte semi-degresat Venti 1318 314 13.2 9.9 43.4 42.1 0.2 5.2 0.69 41.7

Coffee Frappuccino® - lapte integral
Mini 637 152 8.3 5.8 16.9 16.4 0.1 2.4 0.27 15

Coffee Frappuccino® - lapte integral Tall 905 216 11 7.6 25.6 24.8 0.1 3.6 0.41 23.2

Coffee Frappuccino® - lapte integral Grande 1232 294 14.9 10.3 35.4 34.4 0.2 4.6 0.57 32.9

Coffee Frappuccino® - lapte integral Venti 1389 331 15.3 10.5 43.3 42 0.2 5.1 0.69 41.7

Băutură de nucă de cocos [Apă, lapte de cocos (10%), zahăr, dextrină de porumb, făină de boabe 

fava, stabilizatori: gumă gellan, gumă xantan, regulator de aciditate: carbonat acid de sodiu, 

aromă naturală.], frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [cremă 34% ( LAPTE), zahăr (6%), , gaz 

propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor grași, 

aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], Mocha Drizzle [apă, zahăr, cacao pudră , 

pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, extract de vanilie], amestec premium de cacao 

[zahăr, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, masă de cacao, extract de vanilie.]

gheață, LAPTE semi-degresat, frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [smântână 34% (LAPTE), zahăr 

(6%), gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale 

acizilor grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], sirop frappuccino de cafea [apă, 

zahăr, fructoză, sare, arome naturale, agent de îngroșare: gumă xantan, conservant: sorbat de 

potasiu, regulator de aciditate: acid citric, colorant alimentar: măr, morcov, hibiscus, melasă], 

Frappuccino cafea solubilă prăjită [cafea solubilă prăjită]

gheață, LAPTE integral, frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [smântână 34% (LAPTE), zahăr (6%), 

gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor 

grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], sirop frappuccino de cafea [apă, zahăr, 

fructoză, sare, arome naturale, agent de îngroșare: gumă xantan, conservant: sorbat de potasiu, 

regulator de aciditate: acid citric, colorant alimentar: măr, morcov, hibiscus, melasă], Frappuccino 

cafea solubilă prăjită [cafea solubilă prăjită]

Lapte integral [LAPTE integral], Frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [smântână 34% (LAPTE), zahăr 

(6%), , gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale 

acizilor grași, natural aromă de vanilie, stabilizator: caragenan.], Mocha Drizzle [apă, zahăr, pudră 

de cacao, pudră de cacao degresată, extract de vanilie], amestec premium de cacao [zahăr, pudră 

de cacao degresată, masă de cacao, extract de vanilie.]

Lapte degresat [LAPTE degresat], Frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [smântână 34% (LAPTE), 

zahăr (6%), , gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride 

ale acizilor grași, natural aromă de vanilie, stabilizator: caragenan.], Mocha Drizzle [apă, zahăr, 

pudră de cacao, pudră de cacao degresată, extract de vanilie], amestec premium de cacao [zahăr, 

pudră de cacao degresată, masă de cacao, extract de vanilie.]

Băutură de migdale [apă, MIGDALE (2,5%), fructoză, regulatori de aciditate: fosfat monopotasic, 

difosfat dipotasic; carbonat de calciu, stabilizatori: gumă gellan, carageenan, gumă guar; arome 

naturale, sare de mare], frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [smântână 34% (LAPTE), zahăr (6%), , 

gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor 

grași, aromă naturală de vanilie , stabilizator: caragenan.], Mocha Drizzle [apă, zahăr, pudră de 

cacao, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, extract de vanilie], amestec premium de 

cacao [zahăr, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, masă de cacao, extract de vanilie.]

Băutură de soia [bază de soia [apă, boabe de SOIA decorticate (7,9%)], zahăr, fructoză, regulatori 

de aciditate: fosfați de potasiu; carbonat de calciu, sare de mare, aromă naturală, stabilizator: 

gumă gellan.], frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [smântână 34% (LAPTE), zahăr (6%), , gaz 

propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor grași, 

aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], Mocha Drizzle [apă, zahăr, pudră de cacao, 

pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, extract de vanilie], amestec premium de cacao 

[zahăr, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, masă de cacao , extract de vanilie.]

Băutură de ovăz [Apă, OVAZ (12%), grăsime de cocos, dextrină de porumb, făină de boabe fava, 

regulator de aciditate: fosfat dipotasic, sare de mare, stabilizatori: gumă gellan, gumă xantan.], 

frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [cremă 34% (LAPTE) ), zahăr (6%), , gaz propulsor: protoxid de 

azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor grași, aromă naturală de 

vanilie, stabilizator: caragenan.], Mocha Drizzle [apă, zahăr, cacao pudră, pudră de cacao cu 

conținut scăzut de grăsimi, extract de vanilie], amestec premium de cacao [zahăr, pudră de cacao 

cu conținut scăzut de grăsimi, masă de cacao, extract de vanilie.]

Băutură de migdale [apă, MIGDALE (2,5%), fructoză, regulatori de aciditate: fosfat monopotasic, 

difosfat dipotasic; carbonat de calciu, stabilizatori: gumă gellan, carageenan, gumă guar; arome 

naturale, sare de mare], frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [smântână 34% (LAPTE), zahăr (6%),  

gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor 

grași, aromă naturală de vanilie , stabilizator: caragenan.], mocha de ciocolată albă [zahăr, LAPTE 

degresat condensat, LAPTE condensat îndulcit [LAPTE degresat condensat, zahăr], ulei de cocos, 

unt de cacao, sare, emulgator (mono și digliceride ale acizilor grași)]

Băutură de soia [bază de soia [apă, boabe de SOIA decorticate (7,9%)], zahăr, fructoză, regulatori 

de aciditate: fosfați de potasiu; carbonat de calciu, sare de mare, aromă naturală, stabilizator: 

gumă gellan.], frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [smântână 34% (LAPTE), zahăr (6%), , gaz 

propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor grași, 

aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], ciocolată albă moka [zahăr, LAPTE degresat 

condensat, LAPTE condensat îndulcit [LAPTE degresat condensat, zahăr], ulei de cocos, unt de 

cacao, sare, emulgator (mono și di) gliceride ale acizilor grași)]

Băutură de ovăz [Apă, OVAZ (12%), grăsime de cocos, dextrină de porumb, făină de fasole, 

regulator de aciditate: fosfat dipotasic, sare de mare, stabilizatori: gumă gellan, gumă xantan.], 

frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [cremă 34% (LAPTE) ), zahăr (6%), , gaz propulsor: protoxid de 

azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor grași, aromă naturală de 

vanilie, stabilizator: caragenan.], Mocha de ciocolată albă [zahăr, LAPTE degresat condensat, 

LAPTE condensat îndulcit [LAPTE degresat condensat, zahăr], ulei de cocos, unt de cacao, sare, 

emulgator (mono și digliceride ale acizilor grași)]

Băutură de nucă de cocos [Apă, lapte de cocos (10%), zahăr, dextrină de porumb, făină de boabe 

fava, stabilizatori: gumă gellan, gumă xantan, regulator de aciditate: carbonat acid de sodiu, 

aromă naturală.], frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [cremă 34% ( LAPTE), zahăr (6%), , gaz 

propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor grași, 

aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], ciocolată albă moka [zahăr, LAPTE degresat 

condensat , LAPTE condensat îndulcit [LAPTE degresat condensat, zahăr], ulei de cocos, unt de 

cacao, sare, emulgator (mono și digliceride ale acizilor grași)]

Lapte semi-degresat [LAPTE semi-degresat], Frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [smântână 34% 

(LAPTE), zahăr (6%), , gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și 

digliceride ale acizilor grași, natural aromă de vanilie, stabilizator: caragenan.], Mocha Drizzle 

[apă, zahăr, pudră de cacao, pudră de cacao degresată, extract de vanilie], amestec premium de 

cacao [zahăr, pudră de cacao degresată, masă de cacao, extract de vanilie.]

Lapte semi-degresat [LAPTE semi-degresat], Frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [smântână 34% 

(LAPTE), zahăr (6%), , gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și 

digliceride ale acizilor grași, natural aromă de vanilie, stabilizator: caragenan.], mocha de ciocolată 

albă [zahăr, LAPTE degresat condensat, LAPTE condensat îndulcit [LAPTE degresat condensat, 

zahăr], ulei de cocos, unt de cacao, sare, emulgator (mono și digliceride ale acizilor grași)]

Lapte integral [LAPTE integral], Frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [smântână 34% (LAPTE), zahăr 

(6%), gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale 

acizilor grași, natural aromă de vanilie, stabilizator: caragenan.], mocha de ciocolată albă [zahăr, 

LAPTE degresat condensat, LAPTE condensat îndulcit [LAPTE degresat condensat, zahăr], ulei de 

cocos, unt de cacao, sare, emulgator (mono și digliceride ale acizilor grași)]

Lapte degresat [LAPTE degresat], Frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [smântână 34% (LAPTE), 

zahăr (6%), gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride 

ale acizilor grași, natural aromă de vanilie, stabilizator: caragenan.], mocha de ciocolată albă 

[zahăr, LAPTE degresat condensat, LAPTE condensat îndulcit [LAPTE degresat condensat, zahăr], 

ulei de cocos, unt de cacao, sare, emulgator (mono și digliceride ale acizilor grași)]



Coffee Frappuccino® - lapte degresat Mini 577 138 6.6 4.7 17 16.5 0.1 2.5 0.27 15

Coffee Frappuccino® - lapte degresat
Tall 812 193 8.4 5.9 25.7 25 0.1 3.7 0.42 23.2

Coffee Frappuccino® - lapte degresat
Grande 1119 267 11.7 8.2 35.6 34.6 0.2 4.7 0.57 32.9

Coffee Frappuccino® - lapte degresat Venti 1265 301 11.7 8.2 43.6 42.2 0.2 5.2 0.70 41.7

Coffee Frappuccino® - lapte de migdale Mini 552 132 7.1 4.7 15.9 15.3 0.2 1 0.25 15

Coffee Frappuccino® - lapte de migdale Tall 772 185 9.1 5.9 24.1 23.2 0.4 1.3 0.38 23.2

Coffee Frappuccino® - lapte de migdale Grande 1071 256 12.6 8.2 33.6 32.4 0.5 1.8 0.52 32.9

Coffee Frappuccino® - lapte de migdale Venti 1213 289 12.8 8.2 41.3 39.9 0.6 2 0.64 41.7

Coffee Frappuccino® - lapte de soia
Mini 589 141 7.4 4.8 16.1 15.7 0.3 2.3 0.28 15

Coffee Frappuccino® - lapte de soia
Tall 831 198 9.5 6 24.5 23.7 0.5 3.4 0.44 23.2

Coffee Frappuccino® - lapte de soia
Grande 1142 273 13.1 8.4 34.1 33 0.7 4.3 0.59 32.9

Coffee Frappuccino® - lapte de soia
Venti 1290 308 13.3 8.4 41.8 40.5 0.8 4.7 0.72 41.7

Coffee Frappuccino® - lapte de ovăz Mini 620 148 7.8 5.6 17.8 16 1.2 1.2 0.27 15

Coffee Frappuccino® - lapte de ovăz
Tall 878 209 10.1 7.3 27 24.2 1.8 1.7 0.42 23.2

Coffee Frappuccino® - lapte de ovăz
Grande 1199 286 13.8 9.9 37.2 33.6 2.2 2.3 0.57 32.9

Coffee Frappuccino® - lapte de ovăz
Venti 1353 322 14.1 10.1 45.3 41.1 2.5 2.5 0.70 41.7

Coffee Frappuccino® - lapte de cocos
Mini 592 142 7.8 5.8 16.3 15.8 0.9 1.2 0.31 15

Coffee Frappuccino® - lapte de cocos
Tall 835 200 10.1 7.6 24.7 24 1.3 1.7 0.48 23.2

Coffee Frappuccino® - lapte de cocos
Grande 1147 275 13.8 10.3 34.4 33.3 1.6 2.3 0.65 32.9

Coffee Frappuccino® - lapte de cocos

Venti 1296 310 14.1 10.5 42.2 40.8 1.8 2.5 0.78 41.7

Caramel Frappuccino® - lapte semi-degresat

Mini 788 188 8.6 6.3 24.9 24 0.1 2.6 0.31 15

Caramel Frappuccino® - lapte semi-degresat

Tall 1098 261 11.1 8.1 36.5 35.3 0.1 3.9 0.46 23.2

Caramel Frappuccino® - lapte semi-degresat

Grande 1496 356 15.1 11 50.2 48.5 0.2 4.9 0.63 32.9

Caramel Frappuccino® - lapte semi-degresat

Venti 1744 415 16 11.6 62.4 60.1 0.2 5.4 0.78 41.7

Caramel Frappuccino® - lapte integral

Mini 822 196 9.6 6.6 24.8 24 0.1 2.5 0.31 15

Caramel Frappuccino® - lapte integral

Tall 1151 274 12.6 8.6 36.5 35.2 0.1 3.8 0.46 23.2

Caramel Frappuccino® - lapte integral

Grande 1561 372 16.9 11.6 50.1 48.4 0.2 4.8 0.63 32.9

Caramel Frappuccino® - lapte integral

Venti 1815 432 18 12.2 62.2 60 0.2 5.3 0.78 41.7

Caramel Frappuccino® - lapte degresat

Mini 762 182 7.9 5.5 24.9 24.1 0.1 2.6 0.31 15

Caramel Frappuccino® - lapte degresat

Tall 1058 252 10 6.9 36.6 35.3 0.1 3.9 0.47 23.2

Caramel Frappuccino® - lapte degresat

Grande 1448 345 13.7 9.5 50.3 48.6 0.2 4.9 0.64 32.9

Caramel Frappuccino® - lapte degresat
Venti 1691 402 14.5 9.9 62.5 60.2 0.2 5.4 0.78 41.7

Caramel Frappuccino® - lapte de migdale

Mini 737 176 8.4 5.5 23.9 22.9 0.2 1.1 0.29 15

Caramel Frappuccino® - lapte de migdale

Tall 1019 243 10.7 6.9 34.9 33.6 0.4 1.5 0.43 23.2

Caramel Frappuccino® - lapte de migdale

Grande 1400 334 14.7 9.5 48.3 46.4 0.5 2 0.59 32.9

Caramel Frappuccino® - lapte de migdale

Venti 1639 390 15.5 9.9 60.2 57.9 0.6 2.2 0.73 41.7

gheață, LAPTE integral, frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [smântână 34% (LAPTE), zahăr (6%), 

gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor 

grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.],  caramel [zahăr, dextroză, sirop de 

glucoză, unt (LAPTE), fructoză, smântână (LAPTE), apă, LAPTE praf degresat, aromă naturală, 

emulgator; Lecitine de SOIA, mono- și digliceride ale acizilor grași, regulator de aciditate; citrați de 

sodiu, sare, stabilizator; trifosfați, agent antispumant; dimetil polisiloxan], Sirop cu aromă de 

caramel [zahăr, apă, aromă naturală, conservant: sorbat de potasiu, acid: acid citric, sirop de zahăr 

caramel],  cafea solubilă [cafea prăjită solubilă], Sirop de cafea frappuccino [apă, zahăr, fructoză, 

sare, arome naturale, agent de ingrosare: guma xantan, conservant: sorbat de potasiu, regulator 

de aciditate: acid citric, colorant alimentar: mar, morcov, hibiscus, melasa]

gheață, LAPTE degresat, frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [smântână 34% (LAPTE), zahăr (6%), 

gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor 

grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.],  caramel [zahăr, dextroză, sirop de 

glucoză, unt (LAPTE), fructoză, smântână (LAPTE), apă, LAPTE praf degresat, aromă naturală, 

emulgator; Lecitine de SOIA, mono- și digliceride ale acizilor grași, regulator de aciditate; citrați de 

sodiu, sare, stabilizator; trifosfați, agent antispumant; dimetil polisiloxan], Sirop cu aromă de 

caramel [zahăr, apă, aromă naturală, conservant: sorbat de potasiu, acid: acid citric, sirop de zahăr 

caramel],  cafea solubilă [cafea prăjită solubilă], Sirop de cafea frappuccino [apă, zahăr, fructoză, 

sare, arome naturale, agent de ingrosare: guma xantan, conservant: sorbat de potasiu, regulator 

de aciditate: acid citric, colorant alimentar: mar, morcov, hibiscus, melasa]

gheață, băutură de migdale [apă, migdale (2,5%), fructoză, regulatori de aciditate: fosfat 

monopotasic, difosfat dipotasic; carbonat de calciu, stabilizatori: gumă gellan, carageenan, gumă 

guar; arome naturale, sare de mare], frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [smântână 34% (LAPTE), 

zahăr (6%), , gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride 

ale acizilor grași, aromă naturală de vanilie , stabilizator: caragenan.], caramel [zahăr, dextroză, 

sirop de glucoză, unt (LAPTE), fructoză, smântână (LAPTE), apă, LAPTE praf degresat, aromă 

naturală, emulgator; Lecitine de SOIA, mono- și digliceride ale acizilor grași, regulator de aciditate; 

citrați de sodiu, sare, stabilizator; trifosfați, agent antispumant; dimetil polisiloxan], Sirop cu 

aromă de caramel [zahăr, apă, aromă naturală, conservant: sorbat de potasiu, acid: acid citric, 

sirop de zahăr caramel], cafea solubilă [cafea prăjită solubilă], Sirop de cafea frappuccino [apă, 

zahăr, fructoză, sare, arome naturale, agent de ingrosare: guma xantan, conservant: sorbat de 

potasiu, regulator de aciditate: acid citric, colorant alimentar: mar, morcov, hibiscus, melasa]

gheață, băutură de migdale [apă, migdale (2,5%), fructoză, regulatori de aciditate: fosfat 

monopotasic, difosfat dipotasic; carbonat de calciu, stabilizatori: gumă gellan, carageenan, gumă 

guar; arome naturale, sare de mare], frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [smântână 34% (LAPTE), 

zahăr (6%), gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride 

ale acizilor grași, aromă naturală de vanilie , stabilizator: caragenan.], sirop frappuccino de cafea 

[apă, zahăr, fructoză, sare, arome naturale, agent de îngroșare: gumă xantan, conservant: sorbat 

de potasiu, regulator de aciditate: acid citric, colorant alimentar: măr, morcov, hibiscus, melasă], 

Cafea solubilă prăjită Frappuccino [cafea solubilă]

gheață, băutură de soia [bază de soia [apă, boabe de SOIA decorticate (7,9%)], zahăr, fructoză, 

regulatori de aciditate: fosfați de potasiu; carbonat de calciu, sare de mare, aromă naturală, 

stabilizator: gumă gellan.], frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [smântână 34% (LAPTE), zahăr (6%), 

, gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor 

grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], sirop frapuccino de cafea [apă, zahăr, 

fructoză, sare, aromă naturală, agent de îngroșare: gumă xantană, conservant: sorbat de potasiu, 

regulator de aciditate: acid citric, colorant alimentar: măr, morcov, hibiscus, melasă], cafea 

solubilă Frappuccino [cafea solubilă prăjită]

gheață, băutură de ovăz [apă, ovăz (12%), grăsime de cocos, dextrină de porumb, făină de boabe 

fava, regulator de aciditate: fosfat dipotasic, sare de mare, stabilizatori: gumă gellan, gumă 

xantan.], frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [cremă 34% (LAPTE), zahăr (6%), , gaz propulsor: 

protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor grași, aromă 

naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], sirop frappuccino de cafea [apă, zahăr, fructoza, sare, 

aroma naturala, agent de ingrosare: guma xantan, conservant: sorbat de potasiu, regulator de 

aciditate: acid citric, colorant alimentar: mar, morcov, hibiscus, melasa], Frappuccino cafea 

solubila prajita [cafea prajita solubila]

gheață, băutură de nucă de cocos [apă, lapte de cocos (10%), zahăr, dextrină de porumb, făină de 

boabe fava, stabilizatori: gumă gellan, gumă xantan, regulator de aciditate: carbonat acid de 

sodiu, aromă naturală.], frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [cremă 34 % (LAPTE), zahăr (6%), , gaz 

propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor grași, 

aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], sirop frappuccino de cafea [apă, zahăr , 

fructoza, sare, aroma naturala, agent de ingrosare: guma xantan, conservant: sorbat de potasiu, 

regulator de aciditate: acid citric, colorant alimentar: mar, morcov, hibiscus, melasa], Frappuccino 

prăjire cafea solubilă [cafea prăjită solubilă]

gheață, LAPTE semi-degresat, frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [smântână 34% (LAPTE), zahăr 

(6%), gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale 

acizilor grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.],  caramel [zahăr, dextroză, sirop 

de glucoză, unt (LAPTE), fructoză, smântână (LAPTE), apă, LAPTE praf degresat, aromă naturală, 

emulgator; Lecitine de SOIA, mono- și digliceride ale acizilor grași, regulator de aciditate; citrați de 

sodiu, sare, stabilizator; trifosfați, agent antispumant; dimetil polisiloxan], Sirop cu aromă de 

caramel [zahăr, apă, aromă naturală, conservant: sorbat de potasiu, acid: acid citric, sirop de zahăr 

caramel],  cafea solubilă [cafea prăjită solubilă], Sirop de cafea frappuccino [apă, zahăr, fructoză, 

sare, arome naturale, agent de ingrosare: guma xantan, conservant: sorbat de potasiu, regulator 

de aciditate: acid citric, colorant alimentar: mar, morcov, hibiscus, melasa]

gheață, LAPTE degresat, frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [smântână 34% (LAPTE), zahăr (6%), 

gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor 

grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], sirop frappuccino de cafea [apă, zahăr, 

fructoză, sare, arome naturale, agent de îngroșare: gumă xantan, conservant: sorbat de potasiu, 

regulator de aciditate: acid citric, colorant alimentar: măr, morcov, hibiscus, melasă], Frappuccino 

cafea solubilă prăjită [cafea solubilă prăjită]



Caramel Frappuccino® - lapte de soia

Mini 774 185 8.7 5.6 24.1 23.2 0.3 2.4 0.32 15

Caramel Frappuccino® - lapte de soia

Tall 1077 257 11.1 7 35.3 34.1 0.5 3.5 0.49 23.2

Caramel Frappuccino® - lapte de soia

Grande 1471 351 15.2 9.7 48.7 47 0.7 4.5 0.66 32.9

Caramel Frappuccino® - lapte de soia

Venti 1716 409 16 10.1 60.7 58.5 0.8 5 0.81 41.7

Caramel Frappuccino® - lapte de ovăz

Mini 805 192 9.1 6.4 25.8 23.5 1.2 1.3 0.31 15

Caramel Frappuccino® - lapte de ovăz

Tall 1124 268 11.7 8.3 37.9 34.5 1.8 1.9 0.47 23.2

Caramel Frappuccino® - lapte de ovăz

Grande 1528 364 15.9 11.2 51.8 47.6 2.2 2.4 0.64 32.9

Caramel Frappuccino® - lapte de ovăz

Venti 1779 423 16.8 11.8 64.2 59.2 2.5 2.7 0.79 41.7

Caramel Frappuccino® - lapte de cocos

Mini 777 186 9.1 6.6 24.3 23.4 0.9 1.3 0.35 15

Caramel Frappuccino® - lapte de cocos

Tall 1081 258 11.7 8.6 35.6 34.3 1.3 1.9 0.53 23.2

Caramel Frappuccino® - lapte de cocos

Grande 1476 353 15.9 11.6 49 47.3 1.6 2.4 0.71 32.9

Caramel Frappuccino® - lapte de cocos

Venti 1722 411 16.8 12.2 61.1 58.9 1.8 2.7 0.87 41.7

Espresso Frappuccino® - lapte semi-degresat Mini 342 81 1 0.9 15.5 14.8 0.1 2.3 0.27 35

Espresso Frappuccino® - lapte semi-degresat Tall 473 112 1.4 1.3 21.4 20.4 0.2 3.2 0.38 48.4

Espresso Frappuccino® - lapte semi-degresat Grande 667 157 1.8 1.6 31.1 29.7 0.3 4.1 0.53 58.5

Espresso Frappuccino® - lapte semi-degresat Venti 809 191 2 1.8 38.6 36.9 0.3 4.5 0.65 65.5

Espresso Frappuccino® - lapte integral Mini 377 89 2 1.2 15.4 14.7 0.1 2.3 0.27 35

Espresso Frappuccino® - lapte integral Tall 521 123 2.8 1.7 21.3 20.3 0.2 3.2 0.37 48.4

Espresso Frappuccino® - lapte integral Grande 728 172 3.5 2.1 31 29.6 0.3 4 0.53 58.5

Espresso Frappuccino® - lapte integral Venti 877 207 3.9 2.4 38.5 36.8 0.3 4.4 0.65 65.5

Espresso Frappuccino® - lapte degresat Mini 317 75 0.3 0.1 15.6 14.8 0.1 2.3 0.27 35

Espresso Frappuccino® - lapte degresat Tall 437 103 0.4 0.1 21.5 20.5 0.2 3.2 0.38 48.4

Espresso Frappuccino® - lapte degresat Grande 621 146 0.5 0.2 31.1 29.8 0.3 4.1 0.54 58.5

Espresso Frappuccino® - lapte degresat Venti 759 179 0.6 0.2 38.7 37 0.3 4.5 0.66 65.5

Espresso Frappuccino® - lapte de migdale
Mini 291 69 0.8 0.1 14.5 13.7 0.3 0.8 0.25 35

Espresso Frappuccino® - lapte de migdale
Tall 403 95 1.1 0.1 20 18.9 0.4 1.1 0.34 48.4

Espresso Frappuccino® - lapte de migdale
Grande 576 136 1.4 0.1 29.2 27.8 0.5 1.4 0.49 58.5

Espresso Frappuccino® - lapte de migdale
Venti 710 168 1.6 0.2 36.6 34.8 0.6 1.5 0.61 65.5

Espresso Frappuccino® - lapte de soia
Mini 329 78 1.1 0.2 14.7 14 0.4 2.1 0.29 35

Espresso Frappuccino® - lapte de soia
Tall 455 108 1.5 0.3 20.3 19.3 0.6 2.9 0.40 48.4

Espresso Frappuccino® - lapte de soia
Grande 643 152 1.9 0.3 29.7 28.3 0.7 3.7 0.56 58.5

Espresso Frappuccino® - lapte de soia
Venti 783 185 2.1 0.4 37 35.4 0.8 4.1 0.68 65.5

Espresso Frappuccino® - lapte de ovăz
Mini 359 85 1.4 1 16.4 14.3 1.2 1 0.28 35

Espresso Frappuccino® - lapte de ovăz
Tall 497 117 2 1.4 22.6 19.7 1.7 1.4 0.38 48.4

Espresso Frappuccino® - lapte de ovăz
Grande 697 165 2.5 1.8 32.6 28.9 2.2 1.8 0.54 58.5

Espresso Frappuccino® - lapte de ovăz
Venti 843 199 2.8 2 40.3 36 2.4 2 0.66 65.5

Espresso Frappuccino® - lapte de cocos Mini 332 79 1.4 1.2 14.9 14.1 0.9 1 0.31 35

Espresso Frappuccino® - lapte de cocos Tall 458 109 2 1.7 20.6 19.5 1.3 1.4 0.43 48.4

Espresso Frappuccino® - lapte de cocos Grande 648 154 2.5 2.2 30 28.6 1.6 1.8 0.61 58.5

Espresso Frappuccino® - lapte de cocos Venti 788 187 2.8 2.4 37.4 35.7 1.8 2 0.73 65.5

Mocha Frappuccino® - lapte semi-degresat
Mini 736 176 7.9 5.8 22.2 21.4 0.8 3.5 0.27 15

Mocha Frappuccino® - lapte semi-degresat
Tall 960 229 10 7.4 29.8 28.7 0.8 4.5 0.40 22.1

Mocha Frappuccino® - lapte semi-degresat
Grande 1315 314 13.8 10.1 41 39.5 1.2 5.9 0.53 30.4

Mocha Frappuccino® - lapte semi-degresat
Venti 1566 373 14.3 10.6 53.2 51.1 1.6 7 0.68 40.8

Mocha Frappuccino® - lapte integral
Mini 771 184 8.9 6.2 22.2 21.3 0.8 3.4 0.27 15

Mocha Frappuccino® - lapte integral
Tall 1010 241 11.4 7.9 29.7 28.7 0.8 4.5 0.39 22.1

Mocha Frappuccino® - lapte integral
Grande 1376 328 15.5 10.7 41 39.4 1.2 5.8 0.53 30.4

Mocha Frappuccino® - lapte integral
Venti 1636 389 16.3 11.2 53.1 51 1.6 6.9 0.68 40.8

Mocha Frappuccino® - lapte degresat
Mini 710 169 7.2 5 22.3 21.4 0.8 3.5 0.27 15

Mocha Frappuccino® - lapte degresat
Tall 922 220 8.9 6.2 29.9 28.8 0.8 4.5 0.40 22.1

Mocha Frappuccino® - lapte degresat
Grande 1271 303 12.5 8.7 41.1 39.6 1.2 5.9 0.53 30.4

Mocha Frappuccino® - lapte degresat
Venti 1514 360 12.9 8.9 53.3 51.2 1.6 7 0.69 40.8

Mocha Frappuccino® - lapte de migdale
Mini 685 164 7.7 5 21.2 20.3 0.9 1.9 0.25 15

Mocha Frappuccino® - lapte de migdale
Tall 884 211 9.6 6.2 28.3 27.1 1 2.3 0.36 22.1

Mocha Frappuccino® - lapte de migdale
Grande 1227 293 13.3 8.7 39.3 37.6 1.5 3.2 0.49 30.4

Mocha Frappuccino® - lapte de migdale
Venti 1463 349 13.9 8.9 51.1 48.9 1.9 3.9 0.63 40.8

gheață, LAPTE degresat, frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [smântână 34% (LAPTE), zahăr (6%),  

gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor 

grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], Mocha Drizzle [apă, zahăr, pudră de 

cacao, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, extract de vanilie], Frappuccino cafea 

solubilă [cafea prăjită solubilă], Sirop de cafea frappuccino [apă, zahăr, fructoză, sare, arome 

naturale , agent de ingrosare: guma xantan, conservant: sorbat de potasiu, regulator de aciditate: 

acid citric, colorant alimentar: mar, morcov, hibiscus, melasa], Sos Mocha [apa, zahar, pudra de 

cacao, pudra de cacao, extract de vanilie

gheață, băutură de soia [bază de soia [apă, boabe de SOIA decorticate (7,9%)], zahăr, fructoză, 

regulatori de aciditate: fosfați de potasiu; carbonat de calciu, sare de mare, aromă naturală, 

stabilizator: gumă gellan.], Frappuccino cafea solubilă [cafea prăjita solubilă], sirop de cafea 

frappuccino [apă, zahăr, fructoză, sare, aromă naturală, agent de îngroșare: gumă xantan, 

conservant: sorbat de potasiu , regulator de aciditate: acid citric, colorant alimentar: măr, morcov, 

hibiscus, melasă], Espresso shot [cafea din boabe întregi prăjite]

gheață, băutură de ovăz [apă, ovăz (12%), grăsime de nucă de cocos, dextrină de porumb, făină de 

boabe fava, regulator de aciditate: fosfat dipotasic, sare de mare, stabilizatori: gumă gellan, gumă 

xantan.], Frappuccino cafea solubilă [cafea prăjită solubilă ], Sirop frappuccino de cafea [apă, 

zahăr, fructoză, sare, arome naturale, agent de îngroșare: gumă xantană, conservant: sorbat de 

potasiu, regulator de aciditate: acid citric, colorant alimentar: măr, morcov, hibiscus, melasă], 

Espresso shot [cafea cu boabe întregi prăjite]

gheață, băutură de nucă de cocos [apă, lapte de cocos (10%), zahăr, dextrină de porumb, făină de 

boabe fava, stabilizatori: gumă gellan, gumă xantan, regulator de aciditate: carbonat acid de 

sodiu, aromă naturală.], cafea Frappuccino solubilă [solubilă prăjită] cafea], Sirop frappuccino de 

cafea [apă, zahăr, fructoză, sare, arome naturale, agent de îngroșare: gumă xantan, conservant: 

sorbat de potasiu, regulator de aciditate: acid citric, colorant alimentar: măr, morcov, hibiscus, 

melasă], Espresso shot [cafea prăjită din boabe întregi]

gheață, LAPTE semi-degresat, frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [smântână 34% (LAPTE), zahăr 

(6%),  gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale 

acizilor grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], Mocha Drizzle [apă, zahăr, pudră 

de cacao, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, extract de vanilie], Frappuccino cafea 

solubilă [cafea prăjită solubilă], Sirop de cafea frappuccino [apă, zahăr, fructoză, sare, arome 

naturale , agent de ingrosare: guma xantan, conservant: sorbat de potasiu, regulator de aciditate: 

acid citric, colorant alimentar: mar, morcov, hibiscus, melasa], Sos Mocha [apa, zahar, pudra de 

cacao, pudra de cacao slaba, extract de vanilie

gheață, LAPTE integral, frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [smântână 34% (LAPTE), zahăr (6%),  

gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor 

grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], Mocha Drizzle [apă, zahăr, pudră de 

cacao, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, extract de vanilie], Frappuccino cafea 

solubilă [cafea prăjită solubilă], Sirop de cafea frappuccino [apă, zahăr, fructoză, sare, arome 

naturale , agent de ingrosare: guma xantan, conservant: sorbat de potasiu, regulator de aciditate: 

acid citric, colorant alimentar: mar, morcov, hibiscus, melasa], Sos Mocha [apa, zahar, pudra de 

cacao, pudra de cacao, extract de vanilie

gheață, băutură de nucă de cocos [apă, lapte de cocos (10%), zahăr, dextrină de porumb, făină de 

boabe fava, stabilizatori: gumă gellan, gumă xantan, regulator de aciditate: carbonat acid de 

sodiu, aromă naturală.], frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [cremă 34 % (LAPTE), zahăr (6%), , gaz 

propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor grași, 

aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], caramel [zahăr, dextroză, sirop de glucoză, 

unt (LAPTE), fructoză, smântână dublă (LAPTE), apă, LAPTE praf degresat, aromă naturală, 

emulgator; Lecitine de SOIA, mono- și digliceride ale acizilor grași, regulator de aciditate; citrați de 

sodiu, sare, stabilizator; trifosfați, agent antispumant; dimetil polisiloxan], Sirop cu aromă de 

caramel [zahăr, apă, aromă naturală, conservant: sorbat de potasiu, acid: acid citric, sirop de zahăr 

caramel],  cafea solubilă [cafea prăjită solubilă], Sirop de cafea frappuccino [apă, zahăr, fructoză, 

sare, arome naturale, agent de ingrosare: guma xantan, conservant: sorbat de potasiu, regulator 

de aciditate: acid citric, colorant alimentar: mar, morcov, hibiscus, melasa]

gheață, LAPTE semi-degresat, cafea solubilă [cafea prăjită solubilă], Sirop de cafea [apă, zahăr, 

fructoză, sare, aromă naturală, îngroșător: gumă xantană, conservant: sorbat de potasiu, regulator 

de aciditate: acid citric, colorant alimentar: măr, morcov, hibiscus, melasă], Espresso shot [cafea 

prăjită cu boabe întregi]

gheață, LAPTE integral, cafea solubilă [cafea prăjită solubilă], Sirop de cafea [apă, zahăr, fructoză, 

sare, aromă naturală, îngroșător: gumă xantană, conservant: sorbat de potasiu, regulator de 

aciditate: acid citric, colorant alimentar: măr, morcov, hibiscus, melasă], Espresso shot [cafea 

prăjită cu boabe întregi]

gheață, LAPTE degresat, cafea solubilă [cafea prăjită solubilă], Sirop de cafea [apă, zahăr, fructoză, 

sare, aromă naturală, îngroșător: gumă xantană, conservant: sorbat de potasiu, regulator de 

aciditate: acid citric, colorant alimentar: măr, morcov, hibiscus, melasă], Espresso shot [cafea 

prăjită din boabe întregi]

gheață, băutură de migdale [apă, migdale (2,5%), fructoză, regulatori de aciditate: fosfat 

monopotasic, difosfat dipotasic; carbonat de calciu, stabilizatori: gumă gellan, carageenan, gumă 

guar; arome naturale, sare de mare], cafea solubilă  [cafea prăjită solubilă], Sirop de cafea 

frappuccino [apă, zahăr, fructoză, sare, aromă naturală, agent de îngroșare: gumă xantană, 

conservant: sorbat de potasiu, regulator de aciditate: acid citric, colorant alimentar : măr, morcov, 

hibiscus, melasă], Espresso shot [cafea din boabe întregi prăjite]

gheață, băutură de soia [bază de soia [apă, boabe de SOIA decorticate (7,9%)], zahăr, fructoză, 

regulatori de aciditate: fosfați de potasiu; carbonat de calciu, sare de mare, aromă naturală, 

stabilizator: gumă gellan.], frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [smântână 34% (LAPTE), zahăr (6%), 

, gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor 

grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.],  caramel [zahăr, dextroză, sirop de 

glucoză, unt (LAPTE), fructoză, smântână dublă (LAPTE), apă, LAPTE praf degresat, aromă naturală, 

emulgator; Lecitine de SOIA, mono- și digliceride ale acizilor grași, regulator de aciditate; citrați de 

sodiu, sare, stabilizator; trifosfați, agent antispumant; dimetil polisiloxan], Sirop cu aromă de 

caramel [zahăr, apă, aromă naturală, conservant: sorbat de potasiu, acid: acid citric, sirop de zahăr 

caramel], cafea solubilă [cafea prăjită solubilă], Sirop de cafea frappuccino [apă, zahăr, fructoză, 

sare, arome naturale, agent de ingrosare: guma xantan, conservant: sorbat de potasiu, regulator 

de aciditate: acid citric, colorant alimentar: mar, morcov, hibiscus, melasa]

gheață, băutură de ovăz [apă, ovăz (12%), grăsime de cocos, dextrină de porumb, făină de boabe 

fava, regulator de aciditate: fosfat dipotasic, sare de mare, stabilizatori: gumă gellan, gumă 

xantan.], frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [cremă 34% (LAPTE), zahăr (6%), , gaz propulsor: 

protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor grași, aromă 

naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], caramel [zahăr, dextroză, glucoză sirop, unt (LAPTE), 

fructoză, smântână dublă (LAPTE), apă, LAPTE praf degresat, aromă naturală, emulgator; Lecitine 

de SOIA, mono- și digliceride ale acizilor grași, regulator de aciditate; citrați de sodiu, sare, 

stabilizator; trifosfați, agent antispumant; dimetil polisiloxan], Sirop cu aromă de caramel [zahăr, 

apă, aromă naturală, conservant: sorbat de potasiu, acid: acid citric, sirop de zahăr caramel],  

cafea solubilă [cafea prăjită solubilă], Sirop de cafea frappuccino [apă, zahăr, fructoză, sare, arome 

naturale, agent de ingrosare: guma xantan, conservant: sorbat de potasiu, regulator de aciditate: 

acid citric, colorant alimentar: mar, morcov, hibiscus, melasa]

gheata, bautura de migdale [apa, MIGDALE (2,5%), fructoza, regulatori de aciditate: fosfat 

monopotasic, difosfat dipotasic; carbonat de calciu, stabilizatori: gumă gellan, carageenan, gumă 

guar; arome naturale, sare de mare], sirop frappuccino de cafea [apă, zahăr, fructoză, sare, aromă 

naturală, agent de îngroșare: gumă xantan, conservant: sorbat de potasiu, regulator de aciditate: 

acid citric, colorant alimentar: măr, morcov, hibiscus, melasă], frișcă redusă în grăsimi [smântână 

34% (LAPTE), zahăr (6%), gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și 

digliceride ale acizilor grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], Sos Mocha [apă, 

zahăr, pudră de cacao, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, extract de vanilie], cafea 

solubilă prăjită frappuccino [cafea solubilă prăjită]



Mocha Frappuccino® - lapte de soia Mini 723 172 8 5.1 21.4 20.6 1 3.2 0.29 15

Mocha Frappuccino® - lapte de soia Tall 940 224 10 6.4 28.7 27.6 1.2 4.2 0.42 22.1

Mocha Frappuccino® - lapte de soia Grande 1292 308 13.8 8.9 39.7 38.2 1.7 5.5 0.55 30.4

Mocha Frappuccino® - lapte de soia Venti 1539 367 14.4 9.1 51.6 49.5 2.1 6.6 0.71 40.8

Mocha Frappuccino® - lapte de ovăz Mini 753 180 8.3 5.9 23.1 20.9 1.8 2.2 0.28 15

Mocha Frappuccino® - lapte de ovăz Tall 985 235 10.6 7.6 31.1 28 2.4 2.6 0.40 22.1

Mocha Frappuccino® - lapte de ovăz Grande 1345 321 14.5 10.3 42.6 38.7 3.1 3.6 0.54 30.4

Mocha Frappuccino® - lapte de ovăz Venti 1601 381 15.2 10.8 54.9 50.2 3.8 4.4 0.69 40.8

Mocha Frappuccino® - lapte de cocos Mini 725 173 8.3 6.2 21.6 20.7 1.5 2.2 0.31 15

Mocha Frappuccino® - lapte de cocos Tall 944 226 10.6 7.9 28.9 27.8 1.9 2.6 0.46 22.1

Mocha Frappuccino® - lapte de cocos Grande 1297 310 14.5 10.7 40 38.4 2.5 3.6 0.60 30.4

Mocha Frappuccino® - lapte de cocos Venti 1544 369 15.2 11.2 51.9 49.9 3.1 4.4 0.77 40.8

White Mocha Frappuccino® - lapte semi-

degresat Mini 735 175 8.1 6.1 22.5 22 0.1 3.1 0.31 15

White Mocha Frappuccino® - lapte semi-

degresat Tall 1030 245 10.6 8 33.1 32.3 0.1 4.5 0.45 22.4

White Mocha Frappuccino® - lapte semi-

degresat Grande 1487 354 15 11.3 48.7 47.7 0.2 6 0.63 30.8

White Mocha Frappuccino® - lapte semi-

degresat Venti 1638 390 15.2 11.5 56.7 55.4 0.2 6.5 0.76 40

White Mocha Frappuccino® - lapte integral
Mini 770 184 9.1 6.4 22.4 21.9 0.1 3 0.30 15

White Mocha Frappuccino® - lapte integral
Tall 1081 258 12 8.5 33 32.3 0.1 4.4 0.45 22.4

White Mocha Frappuccino® - lapte integral
Grande 1548 369 16.7 11.9 48.6 47.6 0.2 5.9 0.63 30.8

White Mocha Frappuccino® - lapte integral
Venti 1706 406 17.1 12.1 56.6 55.2 0.2 6.4 0.76 40

White Mocha Frappuccino® - lapte degresat
Mini 709 169 7.4 5.3 22.5 22 0.1 3.1 0.31 15

White Mocha Frappuccino® - lapte degresat
Tall 991 236 9.5 6.8 33.1 32.4 0.1 4.5 0.45 22.4

White Mocha Frappuccino® - lapte degresat
Grande 1441 343 13.7 9.9 48.8 47.8 0.2 6 0.63 30.8

White Mocha Frappuccino® - lapte degresat
Venti 1587 378 13.8 9.9 56.8 55.5 0.2 6.5 0.76 40

White Mocha Frappuccino® - lapte de migdale

Mini 684 163 7.9 5.3 21.4 20.9 0.2 1.5 0.28 15

White Mocha Frappuccino® - lapte de migdale

Tall 953 228 10.2 6.8 31.5 30.7 0.4 2.2 0.41 22.4

White Mocha Frappuccino® - lapte de migdale

Grande 1397 333 14.6 9.9 46.9 45.8 0.4 3.3 0.59 30.8

White Mocha Frappuccino® - lapte de migdale

Venti 1537 366 14.7 9.9 54.6 53.2 0.5 3.5 0.71 40

White Mocha Frappuccino® - lapte de soia Mini 722 172 8.1 5.4 21.7 21.2 0.3 2.8 0.32 15

White Mocha Frappuccino® - lapte de soia Tall 1010 241 10.6 6.9 31.9 31.2 0.5 4.1 0.47 22.4

White Mocha Frappuccino® - lapte de soia Grande 1463 349 15.1 10.1 47.3 46.3 0.6 5.6 0.65 30.8

White Mocha Frappuccino® - lapte de soia Venti 1611 384 15.2 10.1 55.1 53.8 0.7 6.1 0.79 40

White Mocha Frappuccino® - lapte de ovăz

Mini 752 179 8.5 6.2 23.4 21.5 1.2 1.8 0.31 15

White Mocha Frappuccino® - lapte de ovăz

Tall 1055 251 11.2 8.2 34.4 31.6 1.7 2.5 0.46 22.4

White Mocha Frappuccino® - lapte de ovăz

Grande 1517 361 15.7 11.5 50.3 46.9 2.1 3.7 0.64 30.8

White Mocha Frappuccino® - lapte de ovăz

Venti 1672 398 16 11.7 58.4 54.4 2.4 4 0.77 40

gheață, băutură de ovăz [Apă, OVAZ (12%), grăsime de cocos, dextrină de porumb, făină de boabe 

fava, regulator de aciditate: fosfat dipotasic, sare de mare, stabilizatori: gumă gellan, gumă 

xantan.], sirop frappuccino de cafea [apă, zahăr, fructoza, sare, aroma naturala, agent de 

ingrosare: guma xantan, conservant: sorbat de potasiu, regulator de aciditate: acid citric, colorant 

alimentar: mar, morcov, hibiscus, melasa], frisca redusa in grasimi [crema 34% (LAPTE), zahar (6 

%), , gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale 

acizilor grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], Sos Mocha  [apă, zahăr, pudră 

de cacao, cu conținut scăzut de grăsimi pudră de cacao, extract de vanilie], cafea solubilă prăjită 

frappuccino [cafea solubilă prăjită]

gheață, băutură de nucă de cocos [Apă, lapte de cocos (10%), zahăr, dextrină de porumb, făină de 

boabe fava, stabilizatori: gumă gellan, gumă xantan, regulator de aciditate: carbonat acid de 

sodiu, aromă naturală.], sirop frappuccino de cafea [apă, zahăr , fructoza, sare, arome naturale, 

agent de ingrosare: guma xantan, conservant: sorbat de potasiu, regulator de aciditate: acid citric, 

colorant alimentar: mar, morcov, hibiscus, melasa], frisca redusa in grasimi [crema 34% (LAPTE), 

zahar ( 6%), gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride 

ale acizilor grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], Sos Mocha [apă, zahăr, 

pudră de cacao, grăsimi- pudră redusă de cacao, extract de vanilie], cafea solubilă prăjită 

frappuccino [cafea solubilă prăjită]

gheață, lapte semi-degresat [LAPTE semi-degresat], sirop de cafea frappuccino [apă, zahăr, 

fructoză, sare, arome naturale, agent de îngroșare: gumă xantan, conservant: sorbat de potasiu, 

regulator de aciditate: acid citric, colorant alimentar: măr, morcov, hibiscus , melasă], frișcă cu 

conținut scăzut de grăsimi [smântână 34% (LAPTE), zahăr (6%), , gaz propulsor: protoxid de azot, 

gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor grași, aromă naturală de vanilie, 

stabilizator: caragenan.], cafea solubilă prăjită frappuccino [cafea solubilă prăjită], mocha cu 

ciocolată albă [zahăr, LAPTE degresat condensat, LAPTE condensat îndulcit [LAPTE degresat 

condensat, zahăr], ulei de cocos, unt de cacao, sare, emulgator (mono și digliceride de acizi grași)]

gheață, lapte integral [LAPTE integral], sirop de cafea frappuccino [apă, zahăr, fructoză, sare, 

arome naturale, agent de îngroșare: gumă xantan, conservant: sorbat de potasiu, regulator de 

aciditate: acid citric, colorant alimentar: măr, morcov, hibiscus , melasă], frișcă cu conținut scăzut 

de grăsimi [smântână 34% (LAPTE), zahăr (6%), , gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: 

azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator: 

caragenan.], cafea solubilă prăjită frappuccino [cafea solubilă prăjită], mocha cu ciocolată albă 

[zahăr, LAPTE degresat condensat, LAPTE condensat îndulcit [LAPTE degresat condensat, zahăr], 

ulei de cocos, unt de cacao, sare, emulgator (mono și digliceride de acizi grași)]

gheață, lapte degresat [LAPTE degresat], sirop de cafea frappuccino [apă, zahăr, fructoză, sare, 

arome naturale, agent de îngroșare: gumă xantan, conservant: sorbat de potasiu, regulator de 

aciditate: acid citric, colorant alimentar: măr, morcov, hibiscus , melasă], frișcă cu conținut scăzut 

de grăsimi [smântână 34% (LAPTE), zahăr (6%), , gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: 

azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator: 

caragenan.], cafea solubilă prăjită frappuccino [cafea solubilă prăjită], mocha cu ciocolată albă 

[zahăr, LAPTE degresat condensat, LAPTE condensat îndulcit [LAPTE degresat condensat, zahăr], 

ulei de cocos, unt de cacao, sare, emulgator (mono și digliceride de acizi grași)]

gheata, bautura de migdale [apa, MIGDALE (2,5%), fructoza, regulatori de aciditate: fosfat 

monopotasic, difosfat dipotasic; carbonat de calciu, stabilizatori: gumă gellan, carageenan, gumă 

guar; arome naturale, sare de mare], sirop frappuccino de cafea [apă, zahăr, fructoză, sare, aromă 

naturală, agent de îngroșare: gumă xantan, conservant: sorbat de potasiu, regulator de aciditate: 

acid citric, colorant alimentar: măr, morcov, hibiscus, melasă], frișcă redusă în grăsimi [smântână 

34% (LAPTE), zahăr (6%), , gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono 

și digliceride ale acizilor grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], cafea solubilă 

prăjită frappuccino [cafea solubilă prăjită], moka cu ciocolată albă [zahăr, LAPTE degresat 

condensat, LAPTE condensat îndulcit [LAPTE degresat condensat, zahăr], ulei de cocos, unt de 

cacao, sare, emulgator (mono și digliceride ale acizilor grași)]

gheata, bautura din soia [baza de soia [apa, boabe de SOIA decorticate (7,9%)], zahar, fructoza, 

regulatori de aciditate: fosfati de potasiu; carbonat de calciu, sare de mare, aromă naturală, 

stabilizator: gumă gellan.], sirop de cafea frappuccino [apă, zahăr, fructoză, sare, aromă naturală, 

agent de îngroșare: gumă xantană, conservant: sorbat de potasiu, regulator de aciditate: acid 

citric, colorant alimentar: măr, morcov, hibiscus, melasă], frișcă redusă în grăsimi [smântână 34% 

(LAPTE), zahăr (6%), , gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și 

digliceride ale acizilor grași, natural aromă de vanilie, stabilizator: caragenan.], cafea solubilă 

prăjită frappuccino [cafea solubilă prăjită], ciocolată albă moka [zahăr, LAPTE degresat condensat, 

LAPTE condensat îndulcit [LAPTE condensat degresat, zahăr], ulei de cocos, unt de cacao, sare, 

emulgator ( mono și digliceride ale acizilor grași)]

gheață, băutură de ovăz [Apă, OVAZ (12%), grăsime de cocos, dextrină de porumb, făină de boabe 

fava, regulator de aciditate: fosfat dipotasic, sare de mare, stabilizatori: gumă gellan, gumă 

xantan.], sirop frappuccino de cafea [apă, zahăr, fructoza, sare, aroma naturala, agent de 

ingrosare: guma xantan, conservant: sorbat de potasiu, regulator de aciditate: acid citric, colorant 

alimentar: mar, morcov, hibiscus, melasa], frisca redusa in grasimi [crema 34% (LAPTE), zahar (6 

%), , gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale 

acizilor grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], cafea solubilă prăjită 

frappuccino [cafea solubilă prăjită], ciocolată albă moka [zahăr , LAPTE condensat degresat, LAPTE 

condensat îndulcit [LAPTE degresat condensat, zahăr], ulei de cocos, unt de cacao, sare, 

emulgator (mono și digliceride ale acizilor grași)]

gheata, bautura din soia [baza de soia [apa, boabe de SOIA decorticate (7,9%)], zahar, fructoza, 

regulatori de aciditate: fosfati de potasiu; carbonat de calciu, sare de mare, aromă naturală, 

stabilizator: gumă gellan.], sirop de cafea frappuccino [apă, zahăr, fructoză, sare, aromă naturală, 

agent de îngroșare: gumă xantană, conservant: sorbat de potasiu, regulator de aciditate: acid 

citric, colorant alimentar: măr, morcov, hibiscus, melasă], frișcă redusă în grăsimi [smântână 34% 

(LAPTE), zahăr (6%), , gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și 

digliceride ale acizilor grași, natural aromă de vanilie, stabilizator: caragenan.], cafea solubilă 

prăjită frappuccino [cafea solubilă prăjită], sos Mocha - CBS [apă, zahăr, pudră de cacao, pudră de 

cacao cu conținut scăzut de grăsimi, extract de vanilie]



White Mocha Frappuccino® - lapte de cocos

Mini 724 173 8.5 6.4 21.9 21.4 0.9 1.8 0.35 15

White Mocha Frappuccino® - lapte de cocos

Tall 1013 242 11.2 8.5 32.1 31.4 1.3 2.5 0.51 22.4

White Mocha Frappuccino® - lapte de cocos

Grande 1468 351 15.7 11.9 47.6 46.6 1.5 3.7 0.70 30.8

White Mocha Frappuccino® - lapte de cocos

Venti 1616 386 16 12.1 55.4 54.1 1.8 4 0.84 40

Java Chip Frappuccino® - lapte semi-degresat

Mini 849 203 9.7 7.3 24.7 23.5 1 3.6 0.32 15

Java Chip Frappuccino® - lapte semi-degresat

Tall 1184 282 12.9 9.7 35.8 34 1.5 5.1 0.48 22.4

Java Chip Frappuccino® - lapte semi-degresat

Grande 1638 391 17.8 13.4 49.9 47.3 2 6.7 0.66 32

Java Chip Frappuccino® - lapte semi-degresat

Venti 1916 457 19.4 14.6 61.7 58.4 2.5 7.7 0.82 40.8

Java Chip Frappuccino® - lapte integral

Mini 883 211 10.7 7.6 24.7 23.4 1 3.5 0.32 15

Java Chip Frappuccino® - lapte integral

Tall 1235 295 14.3 10.2 35.7 33.9 1.5 5.1 0.47 22.4

Java Chip Frappuccino® - lapte integral

Grande 1701 406 19.6 14 49.8 47.2 2 6.6 0.66 32

Java Chip Frappuccino® - lapte integral

Venti 1985 473 21.3 15.2 61.6 58.3 2.5 7.6 0.82 40.8

Java Chip Frappuccino® - lapte degresat

Mini 823 196 9 6.5 24.8 23.5 1 3.6 0.32 15

Java Chip Frappuccino® - lapte degresat

Tall 1145 273 11.8 8.5 35.9 34 1.5 5.1 0.48 22.4

Java Chip Frappuccino® - lapte degresat

Grande 1591 379 16.5 12 50 47.4 2 6.7 0.67 32

Java Chip Frappuccino® - lapte degresat

Venti 1863 444 17.9 13 61.8 58.5 2.5 7.7 0.82 40.8

Java Chip Frappuccino® - lapte de migdale

Mini 798 191 9.5 6.5 23.7 22.4 1.2 2.1 0.30 15

Java Chip Frappuccino® - lapte de migdale

Tall 1108 265 12.5 8.5 34.3 32.3 1.7 2.8 0.44 22.4

Java Chip Frappuccino® - lapte de migdale

Grande 1545 369 17.4 11.9 48 45.3 2.3 3.9 0.62 32

Java Chip Frappuccino® - lapte de migdale

Venti 1812 433 18.9 13 59.6 56.2 2.9 4.6 0.77 40.8

Java Chip Frappuccino® - lapte de soia

Mini 836 200 9.7 6.6 23.9 22.7 1.3 3.4 0.34 15

Java Chip Frappuccino® - lapte de soia

Tall 1164 278 12.9 8.7 34.7 32.8 1.9 4.8 0.50 22.4

Java Chip Frappuccino® - lapte de soia

Grande 1614 385 17.9 12.1 48.5 45.9 2.5 6.3 0.69 32

Java Chip Frappuccino® - lapte de soia

Venti 1888 450 19.4 13.2 60.1 56.8 3.1 7.3 0.85 40.8

Java Chip Frappuccino® - lapte de ovăz

Mini 866 207 10.1 7.4 25.6 23 2.1 2.3 0.33 15

Java Chip Frappuccino® - lapte de ovăz

Tall 1209 289 13.5 9.9 37.1 33.3 3.1 3.2 0.48 22.4

Java Chip Frappuccino® - lapte de ovăz

Grande 1669 398 18.6 13.6 51.5 46.4 4 4.3 0.67 32

Java Chip Frappuccino® - lapte de ovăz

Venti 1950 465 20.2 14.8 63.5 57.4 4.7 5.1 0.83 40.8

Java Chip Frappuccino® - lapte de cocos

Mini 838 201 10.1 7.6 24.1 22.8 1.8 2.3 0.36 15

Java Chip Frappuccino® - lapte de cocos

Tall 1168 279 13.5 10.2 34.9 33 2.6 3.2 0.54 22.4

Java Chip Frappuccino® - lapte de cocos

Grande 1618 387 18.6 14 48.8 46.1 3.4 4.3 0.74 32

Java Chip Frappuccino® - lapte de cocos

Venti 1894 452 20.2 15.3 60.4 57.1 4.1 5.1 0.90 40.8

Chocolate Cream Frappuccino® - lapte semi-

degresat Mini 732 175 8.3 6.2 20.6 19.9 0.8 4 0.27 0

Chocolate Cream Frappuccino® - lapte semi-

degresat Tall 959 229 10.5 8 27.7 26.8 0.8 5.4 0.41 0

Chocolate Cream Frappuccino® - lapte semi-

degresat Grande 1317 314 14.5 10.9 38.4 37.1 1.2 7.1 0.56 0

Chocolate Cream Frappuccino® - lapte semi-

degresat Venti 1564 373 15.2 11.6 49.5 47.8 1.5 8.6 0.73 0

gheață, băutură de nucă de cocos [Apă, lapte de cocos (10%), zahăr, dextrină de porumb, făină de 

boabe fava, stabilizatori: gumă gellan, gumă xantan, regulator de aciditate: carbonat acid de 

sodiu, aromă naturală.], sirop frappuccino de cafea [apă, zahăr , fructoza, sare, arome naturale, 

agent de ingrosare: guma xantan, conservant: sorbat de potasiu, regulator de aciditate: acid citric, 

colorant alimentar: mar, morcov, hibiscus, melasa], frisca redusa in grasimi [crema 34% (LAPTE), 

zahar ( 6%), , gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride 

ale acizilor grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], cafea solubilă prăjită 

frappuccino [cafea solubilă prăjită], mocha de ciocolată albă [ zahăr, LAPTE degresat condensat, 

LAPTE condensat îndulcit [LAPTE degresat condensat, zahăr], ulei de cocos, unt de cacao, sare, 

emulgator (mono și digliceride ale acizilor grași)]

gheață, lapte semi-degresat [LAPTE semi-degresat], sirop de cafea frappuccino [apă, zahăr, 

fructoză, sare, arome naturale, agent de îngroșare: gumă xantan, conservant: sorbat de potasiu, 

regulator de aciditate: acid citric, colorant alimentar: măr, morcov, hibiscus , melasă], smântână 

34% (LAPTE), zahăr (6%), , gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono 

și digliceride ale acizilor grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan., cafea solubilă 

[cafea solubilă prăjită], apă, zahăr, pudră de cacao, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, 

extract de vanilie, fulgi de ciocolată [zahăr, grăsimi vegetale (palmier, miez de palmier, shea), 

pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi alcalinizate, făină de grâu [GRÂU făină, carbonat de 

calciu, fier, niacină, tiamină], pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, uleiuri vegetale (palm, 

ulei de rapiță), sare, emulgator: lecitine de SOIA, agent de creștere: bicarbonat de sodiu, 

regulator de aciditate: hidroxid de sodiu.], apă, zahăr , pudră de cacao, pudră de cacao degresată, 

extract de vanilie

gheață, lapte integral [LAPTEintegral], sirop de cafea frappuccino [apă, zahăr, fructoză, sare, 

arome naturale, agent de îngroșare: gumă xantan, conservant: sorbat de potasiu, regulator de 

aciditate: acid citric, colorant alimentar: măr, morcov, hibiscus , melasă], smântână 34% (LAPTE), 

zahăr (6%), , gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride 

ale acizilor grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan., cafea solubilă [cafea solubilă 

prăjită], apă, zahăr, pudră de cacao, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, extract de 

vanilie, fulgi de ciocolată [zahăr, grăsimi vegetale (palmier, miez de palmier, shea), pudră de cacao 

cu conținut scăzut de grăsimi alcalinizate, făină de grâu [GRÂU făină, carbonat de calciu, fier, 

niacină, tiamină], pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, uleiuri vegetale (palm, ulei de 

rapiță), sare, emulgator: lecitine de SOIA, agent de creștere: bicarbonat de sodiu, regulator de 

aciditate: hidroxid de sodiu.], apă, zahăr , pudră de cacao, pudră de cacao degresată, extract de 

vanilie

gheață, lapte degresat [LAPTE degresat], sirop de cafea frappuccino [apă, zahăr, fructoză, sare, 

arome naturale, agent de îngroșare: gumă xantan, conservant: sorbat de potasiu, regulator de 

aciditate: acid citric, colorant alimentar: măr, morcov, hibiscus , melasă], smântână 34% (LAPTE), 

zahăr (6%), , gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride 

ale acizilor grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan., cafea solubilă [cafea solubilă 

prăjită], apă, zahăr, pudră de cacao, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, extract de 

vanilie, fulgi de ciocolată [zahăr, grăsimi vegetale (palmier, miez de palmier, shea), pudră de cacao 

cu conținut scăzut de grăsimi alcalinizate, făină de grâu [GRÂU făină, carbonat de calciu, fier, 

niacină, tiamină], pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, uleiuri vegetale (palm, ulei de 

rapiță), sare, emulgator: lecitine de SOIA, agent de creștere: bicarbonat de sodiu, regulator de 

aciditate: hidroxid de sodiu.], apă, zahăr , pudră de cacao, pudră de cacao degresată, extract de 

vanilie

gheata, bautura de migdale [apa, MIGDALE (2,5%), fructoza, regulatori de aciditate: fosfat 

monopotasic, difosfat dipotasic; carbonat de calciu, stabilizatori: gumă gellan, carageenan, gumă 

guar; arome naturale, sare de mare], sirop frappuccino de cafea [apă, zahăr, fructoză, sare, aromă 

naturală, agent de îngroșare: gumă xantan, conservant: sorbat de potasiu, regulator de aciditate: 

acid citric, colorant alimentar: măr, morcov, hibiscus, melasă], smântână 34% (LAPTE), zahăr (6%), 

, gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor 

grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan., cafea solubilă prăjită frappuccino [prăjită 

cafea solubilă], apă, zahăr, pudră de cacao, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, extract 

de vanilie, ciocolată [zahăr, grăsimi vegetale (palmier, miez de palmier, shea), pudră de cacao cu 

conținut scăzut de grăsimi alcalinizate, făină de grâu [făină de GRAU, carbonat de calciu , fier, 

niacină, tiamină], pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, uleiuri vegetale (palm, ulei de 

rapiță), sare, emulgator: lecitine de SOIA, agent de creștere: bicarbonat de sodiu, regulator de 

aciditate: hidroxid de sodiu.], apă, zahăr, pudră de cacao, pudră de cacao cu conținut scăzut de 

grăsimi, extract de vanilie

gheata, bautura de soia [baza de soia [apa, boabe de SOIA decorticate (7,9%)], zahar, fructoza, 

regulatori de aciditate: fosfati de potasiu; carbonat de calciu, sare de mare, aromă naturală, 

stabilizator: gumă gellan.], sirop de cafea frappuccino [apă, zahăr, fructoză, sare, aromă naturală, 

agent de îngroșare: gumă xantană, conservant: sorbat de potasiu, regulator de aciditate: acid 

citric, colorant alimentar: măr, morcov, hibiscus, melasă], smântână 34% (LAPTE), zahăr (6%), , gaz 

propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor grași, 

aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan., cafea solubilă prăjită frappuccino [cafea 

solubilă prăjită], apă, zahăr, pudră de cacao, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, extract 

de vanilie, chips de ciocolată [zahăr, grăsimi vegetale (palm, miez de palmier, shea), pudră de 

cacao cu conținut scăzut de grăsimi alcalinizate , făină de grâu [făină de GRÂU, carbonat de calciu, 

fier, niacină, tiamină], pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, uleiuri vegetale (palmier, ulei 

de rapiță), sare, emulgator: lecitine de SOIA, agent de creștere: bicarbonat de sodiu, regulator de 

aciditate: hidroxid de sodiu. ], apă, zahăr, pudră de cacao, coc cu conținut scăzut de grăsimi oa 

pulbere, extract de vanilie

gheață, băutură de ovăz [Apă, OVAZ (12%), grăsime de cocos, dextrină de porumb, făină de boabe 

fava, regulator de aciditate: fosfat dipotasic, sare de mare, stabilizatori: gumă gellan, gumă 

xantan.], sirop frappuccino de cafea [apă, zahăr, fructoza, sare, aroma naturala, agent de 

ingrosare: guma xantan, conservant: sorbat de potasiu, regulator de aciditate: acid citric, colorant 

alimentar: mar, morcov, hibiscus, melasa], smantana 34% (LAPTE), zahar (6%), , propulsor gaz: 

protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor grași, aromă 

naturală de vanilie, stabilizator: caragenan., cafea solubilă prăjită frappuccino [cafea solubilă 

prăjită], apă, zahăr, cacao pudră, cacao cu conținut scăzut de grăsimi pudră, extract de vanilie, 

fulgi de ciocolată [zahăr, grăsimi vegetale (palmă, miez de palmier, shea), pudră de cacao cu 

conținut scăzut de grăsimi alcalinizate, făină de grâu [făină de grâu, carbonat de calciu, fier, 

niacină, tiamină], pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, uleiuri vegetale (palmier, ulei de 

rapiță), sare, emulgator: lecitine de SOIA, agent de creștere: sodiu bicarbonat, regulator de 

aciditate: hidroxid de sodiu.], apă, zahăr, pudră de cacao, pudră de cacao degresată, extract de 

vanilie

gheață, băutură de nucă de cocos [Apă, lapte de cocos (10%), zahăr, dextrină de porumb, făină de 

boabe fava, stabilizatori: gumă gellan, gumă xantan, regulator de aciditate: carbonat acid de 

sodiu, aromă naturală.], sirop frappuccino de cafea [apă, zahăr , fructoza, sare, arome naturale, 

agent de ingrosare: guma xantan, conservant: sorbat de potasiu, regulator de aciditate: acid citric, 

colorant alimentar: mar, morcov, hibiscus, melasa], smantana 34% (LAPTE), zahar (6%), , gaz 

propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor grași, 

aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan., cafea solubilă prăjită frappuccino [cafea 

solubilă prăjită], apă, zahăr, pudră de cacao, cu conținut scăzut de grăsimi pudră de cacao, extract 

de vanilie, bucăți de ciocolată [zahăr, grăsimi vegetale (palmier, miez de palmier, shea), pudră de 

cacao cu conținut scăzut de grăsimi alcalinizate, făină de grâu [făină de GRÂU, carbonat de calciu, 

fier, niacină, tiamină], pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, legume uleiuri (palmier, ulei 

de rapiță), sare, emulgator: lecitine de SOIA, r agent de creștere: bicarbonat de sodiu, regulator 

de aciditate: hidroxid de sodiu.], apă, zahăr, pudră de cacao, pudră de cacao degresată, extract de 

vanilie

gheață, lapte semi-degresat [LAPTE semi-degresat], sirop cremă frappuccino [apă, zahăr, fructoză, 

sare, arome naturale, agent de îngroșare: gumă xantan, conservant: sorbat de potasiu, regulator 

de aciditate: acid citric, stabilizator: carageenan, maltodextrină], redus frișcă grăsime [smântână 

34% (LAPTE), zahăr (6%), , gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono 

și digliceride ale acizilor grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], Mocha Sos 

[apă, zahăr, pudră de cacao, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, extract de vanilie], 

Mocha Drizzle [apă, zahăr, pudră de cacao, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, extract 

de vanilie]



Chocolate Cream Frappuccino® - lapte integral
Mini 778 186 9.6 6.6 20.6 19.8 0.8 4 0.27 0

Chocolate Cream Frappuccino® - lapte integral
Tall 1029 246 12.5 8.6 27.6 26.7 0.8 5.3 0.41 0

Chocolate Cream Frappuccino® - lapte integral
Grande 1406 335 17 11.7 38.3 37 1.2 7 0.56 0

Chocolate Cream Frappuccino® - lapte integral
Venti 1674 399 18.3 12.6 49.4 47.7 1.5 8.5 0.73 0

Chocolate Cream Frappuccino® - lapte 

degresat
Mini 698 166 7.3 5.1 20.7 20 0.8 4 0.27 0

Chocolate Cream Frappuccino® - lapte 

degresat
Tall 906 216 9 6.3 27.9 27 0.8 5.4 0.41 0

Chocolate Cream Frappuccino® - lapte 

degresat
Grande 1251 298 12.6 8.8 38.5 37.3 1.2 7.1 0.56 0

Chocolate Cream Frappuccino® - lapte 

degresat
Venti 1483 353 13 9 49.7 48 1.5 8.6 0.73 0

Chocolate Cream Frappuccino® - lapte de 

migdale
Mini 664 159 8 5.1 19.3 18.5 1 2 0.24 0

Chocolate Cream Frappuccino® - lapte de 

migdale
Tall 854 204 10 6.3 25.6 24.6 1.2 2.3 0.36 0

Chocolate Cream Frappuccino® - lapte de 

migdale
Grande 1185 284 13.9 8.8 35.7 34.3 1.6 3.1 0.50 0

Chocolate Cream Frappuccino® - lapte de 

migdale
Venti 1403 335 14.5 9 46.3 44.4 2 3.8 0.65 0

Chocolate Cream Frappuccino® - lapte de soia Mini 714 171 8.3 5.2 19.6 18.9 1.2 3.7 0.29 0

Chocolate Cream Frappuccino® - lapte de soia Tall 931 222 10.6 6.5 26.2 25.3 1.4 5 0.44 0

Chocolate Cream Frappuccino® - lapte de soia Grande 1283 306 14.5 9.1 36.4 35.1 1.9 6.6 0.60 0

Chocolate Cream Frappuccino® - lapte de soia Venti 1522 363 15.3 9.3 47.1 45.4 2.4 8 0.77 0

Chocolate Cream Frappuccino® - lapte de ovăz

Mini 755 180 8.8 6.3 21.8 19.3 2.3 2.3 0.27 0

Chocolate Cream Frappuccino® - lapte de ovăz

Tall 994 237 11.3 8.2 29.5 25.9 3.1 2.8 0.42 0

Chocolate Cream Frappuccino® - lapte de ovăz

Grande 1361 325 15.5 11.2 40.6 35.9 4 3.8 0.57 0

Chocolate Cream Frappuccino® - lapte de ovăz
Venti 1618 386 16.6 11.9 52.3 46.4 4.9 4.6 0.74 0

Chocolate Cream Frappuccino® - lapte de 

cocos
Mini 718 172 8.8 6.6 19.8 19.1 1.9 2.3 0.32 0

Chocolate Cream Frappuccino® - lapte de 

cocos
Tall 937 224 11.3 8.6 26.5 25.6 2.4 2.8 0.49 0

Chocolate Cream Frappuccino® - lapte de 

cocos
Grande 1289 309 15.5 11.7 36.8 35.5 3.2 3.8 0.67 0

Chocolate Cream Frappuccino® - lapte de 

cocos Venti 1530 366 16.6 12.6 47.6 45.9 4 4.6 0.86 0

Vanilla Cream Frappuccino® - lapte semi-

degresat
Mini 614 147 7.6 5.8 16.8 16.5 0 2.8 0.27 0

Vanilla Cream Frappuccino® - lapte semi-

degresat
Tall 863 206 9.8 7.5 25.2 24.7 0 4.2 0.40 0

Vanilla Cream Frappuccino® - lapte semi-

degresat
Grande 1166 278 13.4 10.2 34.2 33.4 0 5.3 0.54 0

Vanilla Cream Frappuccino® - lapte semi-

degresat
Venti 1357 323 13.8 10.7 43.5 42.5 0 6.2 0.69 0

Vanilla Cream Frappuccino® - lapte integral
Mini 660 158 8.9 6.2 16.8 16.4 0 2.8 0.26 0

Vanilla Cream Frappuccino® - lapte integral
Tall 933 223 11.8 8.2 25.1 24.6 0 4.1 0.40 0

Vanilla Cream Frappuccino® - lapte integral
Grande 1253 299 15.9 11 34 33.3 0 5.2 0.54 0

Vanilla Cream Frappuccino® - lapte integral
Venti 1460 348 16.8 11.6 43.4 42.4 0 6 0.69 0

Vanilla Cream Frappuccino® - lapte degresat
Mini 580 138 6.6 4.7 16.9 16.5 0 2.8 0.27 0

Vanilla Cream Frappuccino® - lapte degresat
Tall 810 193 8.3 5.9 25.4 24.8 0 4.2 0.41 0

Vanilla Cream Frappuccino® - lapte degresat
Grande 1101 263 11.6 8.2 34.3 33.5 0 5.3 0.54 0

Vanilla Cream Frappuccino® - lapte degresat
Venti 1279 305 11.7 8.3 43.7 42.7 0 6.2 0.69 0

Vanilla Cream Frappuccino® - lapte de migdale
Mini 546 131 7.3 4.7 15.5 15 0.2 0.8 0.23 0

Vanilla Cream Frappuccino® - lapte de migdale
Tall 759 182 9.3 5.9 23.2 22.5 0.3 1.1 0.35 0

Vanilla Cream Frappuccino® - lapte de migdale
Grande 1038 248 12.8 8.2 31.6 30.7 0.4 1.4 0.48 0

Vanilla Cream Frappuccino® - lapte de migdale
Venti 1203 288 13.1 8.2 40.4 39.3 0.5 1.6 0.62 0

gheață, lapte integral [LAPTE integral], sirop cremă frappuccino [apă, zahăr, fructoză, sare, arome 

naturale, agent de îngroșare: gumă xantan, conservant: sorbat de potasiu, regulator de aciditate: 

acid citric, stabilizator: carageenan, maltodextrină], redus frișcă grăsime [smântână 34% (LAPTE), 

zahăr (6%), , gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride 

ale acizilor grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], Mocha Sos [apă, zahăr, 

pudră de cacao, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, extract de vanilie], Mocha Drizzle 

[apă, zahăr, pudră de cacao, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, extract de vanilie]

gheață, lapte degresat [LAPTE degresat], sirop cremă frappuccino [apă, zahăr, fructoză, sare, 

arome naturale, agent de îngroșare: gumă xantan, conservant: sorbat de potasiu, regulator de 

aciditate: acid citric, stabilizator: carageenan, maltodextrină], redus frișcă grăsime [smântână 34% 

(LAPTE), zahăr (6%), , gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și 

digliceride ale acizilor grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], Mocha Sos [apă, 

zahăr, pudră de cacao, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, extract de vanilie], Mocha 

Drizzle [apă, zahăr, pudră de cacao, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, extract de 

vanilie]

gheata, bautura de migdale [apa, MIGDALE (2,5%), fructoza, regulatori de aciditate: fosfat 

monopotasic, difosfat dipotasic; carbonat de calciu, stabilizatori: gumă gellan, carageenan, gumă 

guar; arome naturale, sare de mare], sirop creme frappuccino [apa, zahar, fructoza, sare, arome 

naturale, agent de ingrosare: guma xantan, conservant: sorbat de potasiu, regulator de aciditate: 

acid citric, stabilizator: carageenan, maltodextrina], frisca redusa de grasimi [ smântână 34% 

(LAPTE), zahăr (6%), , gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și 

digliceride ale acizilor grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], Sos Mocha - CBS [ 

apă, zahăr, pudră de cacao, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, extract de vanilie], 

Mocha Drizzle [apă, zahăr, pudră de cacao, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, extract 

de vanilie]

gheata, bautura din soia [baza de soia [apa, boabe de SOIA decorticate (7,9%)], zahar, fructoza, 

regulatori de aciditate: fosfati de potasiu; carbonat de calciu, sare de mare, aromă naturală, 

stabilizator: gumă gellan.], sirop creme frappuccino [apă, zahăr, fructoză, sare, arome naturale, 

îngroșător: gumă xantan, conservant: sorbat de potasiu, regulator de aciditate: acid citric, 

stabilizator: caragenan , maltodextrină], frișcă redusă în grăsimi [smântână 34% (LAPTE), zahăr 

(6%), , gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale 

acizilor grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], Sos Mocha  [apă, zahăr, pudră 

de cacao, pudră de cacao degresată, extract de vanilie], Mocha Drizzle [apă, zahăr, pudră de 

cacao, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, extract de vanilie]

gheață, băutură de ovăz [Apă, OVAZ (12%), grăsime de nucă de cocos, dextrină de porumb, făină 

de boabe fava, regulator de aciditate: fosfat dipotasic, sare de mare, stabilizatori: gumă gellan, 

gumă xantan], sirop creme frappuccino [apă, zahăr, fructoza, sare, arome naturale, agent de 

ingrosare: guma xantan, conservant: sorbat de potasiu, regulator de aciditate: acid citric, 

stabilizator: carageenan, maltodextrina], frisca redusa de grasimi [crema 34% (LAPTE), zahar (6%), 

, propulsor gaz: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor 

grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], Sos Mocha  [apă, zahăr, pudră de cacao, 

pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, extract de vanilie. ], Mocha Drizzle [apă, zahăr, 

pudră de cacao, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, extract de vanilie]

gheață, băutură de nucă de cocos [Apă, lapte de cocos (10%), zahăr, dextrină de porumb, făină de 

boabe fava, stabilizatori: gumă gellan, gumă xantan, regulator de aciditate: carbonat acid de 

sodiu, aromă naturală.], sirop creme frappuccino [apă, zahăr , fructoza, sare, arome naturale, 

agent de ingrosare: guma xantan, conservant: sorbat de potasiu, regulator de aciditate: acid citric, 

stabilizator: carageenan, maltodextrina], frisca redusa in grasimi [crema 34% (LAPTE), zahar (6%), , 

gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor 

grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], Sos Mocha [apă, zahăr, pudră de cacao, 

pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, vanilie. extract], Mocha Drizzle [apă, zahăr, pudră 

de cacao, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, extract de vanilie]

gheață, lapte semi-degresat [LAPTE semi-degresat], sirop cremă frappuccino [apă, zahăr, fructoză, 

sare, arome naturale, agent de îngroșare: gumă xantan, conservant: sorbat de potasiu, regulator 

de aciditate: acid citric, stabilizator: carageenan, maltodextrină], frișcă cu grăsime redusa 

[smântână 34% (LAPTE), zahăr (6%), gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, 

emulgator: mono și digliceride ale acizilor grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator: 

caragenan.], vanilie sirop de aromă [apă, zahăr, aromă naturală, regulator de aciditate: acid citric, 

conservant: sorbat de potasiu]

gheață, lapte integral [LAPTE integral], sirop cremă frappuccino [apă, zahăr, fructoză, sare, arome 

naturale, agent de îngroșare: gumă xantan, conservant: sorbat de potasiu, regulator de aciditate: 

acid citric, stabilizator: carageenan, maltodextrină], frișcă cu grăsime redusa [smântână 34% 

(LAPTE), zahăr (6%), gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și 

digliceride ale acizilor grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], vanilie sirop de 

aromă [apă, zahăr, aromă naturală, regulator de aciditate: acid citric, conservant: sorbat de 

potasiu]

gheață, lapte degresat [LAPTE degresat], sirop cremă frappuccino [apă, zahăr, fructoză, sare, 

arome naturale, agent de îngroșare: gumă xantan, conservant: sorbat de potasiu, regulator de 

aciditate: acid citric, stabilizator: carageenan, maltodextrină], frișcă cu grăsime redusa [smântână 

34% (LAPTE), zahăr (6%), gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și 

digliceride ale acizilor grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], vanilie sirop de 

aromă [apă, zahăr, aromă naturală, regulator de aciditate: acid citric, conservant: sorbat de 

potasiu]

gheata, bautura de migdale [apa, MIGDALE (2,5%), fructoza, regulatori de aciditate: fosfat 

monopotasic, difosfat dipotasic; carbonat de calciu, stabilizatori: gumă gellan, carageenan, gumă 

guar; arome naturale, sare de mare], sirop frappuccino [apa, zahar, fructoza, sare, arome naturale, 

agent de ingrosare: guma xantan, conservant: sorbat de potasiu, regulator de aciditate: acid citric, 

stabilizator: carageenan, maltodextrina], frisca cu grasime redusa [ smântână 34% (LAPTE), zahăr 

(6%), , gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale 

acizilor grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], sirop cu aromă de vanilie [apă , 

zahăr, aromă naturală, regulator de aciditate: acid citric, conservant: sorbat de potasiu]



Vanilla Cream Frappuccino® - lapte de soia
Mini 596 143 7.6 4.8 15.8 15.4 0.4 2.6 0.29 0

Vanilla Cream Frappuccino® - lapte de soia
Tall 835 199 9.8 6.1 23.7 23.1 0.5 3.8 0.43 0

Vanilla Cream Frappuccino® - lapte de soia
Grande 1132 270 13.5 8.5 32.2 31.5 0.7 4.8 0.58 0

Vanilla Cream Frappuccino® - lapte de soia
Venti 1316 314 13.9 8.5 41.2 40.2 0.8 5.6 0.73 0

Vanilla Cream Frappuccino® - lapte de ovăz
Mini 637 152 8.1 5.9 18 15.9 1.4 1.1 0.27 0

Vanilla Cream Frappuccino® - lapte de ovăz
Tall 897 214 10.6 7.7 27 23.8 2.2 1.6 0.41 0

Vanilla Cream Frappuccino® - lapte de ovăz
Grande 1209 289 14.4 10.5 36.4 32.2 2.7 2.1 0.55 0

Vanilla Cream Frappuccino® - lapte de ovăz
Venti 1408 336 15.1 11 46.2 41.1 3.3 2.3 0.70 0

Vanilla Cream Frappuccino® - lapte de cocos
Mini 600 144 8.1 6.2 16 15.7 1 1.1 0.32 0

Vanilla Cream Frappuccino® - lapte de cocos
Tall 841 202 10.6 8.2 24 23.4 1.6 1.6 0.49 0

Vanilla Cream Frappuccino® - lapte de cocos
Grande 1139 273 14.4 11 32.6 31.9 1.9 2.1 0.64 0

Vanilla Cream Frappuccino® - lapte de cocos
Venti 1324 317 15.1 11.6 41.7 40.7 2.3 2.3 0.81 0

Caramel Cream Frappuccino® - lapte semi-

degresat
Mini 753 180 8.8 6.6 22.1 21.4 0 2.9 0.31 0

Caramel Cream Frappuccino® - lapte semi-

degresat
Tall 1038 247 11.4 8.5 31.9 31 0 4.4 0.45 0

Caramel Cream Frappuccino® - lapte semi-

degresat
Grande 1395 333 15.5 11.5 42.9 41.6 0 5.5 0.61 0

Caramel Cream Frappuccino® - lapte semi-

degresat
Venti 1656 394 16.6 12.4 55 53.3 0 6.4 0.78 0

Caramel Cream Frappuccino® - lapte integral

Mini 799 191 10.1 7 22 21.3 0 2.9 0.31 0

Caramel Cream Frappuccino® - lapte integral

Tall 1108 264 13.4 9.2 31.8 30.9 0 4.2 0.45 0

Caramel Cream Frappuccino® - lapte integral

Grande 1481 353 17.9 12.3 42.8 41.5 0 5.3 0.60 0

Caramel Cream Frappuccino® - lapte integral

Venti 1759 419 19.5 13.3 54.8 53.1 0 6.3 0.77 0

Caramel Cream Frappuccino® - lapte degresat

Mini 719 172 7.9 5.5 22.2 21.5 0 2.9 0.31 0

Caramel Cream Frappuccino® - lapte degresat

Tall 986 235 9.9 6.9 32.1 31.1 0 4.4 0.46 0

Caramel Cream Frappuccino® - lapte degresat

Grande 1330 317 13.7 9.5 43 41.7 0 5.5 0.61 0

Caramel Cream Frappuccino® - lapte degresat
Venti 1578 376 14.4 10 55.1 53.4 0 6.4 0.78 0

Caramel Cream Frappuccino® - lapte de 

migdale
Mini 685 164 8.5 5.5 20.7 20 0.2 0.9 0.27 0

Caramel Cream Frappuccino® - lapte de 

migdale
Tall 934 223 10.9 6.9 29.8 28.8 0.3 1.2 0.40 0

Caramel Cream Frappuccino® - lapte de 

migdale
Grande 1267 303 14.9 9.5 40.3 38.9 0.4 1.6 0.54 0

Caramel Cream Frappuccino® - lapte de 

migdale
Venti 1502 359 15.9 9.9 51.9 50 0.5 1.8 0.70 0

Caramel Cream Frappuccino® - lapte de soia

Mini 735 176 8.9 5.6 21.1 20.4 0.4 2.7 0.33 0

Caramel Cream Frappuccino® - lapte de soia

Tall 1011 241 11.4 7.1 30.4 29.4 0.5 3.9 0.48 0

Caramel Cream Frappuccino® - lapte de soia

Grande 1361 325 15.5 9.8 41 39.7 0.7 4.9 0.64 0

Caramel Cream Frappuccino® - lapte de soia

Venti 1615 385 16.6 10.2 52.6 50.9 0.8 5.8 0.82 0

Caramel Cream Frappuccino® - lapte de ovăz

Mini 776 185 9.4 6.7 23.3 20.8 1.4 1.2 0.31 0

Caramel Cream Frappuccino® - lapte de ovăz

Tall 1073 256 12.2 8.7 33.7 30 2.2 1.7 0.46 0

Caramel Cream Frappuccino® - lapte de ovăz

Grande 1437 343 16.5 11.8 45.1 40.5 2.7 2.2 0.62 0

Caramel Cream Frappuccino® - lapte de ovăz
Venti 1707 407 17.8 12.7 57.6 51.9 3.3 2.5 0.79 0

gheata, bautura de soia [baza de soia [apa, boabe de SOIA decorticate (7,9%)], zahar, fructoza, 

regulatori de aciditate: fosfati de potasiu; carbonat de calciu, sare de mare, aromă naturală, 

stabilizator: gumă gellan.], sirop creme frappuccino [apă, zahăr, fructoză, sare, arome naturale, 

îngroșător: gumă xantan, conservant: sorbat de potasiu, regulator de aciditate: acid citric, 

stabilizator: caragenan , maltodextrină], frișcă redusă în grăsimi [smântână 34% (LAPTE), zahăr 

(6%), , gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale 

acizilor grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], caramel [zahăr, dextroză, sirop 

de glucoză, unt (LAPTE), fructoză, smântână dublă (LAPTE), apă, LAPTE praf degresat, aromă 

naturală, emulgator; Lecitine de SOIA, mono- și digliceride ale acizilor grași, regulator de aciditate; 

citrați de sodiu, sare, stabilizator; trifosfați, agent antispumant; dimetil polisiloxan], sirop cu 

aromă de caramel [zahăr, apă, aromă naturală, conservant: sorbat de potasiu, acid: acid citric, 

sirop de zahăr caramel]

gheață, băutură de ovăz [Apă, OVAZ(12%), grăsime de nucă de cocos, dextrină de porumb, făină 

de fasole, regulator de aciditate: fosfat dipotasic, sare de mare, stabilizatori: gumă gellan, gumă 

xantan], sirop creme frappuccino [apă, zahăr, fructoza, sare, arome naturale, agent de ingrosare: 

guma xantan, conservant: sorbat de potasiu, regulator de aciditate: acid citric, stabilizator: 

carageenan, maltodextrina], frisca redusa de grasimi [crema 34% (LAPTE), zahar (6%), , propulsor 

gaz: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor grași, aromă 

naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.],  caramel [zahăr, dextroză, sirop de glucoză, unt 

(LAPTE), fructoză, smântână dublă ( LAPTE), apă, LAPTE praf degresat, aromă naturală, emulgator; 

Lecitine de SOIA, mono- și digliceride ale acizilor grași, regulator de aciditate; citrați de sodiu, 

sare, stabilizator; trifosfați, agent antispumant; dimetil polisiloxan], sirop cu aromă de caramel 

[zahăr, apă, aromă naturală, conservant: sorbat de potasiu, acid: acid citric, sirop de zahăr 

caramel]

gheata, bautura din soia [baza de soia [apa, boabe de SOIA decorticate (7,9%)], zahar, fructoza, 

regulatori de aciditate: fosfati de potasiu; carbonat de calciu, sare de mare, aromă naturală, 

stabilizator: gumă gellan.], sirop creme frappuccino [apă, zahăr, fructoză, sare, arome naturale, 

îngroșător: gumă xantan, conservant: sorbat de potasiu, regulator de aciditate: acid citric, 

stabilizator: caragenan , maltodextrină], frișcă redusă în grăsimi [smântână 34% (LAPTE), zahăr 

(6%), , gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale 

acizilor grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], sirop cu aromă de vanilie [apă, 

zahăr, aromă naturală, regulator de aciditate: acid citric, conservant: sorbat de potasiu]

gheață, băutură de ovăz [Apă, OVAZ (12%), grăsime de nucă de cocos, dextrină de porumb, făină 

de boabe fava, regulator de aciditate: fosfat dipotasic, sare de mare, stabilizatori: gumă gellan, 

gumă xantan], sirop creme frappuccino [apă, zahăr, fructoza, sare, arome naturale, agent de 

ingrosare: guma xantan, conservant: sorbat de potasiu, regulator de aciditate: acid citric, 

stabilizator: carageenan, maltodextrina], frisca redusa de grasimi [crema 34% (LAPTE), zahar (6%), 

, propulsor gaz: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor 

grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], sirop cu aromă de vanilie [apă, zahăr, 

aromă naturală, regulator de aciditate: acid citric, conservant: potasiu sorbat]

gheață, băutură de nucă de cocos [Apă, lapte de cocos (10%), zahăr, dextrină de porumb, făină de 

boabe fava, stabilizatori: gumă gellan, gumă xantan, regulator de aciditate: carbonat acid de 

sodiu, aromă naturală.], sirop creme frappuccino [apă, zahăr , fructoza, sare, arome naturale, 

agent de ingrosare: guma xantan, conservant: sorbat de potasiu, regulator de aciditate: acid citric, 

stabilizator: carageenan, maltodextrina], frisca redusa in grasimi [crema 34% (LAPTE), zahar (6%), , 

gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor 

grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], sirop cu aromă de vanilie [apă, zahăr, 

aromă naturală, regulator de aciditate: acid citric, conservant: sorbat de potasiu]

gheață, lapte semi-degresat [LAPTE semi-degresat], sirop frappuccino [apă, zahăr, fructoză, sare, 

arome naturale, agent de îngroșare: gumă xantan, conservant: sorbat de potasiu, regulator de 

aciditate: acid citric, stabilizator: carageenan, maltodextrină], frișcă grăsime redusa [smântână 

34% (LAPTE), zahăr (6%), gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și 

digliceride ale acizilor grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], caramel  [zahăr, 

dextroză, sirop de glucoză, unt (LAPTE), fructoză, smântână dublă (LAPTE), apă, LAPTE praf 

degresat, aromă naturală, emulgator; Lecitine de SOIA, mono- și digliceride ale acizilor grași, 

regulator de aciditate; citrați de sodiu, sare, stabilizator; trifosfați, agent antispumant; dimetil 

polisiloxan], sirop cu aromă de caramel [zahăr, apă, aromă naturală, conservant: sorbat de 

potasiu, acid: acid citric, sirop de zahăr caramel]

gheață, lapte integral [LAPTE integral], sirop frappuccino [apă, zahăr, fructoză, sare, arome 

naturale, agent de îngroșare: gumă xantan, conservant: sorbat de potasiu, regulator de aciditate: 

acid citric, stabilizator: carageenan, maltodextrină], frișcă grăsime redusa [smântână 34% (LAPTE), 

zahăr (6%), gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride 

ale acizilor grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], caramel  [zahăr, dextroză, 

sirop de glucoză, unt (LAPTE), fructoză, smântână dublă (LAPTE), apă, LAPTE praf degresat, aromă 

naturală, emulgator; Lecitine de SOIA, mono- și digliceride ale acizilor grași, regulator de aciditate; 

citrați de sodiu, sare, stabilizator; trifosfați, agent antispumant; dimetil polisiloxan], sirop cu 

aromă de caramel [zahăr, apă, aromă naturală, conservant: sorbat de potasiu, acid: acid citric, 

sirop de zahăr caramel]

gheață, lapte degresat [LAPTE degresat], sirop frappuccino [apă, zahăr, fructoză, sare, arome 

naturale, agent de îngroșare: gumă xantan, conservant: sorbat de potasiu, regulator de aciditate: 

acid citric, stabilizator: carageenan, maltodextrină], frișcă grăsime redusa [smântână 34% (LAPTE), 

zahăr (6%), gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride 

ale acizilor grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], caramel  [zahăr, dextroză, 

sirop de glucoză, unt (LAPTE), fructoză, smântână dublă (LAPTE), apă, LAPTE praf degresat, aromă 

naturală, emulgator; Lecitine de SOIA, mono- și digliceride ale acizilor grași, regulator de aciditate; 

citrați de sodiu, sare, stabilizator; trifosfați, agent antispumant; dimetil polisiloxan], sirop cu 

aromă de caramel [zahăr, apă, aromă naturală, conservant: sorbat de potasiu, acid: acid citric, 

sirop de zahăr caramel]

gheata, bautura de migdale [apa, MIGDALE (2,5%), fructoza, regulatori de aciditate: fosfat 

monopotasic, difosfat dipotasic; carbonat de calciu, stabilizatori: gumă gellan, carageenan, gumă 

guar; arome naturale, sare de mare], sirop frappuccino [apa, zahar, fructoza, sare, arome naturale, 

agent de ingrosare: guma xantan, conservant: sorbat de potasiu, regulator de aciditate: acid citric, 

stabilizator: carageenan, maltodextrina], frisca redusa de grasimi [ smântână 34% (LAPTE), zahăr 

(6%), , gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale 

acizilor grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], caramel [zahăr, dextroză, sirop 

de glucoză, unt (LAPTE), fructoză, smântână dublă (LAPTE), apă, LAPTE praf degresat, aromă 

naturală, emulgator; Lecitine de SOIA, mono- și digliceride ale acizilor grași, regulator de aciditate; 

citrați de sodiu, sare, stabilizator; trifosfați, agent antispumant; dimetil polisiloxan], sirop cu 

aromă de caramel [zahăr, apă, aromă naturală, conservant: sorbat de potasiu, acid: acid citric, 

sirop de zahăr caramel]



Caramel Cream Frappuccino® - lapte de cocos Mini 739 177 9.4 7 21.3 20.6 1 1.2 0.36 0

Caramel Cream Frappuccino® - lapte de cocos Tall 1016 243 12.2 9.2 30.7 29.7 1.6 1.7 0.54 0

Caramel Cream Frappuccino® - lapte de cocos Grande 1367 327 16.5 12.3 41.4 40.1 1.9 2.2 0.71 0

Caramel Cream Frappuccino® - lapte de cocos Venti 1623 388 17.8 13.3 53.1 51.4 2.3 2.5 0.90 0

White Chocolate Cream Frappuccino® - lapte 

semi-degresat
Mini 701 167 8.3 6.4 19.7 19.4 0 3.4 0.30 0

White Chocolate Cream Frappuccino® - lapte 

semi-degresat
Tall 995 237 11 8.5 29.6 29.2 0 5.1 0.46 0

White Chocolate Cream Frappuccino® - lapte 

semi-degresat
Grande 1442 344 15.5 12 44.1 43.5 0 6.9 0.64 0

White Chocolate Cream Frappuccino® - lapte 

semi-degresat Venti 1599 381 16 12.4 51.5 50.7 0 7.8 0.79 0

White Chocolate Cream Frappuccino® - lapte 

integral Mini 747 178 9.6 6.8 19.6 19.3 0 3.3 0.30 0

White Chocolate Cream Frappuccino® - lapte 

integral Tall 1065 254 12.9 9.1 29.5 29.1 0 5 0.45 0

White Chocolate Cream Frappuccino® - lapte 

integral Grande 1529 364 18 12.8 44 43.4 0 6.8 0.64 0

White Chocolate Cream Frappuccino® - lapte 

integral Venti 1703 406 18.9 13.4 51.4 50.5 0 7.6 0.78 0

White Chocolate Cream Frappuccino® - lapte 

degresat Mini 667 159 7.4 5.3 19.8 19.5 0 3.4 0.30 0

White Chocolate Cream Frappuccino® - lapte 

degresat Tall 943 225 9.5 6.8 29.7 29.3 0 5.1 0.46 0

White Chocolate Cream Frappuccino® - lapte 

degresat Grande 1377 328 13.7 10 44.2 43.6 0 6.9 0.64 0

White Chocolate Cream Frappuccino® - lapte 

degresat Venti 1522 362 13.8 10 51.7 50.9 0 7.8 0.79 0

White Chocolate Cream Frappuccino® - lapte 

de migdale
Mini 633 152 8 5.3 18.3 18 0.2 1.4 0.27 0

White Chocolate Cream Frappuccino® - lapte 

de migdale
Tall 891 213 10.5 6.8 27.5 27 0.3 2 0.41 0

White Chocolate Cream Frappuccino® - lapte 

de migdale
Grande 1314 314 15 9.9 41.5 40.8 0.4 3 0.58 0

White Chocolate Cream Frappuccino® - lapte 

de migdale
Venti 1446 345 15.3 10 48.4 47.5 0.5 3.2 0.71 0

White Chocolate Cream Frappuccino® - lapte 

de soia
Mini 683 163 8.4 5.4 18.7 18.4 0.4 3.1 0.32 0

White Chocolate Cream Frappuccino® - lapte 

de soia
Tall 968 231 11 7 28 27.6 0.5 4.7 0.49 0

White Chocolate Cream Frappuccino® - lapte 

de soia
Grande 1408 336 15.6 10.2 42.2 41.5 0.7 6.4 0.67 0

White Chocolate Cream Frappuccino® - lapte 

de soia
Venti 1559 372 16.1 10.3 49.2 48.4 0.8 7.1 0.83 0

White Chocolate Cream Frappuccino® - lapte 

de ovăz
Mini 723 173 8.9 6.5 20.9 18.8 1.4 1.7 0.31 0

White Chocolate Cream Frappuccino® - lapte 

de ovăz
Tall 1030 246 11.8 8.7 31.4 28.2 2.2 2.5 0.47 0

White Chocolate Cream Frappuccino® - lapte 

de ovăz
Grande 1485 354 16.6 12.3 46.3 42.3 2.7 3.7 0.65 0

White Chocolate Cream Frappuccino® - lapte 

de ovăz
Venti 1650 393 17.2 12.7 54.2 49.3 3.3 3.9 0.80 0

White Chocolate Cream Frappuccino® - lapte 

de cocos
Mini 686 165 8.9 6.8 18.9 18.6 1 1.7 0.36 0

White Chocolate Cream Frappuccino® - lapte 

de cocos
Tall 973 233 11.8 9.1 28.4 27.9 1.6 2.5 0.54 0

White Chocolate Cream Frappuccino® - lapte 

de cocos Grande 1415 339 16.6 12.8 42.6 41.9 1.9 3.7 0.74 0

White Chocolate Cream Frappuccino® - lapte 

de cocos Venti 1566 375 17.2 13.4 49.7 48.8 2.3 3.9 0.91 0

Strawberries & Cream Frappuccino® - lapte 

semi-degresat
Mini 817 194 7.7 5.8 28.2 26.7 0.4 3 0.28 0

Strawberries & Cream Frappuccino® - lapte 

semi-degresat
Tall 1015 241 9.8 7.4 34.1 32.5 0.4 4.2 0.39 0

Strawberries & Cream Frappuccino® - lapte 

semi-degresat
Grande 1409 335 13.4 10.1 48.1 45.8 0.6 5.3 0.53 0

Strawberries & Cream Frappuccino® - lapte 

semi-degresat
Venti 1668 396 13.8 10.5 61.6 58.5 0.7 6.1 0.66 0

Strawberries & Cream Frappuccino® - lapte 

integral Mini 863 205 9 6.2 28.1 26.7 0.4 3 0.28 0

Strawberries & Cream Frappuccino® - lapte 

integral Tall 1081 257 11.6 8 34 32.4 0.4 4.1 0.39 0

Strawberries & Cream Frappuccino® - lapte 

integral Grande 1490 355 15.7 10.8 48 45.7 0.6 5.2 0.52 0

Strawberries & Cream Frappuccino® - lapte 

integral Venti 1763 419 16.5 11.3 61.4 58.3 0.7 6 0.66 0

Strawberries & Cream Frappuccino® - lapte 

degresat Mini 783 186 6.7 4.7 28.3 26.8 0.4 3 0.28 0

Strawberries & Cream Frappuccino® - lapte 

degresat Tall 965 230 8.4 5.9 34.2 32.6 0.4 4.2 0.39 0

Strawberries & Cream Frappuccino® - lapte 

degresat Grande 1348 320 11.7 8.2 48.2 45.9 0.6 5.3 0.53 0

Strawberries & Cream Frappuccino® - lapte 

degresat Venti 1596 379 11.8 8.2 61.7 58.6 0.7 6.1 0.66 0

gheață, băutură de nucă de cocos [Apă, lapte de cocos (10%), zahăr, dextrină de porumb, făină de 

boabe fava, stabilizatori: gumă gellan, gumă xantan, regulator de aciditate: carbonat acid de 

sodiu, aromă naturală.], sirop creme frappuccino [apă, zahăr , fructoza, sare, arome naturale, 

agent de ingrosare: guma xantan, conservant: sorbat de potasiu, regulator de aciditate: acid citric, 

stabilizator: carageenan, maltodextrina], frisca redusa in grasimi [crema 34% (LAPTE), zahar (6%), , 

gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor 

grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], picătură de caramel [zahăr, dextroză, 

sirop de glucoză, unt (LAPTE), fructoză, smântână dublă. (LAPTE), apă, LAPTE praf degresat, aromă 

naturală, emulgator; Lecitine de SOIA, mono- și digliceride ale acizilor grași, regulator de aciditate; 

citrați de sodiu, sare, stabilizator; trifosfați, agent antispumant; dimetil polisiloxan], sirop cu 

aromă de caramel [zahăr, apă, aromă naturală, conservant: sorbat de potasiu, acid: acid citric, 

sirop de zahăr caramel]

gheață, lapte semi-degresat [LAPTE semi-degresat], sirop cremă frappuccino [apă, zahăr, fructoză, 

sare, arome naturale, agent de îngroșare: gumă xantan, conservant: sorbat de potasiu, regulator 

de aciditate: acid citric, stabilizator: carageenan, maltodextrină], redus frișcă grăsime [smântână 

34% (LAPTE), zahăr (6%), , gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono 

și digliceride ale acizilor grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], ciocolată alba 

mocha  [zahăr, LAPTE degresat condensat, LAPTE condensat îndulcit [LAPTE degresat condensat, 

zahăr], ulei de cocos, unt de cacao, sare, emulgator (mono și digliceride ale acizilor grași)]

gheață, lapte integral [LAPTE integral], sirop cremă frappuccino [apă, zahăr, fructoză, sare, arome 

naturale, agent de îngroșare: gumă xantan, conservant: sorbat de potasiu, regulator de aciditate: 

acid citric, stabilizator: carageenan, maltodextrină], redus frișcă grăsime [smântână 34% (LAPTE), 

zahăr (6%), , gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride 

ale acizilor grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], ciocolată alba mocha  [zahăr, 

LAPTE degresat condensat, LAPTE condensat îndulcit [LAPTE degresat condensat, zahăr], ulei de 

cocos, unt de cacao, sare, emulgator (mono și digliceride ale acizilor grași)]

gheață, lapte degresat [LAPTE integral], sirop cremă frappuccino [apă, zahăr, fructoză, sare, arome 

naturale, agent de îngroșare: gumă xantan, conservant: sorbat de potasiu, regulator de aciditate: 

acid citric, stabilizator: carageenan, maltodextrină], redus frișcă grăsime [smântână 34% (LAPTE), 

zahăr (6%), , gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride 

ale acizilor grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], ciocolată alba mocha  [zahăr, 

LAPTE degresat condensat, LAPTE condensat îndulcit [LAPTE degresat condensat, zahăr], ulei de 

cocos, unt de cacao, sare, emulgator (mono și digliceride ale acizilor grași)]

gheata, bautura de migdale [apa, MIGDALE (2,5%), fructoza, regulatori de aciditate: fosfat 

monopotasic, difosfat dipotasic; carbonat de calciu, stabilizatori: gumă gellan, carageenan, gumă 

guar; arome naturale, sare de mare], sirop frappuccino [apa, zahar, fructoza, sare, arome naturale, 

agent de ingrosare: guma xantan, conservant: sorbat de potasiu, regulator de aciditate: acid citric, 

stabilizator: carageenan, maltodextrina], frisca redusa de grasimi [ smântână 34% (LAPTE), zahăr 

(6%), , gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale 

acizilor grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], ciocolată albă mocha [zahăr , 

LAPTE condensat degresat, LAPTE condensat îndulcit [LAPTE degresat condensat, zahăr], ulei de 

cocos, unt de cacao, sare, emulgator (mono și digliceride ale acizilor grași)]

gheata, bautura din soia [baza de soia [apa, boabe de SOIA decorticate (7,9%)], zahar, fructoza, 

regulatori de aciditate: fosfati de potasiu; carbonat de calciu, sare de mare, aromă naturală, 

stabilizator: gumă gellan.], sirop creme frappuccino [apă, zahăr, fructoză, sare, arome naturale, 

îngroșător: gumă xantan, conservant: sorbat de potasiu, regulator de aciditate: acid citric, 

stabilizator: caragenan , maltodextrină], frișcă redusă în grăsimi [smântână 34% (LAPTE), zahăr 

(6%), , gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale 

acizilor grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], mocha de ciocolată albă [zahăr, 

LAPTE degresat condensat, LAPTE condensat îndulcit [LAPTE degresat condensat, zahăr], ulei de 

cocos, unt de cacao, sare, emulgator (mono și digliceride ale acizilor grași)]

gheață, băutură de ovăz [Apă, OVAZ (12%), grăsime de nucă de cocos, dextrină de porumb, făină 

de boabe fava, regulator de aciditate: fosfat dipotasic, sare de mare, stabilizatori: gumă gellan, 

gumă xantan], sirop frappuccino [apă, zahăr, fructoza, sare, arome naturale, agent de ingrosare: 

guma xantan, conservant: sorbat de potasiu, regulator de aciditate: acid citric, stabilizator: 

carageenan, maltodextrina], frisca redusa de grasimi [crema 34% (LAPTE), zahar (6%), , propulsor 

gaz: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor grași, aromă 

naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], ciocolată albă mocha [zahăr, LAPTE degresat 

condensat, LAPTE condensat îndulcit [LAPTE condensat degresat, zahăr] , ulei de cocos, unt de 

cacao, sare, emulgator (mono și digliceride ale acizilor grași)]

gheață, băutură de nucă de cocos [Apă, lapte de cocos (10%), zahăr, dextrină de porumb, făină de 

boabe fava, stabilizatori: gumă gellan, gumă xantan, regulator de aciditate: carbonat acid de 

sodiu, aromă naturală.], sirop frappuccino [apă, zahăr , fructoza, sare, arome naturale, agent de 

ingrosare: guma xantan, conservant: sorbat de potasiu, regulator de aciditate: acid citric, 

stabilizator: carageenan, maltodextrina], frisca redusa in grasimi [crema 34% (LAPTE), zahar (6%), , 

gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor 

grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], ciocolată albă mocha [zahăr, LAPTE 

degresat condensat, LAPTE condensat îndulcit [LAPTE condensat degresat, zahăr ], ulei de cocos, 

unt de cacao, sare, emulgator (mono și digliceride ale acizilor grași)]

gheață, lapte semi-degresat [LAPTE semi-degresat], sos de căpșuni [căpșuni (45%), apă, zahăr, 

amidon ceros de porumb, concentrat de suc de lămâie, aromă naturală, stabilizator: gumă xantan, 

colorant: beta-caroten.], sirop [apă, zahăr, fructoză, sare, arome naturale, agent de îngroșare: 

gumă xantan, conservant: sorbat de potasiu, regulator de aciditate: acid citric, stabilizator: 

carageenan, maltodextrină], frișcă redusă în grăsimi [smântână 34% (LAPTE), zahăr ( 6%), , gaz 

propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor grași, 

aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.]

gheață, lapte integral [LAPTE integral], sos de căpșuni [căpșuni (45%), apă, zahăr, amidon ceros de 

porumb, concentrat de suc de lămâie, aromă naturală, stabilizator: gumă xantan, colorant: beta-

caroten.], sirop [apă, zahăr, fructoză, sare, arome naturale, agent de îngroșare: gumă xantan, 

conservant: sorbat de potasiu, regulator de aciditate: acid citric, stabilizator: carageenan, 

maltodextrină], frișcă redusă în grăsimi [smântână 34% (LAPTE), zahăr ( 6%), , gaz propulsor: 

protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor grași, aromă 

naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.]

gheață, lapte degresat [LAPTE degresat], sos de căpșuni [căpșuni (45%), apă, zahăr, amidon ceros 

de porumb, concentrat de suc de lămâie, aromă naturală, stabilizator: gumă xantan, colorant: 

beta-caroten.], sirop [apă, zahăr, fructoză, sare, arome naturale, agent de îngroșare: gumă xantan, 

conservant: sorbat de potasiu, regulator de aciditate: acid citric, stabilizator: carageenan, 

maltodextrină], frișcă redusă în grăsimi [smântână 34% (LAPTE), zahăr ( 6%), , gaz propulsor: 

protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor grași, aromă 

naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.]



Strawberries & Cream Frappuccino® - lapte de 

migdale
Mini 749 179 7.4 4.7 26.8 25.3 0.6 1 0.24 0

Strawberries & Cream Frappuccino® - lapte de 

migdale
Tall 917 219 9.3 5.8 32.1 30.4 0.7 1.2 0.34 0

Strawberries & Cream Frappuccino® - lapte de 

migdale
Grande 1288 307 12.9 8.2 45.7 43.2 0.9 1.7 0.47 0

Strawberries & Cream Frappuccino® - lapte de 

migdale
Venti 1526 363 13.2 8.2 58.7 55.5 1.2 1.9 0.59 0

Strawberries & Cream Frappuccino® - lapte de 

soia
Mini 799 190 7.7 4.8 27.2 25.7 0.7 2.7 0.30 0

Strawberries & Cream Frappuccino® - lapte de 

soia
Tall 989 235 9.8 6.1 32.6 31 0.9 3.8 0.42 0

Strawberries & Cream Frappuccino® - lapte de 

soia
Grande 1377 328 13.5 8.4 46.3 43.9 1.2 4.8 0.56 0

Strawberries & Cream Frappuccino® - lapte de 

soia
Venti 1630 387 13.9 8.5 59.4 56.3 1.5 5.6 0.70 0

Strawberries & Cream Frappuccino® - lapte de 

ovăz
Mini 840 200 8.2 5.9 29.4 26.1 1.8 1.3 0.28 0

Strawberries & Cream Frappuccino® - lapte de 

ovăz
Tall 1047 249 10.6 7.6 35.8 31.6 2.4 1.7 0.40 0

Strawberries & Cream Frappuccino® - lapte de 

ovăz
Grande 1449 345 14.4 10.4 50.2 44.7 3.1 2.3 0.54 0

Strawberries & Cream Frappuccino® - lapte de 

ovăz
Venti 1715 407 15 10.8 64 57.2 3.7 2.6 0.67 0

Strawberries & Cream Frappuccino® - lapte de 

cocos Mini 803 192 8.2 6.2 27.4 25.9 1.4 1.3 0.33 0

Strawberries & Cream Frappuccino® - lapte de 

cocos Tall 994 237 10.6 8 32.9 31.3 1.9 1.7 0.47 0

Strawberries & Cream Frappuccino® - lapte de 

cocos Grande 1383 330 14.4 10.9 46.7 44.3 2.4 2.3 0.62 0

Strawberries & Cream Frappuccino® - lapte de 

cocos Venti 1638 390 15 11.3 59.9 56.7 2.9 2.6 0.77 0

Matcha Cream Frappuccino® - lapte semi-

degresat Mini 635 152 7.6 5.8 17.4 16.5 0.5 3.2 0.27 31.9

Matcha Cream Frappuccino® - lapte semi-

degresat Tall 911 217 9.9 7.6 26.8 25.4 0.8 4.9 0.41 50.3

Matcha Cream Frappuccino® - lapte semi-

degresat Grande 1272 303 13.7 10.5 38.1 36.1 1.2 6.4 0.58 73

Matcha Cream Frappuccino® - lapte semi-

degresat
Venti 1428 340 14 10.8 45.7 43.2 1.5 7.2 0.70 90.5

Matcha Cream Frappuccino® - lapte integral
Mini 681 163 8.9 6.2 17.3 16.5 0.5 3.1 0.26 31.9

Matcha Cream Frappuccino® - lapte integral
Tall 984 235 12 8.2 26.7 25.3 0.8 4.8 0.41 50.3

Matcha Cream Frappuccino® - lapte integral
Grande 1366 326 16.4 11.3 37.9 35.9 1.2 6.3 0.58 73

Matcha Cream Frappuccino® - lapte integral
Venti 1533 365 17 11.7 45.5 43 1.5 7.1 0.70 90.5

Matcha Cream Frappuccino® - lapte degresat
Mini 601 143 6.7 4.7 17.5 16.6 0.5 3.2 0.27 31.9

Matcha Cream Frappuccino® - lapte degresat
Tall 857 204 8.4 5.9 26.9 25.6 0.8 4.9 0.42 50.3

Matcha Cream Frappuccino® - lapte degresat
Grande 1202 286 11.8 8.3 38.2 36.2 1.2 6.4 0.59 73

Matcha Cream Frappuccino® - lapte degresat
Venti 1350 321 11.8 8.3 45.8 43.3 1.5 7.2 0.70 90.5

Matcha Cream Frappuccino® - lapte de 

migdale
Mini 567 136 7.3 4.7 16 15.1 0.7 1.1 0.23 31.9

Matcha Cream Frappuccino® - lapte de 

migdale
Tall 804 193 9.4 5.9 24.7 23.2 1.1 1.6 0.36 50.3

Matcha Cream Frappuccino® - lapte de 

migdale
Grande 1133 271 13.1 8.2 35.3 33.1 1.6 2.3 0.52 73

Matcha Cream Frappuccino® - lapte de 

migdale
Venti 1273 304 13.3 8.2 42.5 39.9 2 2.5 0.62 90.5

Matcha Cream Frappuccino® - lapte de soia

Mini 618 148 7.7 4.8 16.4 15.5 0.9 2.9 0.29 31.9

Matcha Cream Frappuccino® - lapte de soia

Tall 883 211 10 6.1 25.2 23.8 1.4 4.4 0.44 50.3

Matcha Cream Frappuccino® - lapte de soia

Grande 1235 295 13.8 8.5 35.9 33.9 1.9 5.9 0.62 73

Matcha Cream Frappuccino® - lapte de soia
Venti 1387 331 14.1 8.6 43.3 40.8 2.3 6.6 0.74 90.5

Matcha Cream Frappuccino® - lapte de ovăz

Mini 658 157 8.2 5.9 18.6 15.9 2 1.5 0.27 31.9

Matcha Cream Frappuccino® - lapte de ovăz

Tall 947 226 10.8 7.8 28.7 24.5 3.1 2.2 0.42 50.3

Matcha Cream Frappuccino® - lapte de ovăz

Grande 1318 314 14.8 10.7 40.4 34.8 4.1 2.9 0.59 73

Matcha Cream Frappuccino® - lapte de ovăz

Venti 1480 353 15.3 11.1 48.3 41.8 4.8 3.3 0.71 90.5

gheață, lapte semi-degresat [LAPTE semi-degresat], sirop frappuccino [apă, zahăr, fructoză, sare, 

arome naturale, agent de îngroșare: gumă xantan, conservant: sorbat de potasiu, regulator de 

aciditate: acid citric, stabilizator: carageenan, maltodextrină], frișcă cu grăsime redusa [smântână 

34% (LAPTE), zahăr (6%), gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și 

digliceride ale acizilor grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], vanilie sirop de 

aromă [apă, zahăr, aromă naturală, regulator de aciditate: acid citric, conservant: sorbat de 

potasiu], amestec matcha [ceai verde Matcha]

gheață, lapte integral [LAPTE integral], sirop frappuccino [apă, zahăr, fructoză, sare, arome 

naturale, agent de îngroșare: gumă xantan, conservant: sorbat de potasiu, regulator de aciditate: 

acid citric, stabilizator: carageenan, maltodextrină], frișcă cu grăsime redusa [smântână 34% 

(LAPTE), zahăr (6%), gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și 

digliceride ale acizilor grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], vanilie sirop de 

aromă [apă, zahăr, aromă naturală, regulator de aciditate: acid citric, conservant: sorbat de 

potasiu], amestec matcha [ceai verde Matcha]

gheață, lapte integral [LAPTE integral], sirop frappuccino [apă, zahăr, fructoză, sare, arome 

naturale, agent de îngroșare: gumă xantan, conservant: sorbat de potasiu, regulator de aciditate: 

acid citric, stabilizator: carageenan, maltodextrină], frișcă cu grăsime redusa [smântână 34% 

(LAPTE), zahăr (6%), gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și 

digliceride ale acizilor grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], vanilie sirop de 

aromă [apă, zahăr, aromă naturală, regulator de aciditate: acid citric, conservant: sorbat de 

potasiu], amestec matcha [ceai verde Matcha]

gheata, bautura de migdale [apa, MIGDALE (2,5%), fructoza, regulatori de aciditate: fosfat 

monopotasic, difosfat dipotasic; carbonat de calciu, stabilizatori: gumă gellan, carageenan, gumă 

guar; arome naturale, sare de mare], sirop frappuccino [apa, zahar, fructoza, sare, arome naturale, 

agent de ingrosare: guma xantan, conservant: sorbat de potasiu, regulator de aciditate: acid citric, 

stabilizator: carageenan, maltodextrina], frisca redusa de grasimi [ smântână 34% (LAPTE), zahăr 

(6%), , gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale 

acizilor grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], sirop cu aromă de vanilie [apă , 

zahăr, aromă naturală, regulator de aciditate: acid citric, conservant: sorbat de potasiu], amestec 

matcha [ceai verde Matcha]

gheata, bautura din soia [baza de soia [apa, boabe de SOIA decorticate (7,9%)], zahar, fructoza, 

regulatori de aciditate: fosfati de potasiu; carbonat de calciu, sare de mare, aromă naturală, 

stabilizator: gumă gellan.], sirop creme frappuccino [apă, zahăr, fructoză, sare, arome naturale, 

îngroșător: gumă xantan, conservant: sorbat de potasiu, regulator de aciditate: acid citric, 

stabilizator: caragenan , maltodextrină], frișcă redusă în grăsimi [smântână 34% (LAPTE), zahăr 

(6%), , gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale 

acizilor grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], sirop cu aromă de vanilie [apă, 

zahăr, arome naturale, regulator de aciditate: acid citric, conservant: sorbat de potasiu], amestec 

matcha [ceai verde matcha]

gheață, băutură de ovăz [Apă, OVAZ (12%), grăsime de nucă de cocos, dextrină de porumb, făină 

de boabe fava, regulator de aciditate: fosfat dipotasic, sare de mare, stabilizatori: gumă gellan, 

gumă xantan], sirop frappuccino [apă, zahăr, fructoza, sare, arome naturale, agent de ingrosare: 

guma xantan, conservant: sorbat de potasiu, regulator de aciditate: acid citric, stabilizator: 

carageenan, maltodextrina], frisca redusa de grasimi [crema 34% (LAPTE), zahar (6%), propulsor 

gaz: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor grași, aromă 

naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], sirop cu aromă de vanilie [apă, zahăr, aromă 

naturală, regulator de aciditate: acid citric, conservant: potasiu sorbat], amestec de matcha [ceai 

verde matcha]

gheata, bautura de migdale [apa, MIGDALE (2,5%), fructoza, regulatori de aciditate: fosfat 

monopotasic, difosfat dipotasic; carbonat de calciu, stabilizatori: gumă gellan, carageenan, gumă 

guar; arome naturale, sare de mare], sos de căpșuni [căpșuni (45%), apă, zahăr, amidon de 

porumb ceros, concentrat de suc de lămâie, aromă naturală, stabilizator: gumă xantan, colorant: 

beta-caroten.], sirop cremă frappuccino [apă, zahăr, fructoză, sare, arome naturale, agent de 

îngroșare: gumă xantană, conservant: sorbat de potasiu, regulator de aciditate: acid citric, 

stabilizator: carageenan, maltodextrină], frișcă cu conținut scăzut de grăsimi [smântână 34% 

(LAPTE), zahăr (6%), , gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și 

digliceride ale acizilor grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.]

gheata, bautura din soia [baza de soia [apa, boabe de SOIA decorticate (7,9%)], zahar, fructoza, 

regulatori de aciditate: fosfati de potasiu; carbonat de calciu, sare de mare, aromă naturală, 

stabilizator: gumă gellan.], sos de căpșuni [căpșuni (45%), apă, zahăr, amidon de porumb ceros, 

concentrat de suc de lămâie, aromă naturală, stabilizator: gumă xantan, culoare: beta-caroten .], 

sirop frappuccino [apa, zahar, fructoza, sare, arome naturale, agent de ingrosare: guma xantan, 

conservant: sorbat de potasiu, regulator de aciditate: acid citric, stabilizator: carageenan, 

maltodextrina], frisca redusa de grasimi [crema 34% ( LAPTE), zahăr (6%), , gaz propulsor: protoxid 

de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor grași, aromă naturală de 

vanilie, stabilizator: caragenan.]

gheață, băutură de ovăz [Apă, OVAZ (12%), grăsime de nucă de cocos, dextrină de porumb, făină 

de boabe fava, regulator de aciditate: fosfat dipotasic, sare de mare, stabilizatori: gumă gellan, 

gumă xantan.], sos de căpșuni [căpșuni (45%) , apă, zahăr, amidon de porumb ceros, concentrat 

de suc de lămâie, aromă naturală, stabilizator: gumă xantan, colorant: beta-caroten.], sirop 

frappuccino [apă, zahăr, fructoză, sare, arome naturale, agent de îngroșare: gumă xantan, 

conservant. : sorbat de potasiu, regulator de aciditate: acid citric, stabilizator: carageenan, 

maltodextrină], frișcă redusă de grăsimi [smântână 34% (LAPTE), zahăr (6%), gaz propulsor: 

protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor grași, aromă 

naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.]

gheață, băutură de nucă de cocos [Apă, lapte de cocos (10%), zahăr, dextrină de porumb, făină de 

boabe fava, stabilizatori: gumă gellan, gumă xantan, regulator de aciditate: carbonat acid de 

sodiu, aromă naturală.], sos de căpșuni [căpșuni (45%) ), apă, zahăr, amidon ceros de porumb, 

concentrat de suc de lămâie, aromă naturală, stabilizator: gumă xantan, colorant: beta-caroten.], 

siropfrappuccino [apă, zahăr, fructoză, sare, arome naturale, agent de îngroșare: gumă xantan, 

conservant: sorbat de potasiu, regulator de aciditate: acid citric, stabilizator: carageenan, 

maltodextrină], frișcă redusă de grăsimi [smântână 34% (LAPTE), zahăr (6%), , gaz propulsor: 

protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor grași, aromă 

naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.]



Matcha Cream Frappuccino® - lapte de cocos
Mini 621 149 8.2 6.2 16.6 15.7 1.5 1.5 0.32 31.9

Matcha Cream Frappuccino® - lapte de cocos
Tall 889 213 10.8 8.3 25.5 24.1 2.4 2.2 0.50 50.3

Matcha Cream Frappuccino® - lapte de cocos
Grande 1242 298 14.8 11.3 36.4 34.4 3.3 2.9 0.70 73

Matcha Cream Frappuccino® - lapte de cocos
Venti 1395 334 15.3 11.7 43.8 41.3 3.8 3.3 0.82 90.5

Refreshment

Strawberry Acai Starbucks Refresha®
Tall 288 68 0.1 0 15.9 15.7 0.5 0.3 0.00 8.4

Strawberry Acai Starbucks Refresha®
Grande 389 91 0.2 0 21.4 21.1 0.7 0.5 0.01 11.1

Strawberry Acai Starbucks Refresha®
Venti 493 116 0.2 0 27 26.7 0.9 0.6 0.01 13.9

Pink Coconut Starbucks Refresha®
Tall 449 107 2.3 2.1 19.1 18.9 1.8 1.2 0.17 8.4

Pink Coconut Starbucks Refresha®
Grande 603 143 3.1 2.7 25.5 25.3 2.5 1.6 0.23 11.1

Pink Coconut Starbucks Refresha®
Venti 761 181 3.9 3.4 32.2 31.9 3.2 2.1 0.29 13.9

Classic Shaken Iced Black Tea Lemonade Tall 162 38 0.1 0 9.1 9.1 0.1 0.1 0.00 0.5

Classic Shaken Iced Black Tea Lemonade Grande 217 52 0.1 0 12.3 12.3 0.1 0.1 0.00 0.7

Classic Shaken Iced Black Tea Lemonade Venti 236 56 0.2 0 13.3 13.3 0.2 0.2 0.00 0.8

Classic Shaken Iced Green Tea Lemonade
Tall 162 38 0.1 0 9.1 9.1 0.1 0.1 0.00 0.6

Classic Shaken Iced Green Tea Lemonade
Grande 217 52 0.1 0 12.3 12.3 0.1 0.1 0.00 0.9

Classic Shaken Iced Green Tea Lemonade
Venti 236 56 0.2 0 13.3 13.3 0.2 0.2 0.00 1

Classic Shaken Hibiscus Tea Lemonade Tall 162 38 0.1 0 9.1 9.1 0.1 0.1 0.00 0

Classic Shaken Hibiscus Tea Lemonade Grande 217 52 0.1 0 12.3 12.3 0.1 0.1 0.00 0

Classic Shaken Hibiscus Tea Lemonade Venti 236 56 0.2 0 13.3 13.3 0.2 0.2 0.00 0

Ceai cald
English Breakfast Tea Short 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.8

English Breakfast Tea Tall 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.8

English Breakfast Tea Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.8

English Breakfast Tea Venti 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.6

Mint Citrus Green Tea Short 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0

Mint Citrus Green Tea Tall 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0

Mint Citrus Green Tea Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0

Mint Citrus Green Tea Venti 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0

Emperor's Clouds & Mist Tea Short 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.8

Emperor's Clouds & Mist Tea Tall 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.8

Emperor's Clouds & Mist Tea Grande 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.8

Emperor's Clouds & Mist Tea Venti 2 1 0 0 0 0 0 0 0.00 1.6

Chamomile Short 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0

Chamomile Tall 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0

Chamomile Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0

Chamomile Venti 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0

Earl Grey Tea Short 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.5

Earl Grey Tea Tall 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.5

Earl Grey Tea Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.5

Earl Grey Tea Venti 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1

Mint Herbal Blend Short 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0

Mint Herbal Blend Tall 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0

Mint Herbal Blend Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0

Mint Herbal Blend Venti 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0

Hibiscus Tea Short 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0

Hibiscus Tea Tall 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0

Hibiscus Tea Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0

Hibiscus Tea Venti 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0

Chai Tea Short 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.4

Chai Tea Tall 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.4

Chai Tea Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.4

Chai Tea Venti 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.8

Youthberry Tea Short 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0

Youthberry Tea Tall 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0

Youthberry Tea Grande 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0

Youthberry Tea Venti 3 1 0 0 0.1 0.1 0 0 0.00 0

Tea Latte

Matcha Green Tea Latte - lapte semi-degresat
Short 264 63 2.2 2.1 6.2 5.9 0.3 4.6 0.13 19.3

Matcha Green Tea Latte - lapte semi-degresat
Tall 424 101 3.4 3.4 9.9 9.3 0.6 7.3 0.21 38.5

Matcha Green Tea Latte - lapte semi-degresat
Grande 622 148 5 4.9 14.6 13.6 1.1 10.7 0.31 65.7

Matcha Green Tea Latte - lapte semi-degresat
Venti 773 184 6.2 6.1 18.2 16.8 1.4 13.3 0.38 83.4

Matcha Green Tea Latte - lapte integral Short 348 83 4.5 2.9 6.1 5.8 0.3 4.4 0.13 19.3

Matcha Green Tea Latte - lapte integral Tall 556 132 7.2 4.5 9.8 9.1 0.6 7.1 0.21 38.5

Matcha Green Tea Latte - lapte integral Grande 814 194 10.4 6.6 14.3 13.3 1.1 10.4 0.30 65.7

Matcha Green Tea Latte - lapte integral Venti 1012 241 13 8.2 17.8 16.5 1.4 13 0.37 83.4

Matcha Green Tea Latte - lapte degresat Short 202 48 0.4 0.2 6.3 6 0.3 4.6 0.14 19.3

Matcha Green Tea Latte - lapte degresat Tall 325 77 0.7 0.3 10.1 9.5 0.6 7.3 0.22 38.5

Matcha Green Tea Latte - lapte degresat Grande 479 114 1 0.4 14.9 13.8 1.1 10.7 0.31 65.7

Matcha Green Tea Latte - lapte degresat Venti 596 141 1.2 0.5 18.5 17.2 1.4 13.3 0.39 83.4

Matcha Green Tea Latte - lapte de migdale
Short 141 34 1.6 0.1 3.7 3.3 0.7 0.9 0.07 19.3

Matcha Green Tea Latte - lapte de migdale
Tall 229 55 2.5 0.2 6 5.2 1.2 1.4 0.12 38.5

Matcha Green Tea Latte - lapte de migdale
Grande 339 82 3.7 0.3 8.9 7.5 2 2.2 0.17 65.7

Matcha Green Tea Latte - lapte de migdale
Venti 422 102 4.6 0.4 11.1 9.4 2.5 2.7 0.21 83.4

Matcha Green Tea Latte - lapte de soia
Short 232 55 2.2 0.4 4.3 4 1 4.1 0.17 19.3

Matcha Green Tea Latte - lapte de soia
Tall 372 89 3.5 0.6 7 6.3 1.6 6.5 0.27 38.5

Matcha Green Tea Latte - lapte de soia
Grande 548 131 5.1 0.9 10.3 9.2 2.6 9.5 0.39 65.7

Matcha Green Tea Latte - lapte de soia Venti 681 163 6.4 1.1 12.8 11.5 3.2 11.9 0.48 83.4

Matcha Green Tea Latte - lapte de ovăz Short 305 73 3.1 2.4 8.3 4.8 2.9 1.4 0.14 19.3

Matcha Green Tea Latte - lapte de ovăz Tall 489 116 5 3.8 13.3 7.6 4.8 2.4 0.23 38.5

Matcha Green Tea Latte - lapte de ovăz Grande 717 171 7.3 5.5 19.5 11 7.1 3.6 0.33 65.7

Matcha Green Tea Latte - lapte de ovăz Venti 891 212 9 6.8 24.2 13.6 8.8 4.4 0.41 83.4

Matcha Green Tea Latte - lapte de cocos Short 238 58 3.1 2.9 4.7 4.4 2.2 1.4 0.23 19.3

Matcha Green Tea Latte - lapte de cocos Tall 382 93 5 4.5 7.6 7 3.6 2.4 0.37 38.5

Matcha Green Tea Latte - lapte de cocos Grande 562 136 7.3 6.6 11.2 10.1 5.4 3.6 0.54 65.7

Matcha Green Tea Latte - lapte de cocos Venti 699 170 9 8.2 13.9 12.6 6.7 4.4 0.67 83.4

lapte semi-degresat [LAPTE semi-degresat], amestec matcha [ceai verde matcha]

lapte integral [LAPTE INTEGRAL], amestec matcha [ceai verde Matcha]

lapte degresat [LAPTE degresat], amestec matcha [ceai verde Matcha]

băutură de nucă de cocos [Apă, lapte de cocos (10%), zahăr, dextrină de porumb, făină de 

boabe fava, stabilizatori: gumă gellan, gumă xantan, regulator de aciditate: carbonat acid 

de sodiu, aromă naturală.], amestec matcha [ceai verde matcha]

băutură de ovăz [Apă, OVAZ (12%), grăsime de nucă de cocos, dextrină de porumb, făină 

de boabe fava, regulator de aciditate: fosfat dipotasic, sare de mare, stabilizatori: gumă 

gellan, gumă xantan.], amestec matcha [ceai verde Matcha]

băutură de soia [bază de SOIA [apă, boabe de soia decorticate (8,7%)], extract de mere, 

regulatori de aciditate (fosfați de potasiu), calciu (carbonat de calciu), sare de mare, 

stabilizator (gumă gelană), vitamine [B2, B12, D2] ], amestec de matcha [ceai verde 

matcha]

băutură de migdale [apă, migdale (2,5%), zahăr, fructoză, regulatori de aciditate (fosfați de 

potasiu), carbonat de calciu, arome naturale, stabilizatori (gumă gellană, gumă guar), sare 

de mare], amestec matcha [ceai verde Matcha]

apă, amestec de ceai de hibiscus [hibiscus, scorțișoară, lemongrass, bucăți de mere, rădăcină de 

lemn dulce, aromă naturală]

apă, ceai chai [ceai negru, rădăcină de ghimbir, scorțișoară, piper negru, extract de 

cardamon, anason stelat, cuișoare, aromă naturală/ulei de cardamon din India de Vest]

apă, ceai  youthberry [bucăți de mere, ceai alb, bucăți de ananas confiate [ananas, zahăr], 

flori de hibiscus, bucăți de mango confiate [mango, zahăr], coji de măceș, aromă naturală 

de mango și ananas, bucăți de acai (acai, măr, măr) concentrat de suc, făină de orez, 

regulator de aciditate: acid citric) ]

apă, ceai english breakfast (ceai negru)

apă, felii de căpșuni (liofilizate), bază de băuturi cu aromă de gheață, căpșuni și acai [Apă, 

zahăr, concentrat de suc de struguri, extract de cafea verde, acid: acid citric, colorant 

concentrat din morcov, antioxidant: acid ascorbic, aromă naturală, conservant: sorbat de 

potasiu, culoare: beta-caroten din blakeslea trispora.]

felii de căpșuni (uscate prin congelare), băutură de nucă de cocos [Apă, lapte de cocos 

(10%), zahăr, dextrină de porumb, făină de boabe fava, stabilizatori: gumă gellană, gumă 

xantan, regulator de aciditate: carbonat acid de sodiu, aromă naturală.], gheață, bază de 

băuturi cu aromă de căpșuni și acai [apă, zahăr, suc concentrat de struguri, extract de 

cafea verde, acid: acid citric, colorant concentrat din morcov, antioxidant: acid ascorbic, 

aromă naturală, conservant: sorbat de potasiu, colorant: beta-caroten din blakeslea 

trispora .]

gheață, limonadă [apă, suc de lămâie (13,9%), zahăr, ulei de lămâie.], concentrat de ceai 

negru [apă, ceai negru]

gheață, limonada [apă, suc de lămâie (13,9%), zahăr, ulei de lămâie.], Concentrat de ceai 

verde [apă, amestec de ceai verde cu gheață [ceai verde, mentă, frunze de verbenă de 

lămâie, lemongrass, aromă naturală de lămâie]]

gheață, limonada [apă, suc de lămâie (13,9%), zahăr, ulei de lămâie.], concentrat de ceai de 

hibiscus [apă, floare de hibiscus, acid: acid citric, aromă naturală, scorțișoară, măr, 

rădăcină de lemn dulce, iarbă de lămâie, fructe de hibiscus și extract de soc]

apă, ceai verde cu aromă de citrice de mentă [ceai verde, frunze de mentă, frunze de 

verbenă de lămâie, lemongrass, aromă naturală de lămâie]

apă, ceai verde

apă, ceai de mușețel [floare de mușețel, frunză de mur, iarbă de lămâie, petale de 

trandafir, mentă, lămâie, floare de hibiscus, lavandă, extract de gălbenele]

apa, ceai negru, arome naturale

apă, amestec armonic de mentă [mentă, frunze de mentă, frunze de verbenă de lămâie]

gheață, băutură de nucă de cocos [Apă, lapte de cocos (10%), zahăr, dextrină de porumb, făină de 

boabe fava, stabilizatori: gumă gellan, gumă xantan, regulator de aciditate: carbonat acid de 

sodiu, aromă naturală.], sirop frappuccino [apă, zahăr , fructoza, sare, arome naturale, agent de 

ingrosare: guma xantan, conservant: sorbat de potasiu, regulator de aciditate: acid citric, 

stabilizator: carageenan, maltodextrina], frisca redusa in grasimi [crema 34% (LAPTE), zahar (6%), 

gaz propulsor: protoxid de azot, gaz propulsor: azot, emulgator: mono și digliceride ale acizilor 

grași, aromă naturală de vanilie, stabilizator: caragenan.], sirop cu aromă de vanilie [apă, zahăr, 

aromă naturală, regulator de aciditate: acid citric, conservant: sorbat de potasiu], amestec de 

matcha [ceai verde matcha]



Iced Matcha Green Tea Latte - lapte semi-

degresat Tall 404 96 3.2 3.1 9.5 8.7 0.9 6.9 0.20 52.8

Iced Matcha Green Tea Latte - lapte semi-

degresat Grande 517 123 4 3.9 12.2 10.9 1.3 8.9 0.25 79.2

Iced Matcha Green Tea Latte - lapte semi-

degresat Venti 597 142 4.6 4.5 14.1 12.4 1.7 10.2 0.28 105.6

Iced Matcha Green Tea Latte - lapte integral
Tall 526 125 6.7 4.2 9.3 8.5 0.9 6.8 0.19 52.8

Iced Matcha Green Tea Latte - lapte integral
Grande 670 160 8.4 5.3 12 10.7 1.3 8.7 0.24 79.2

Iced Matcha Green Tea Latte - lapte integral
Venti 771 184 9.6 6 13.9 12.2 1.7 10 0.27 105.6

Iced Matcha Green Tea Latte - lapte degresat
Tall 312 74 0.6 0.3 9.7 8.8 0.9 6.9 0.20 52.8

Iced Matcha Green Tea Latte - lapte degresat
Grande 402 95 0.8 0.3 12.4 11.1 1.3 8.9 0.25 79.2

Iced Matcha Green Tea Latte - lapte degresat
Venti 466 111 1 0.4 14.4 12.7 1.7 10.2 0.29 105.6

Iced Matcha Green Tea Latte - lapte de 

migdale
Tall 223 54 2.4 0.2 5.9 4.8 1.4 1.5 0.11 52.8

Iced Matcha Green Tea Latte - lapte de 

migdale
Grande 289 70 3 0.3 7.6 6.1 2 2 0.14 79.2

Iced Matcha Green Tea Latte - lapte de 

migdale
Venti 339 82 3.5 0.3 8.9 6.9 2.5 2.5 0.16 105.6

Iced Matcha Green Tea Latte - lapte de soia
Tall 356 85 3.3 0.6 6.8 5.9 1.8 6.2 0.25 52.8

Iced Matcha Green Tea Latte - lapte de soia
Grande 457 109 4.2 0.7 8.7 7.5 2.5 7.9 0.31 79.2

Iced Matcha Green Tea Latte - lapte de soia Venti 529 126 4.8 0.9 10.2 8.5 3.1 9.2 0.35 105.6

Iced Matcha Green Tea Latte - lapte de ovăz
Tall 464 111 4.7 3.5 12.6 7 4.7 2.4 0.21 52.8

Iced Matcha Green Tea Latte - lapte de ovăz
Grande 592 141 5.9 4.4 16.1 8.9 6.1 3.1 0.26 79.2

Iced Matcha Green Tea Latte - lapte de ovăz
Venti 683 163 6.7 5 18.6 10.1 7.2 3.7 0.30 105.6

Iced Matcha Green Tea Latte - lapte de cocos
Tall 365 89 4.7 4.2 7.3 6.5 3.6 2.4 0.34 52.8

Iced Matcha Green Tea Latte - lapte de cocos
Grande 468 114 5.9 5.3 9.4 8.2 4.7 3.1 0.43 79.2

Iced Matcha Green Tea Latte - lapte de cocos
Venti 542 131 6.7 6 11 9.3 5.6 3.7 0.49 105.6

Chai Tea Latte - lapte semi-degresat Short 488 116 1.7 1.6 21 21 1.2 3.5 0.11 46

Chai Tea Latte - lapte semi-degresat Tall 885 210 3.8 3.8 35.1 35 1.8 7.9 0.25 68.9

Chai Tea Latte - lapte semi-degresat Grande 998 236 3.5 3.5 42.5 42.4 2.4 7.4 0.24 91.9

Chai Tea Latte - lapte semi-degresat Venti 1307 309 4.9 4.8 54.6 54.4 3 10.3 0.33 114.9

Chai Tea Latte - lapte integral Short 553 131 3.5 2.2 20.9 20.9 1.2 3.4 0.11 46

Chai Tea Latte - lapte integral Tall 1032 245 8 5.1 34.9 34.8 1.8 7.7 0.25 68.9

Chai Tea Latte - lapte integral Grande 1134 269 7.4 4.7 42.3 42.2 2.4 7.2 0.24 91.9

Chai Tea Latte - lapte integral Venti 1497 355 10.3 6.5 54.3 54.2 3 10 0.33 114.9

Chai Tea Latte - lapte degresat
Short 440 104 0.3 0.1 21.1 21.1 1.2 3.5 0.12 46

Chai Tea Latte - lapte degresat
Tall 775 183 0.7 0.3 35.3 35.2 1.8 7.9 0.26 68.9

Chai Tea Latte - lapte degresat
Grande 896 212 0.7 0.3 42.7 42.6 2.4 7.4 0.25 91.9

Chai Tea Latte - lapte degresat
Venti 1166 275 1 0.4 54.8 54.7 3 10.3 0.34 114.9

Chai Tea Latte - lapte de migdale
Short 393 93 1.2 0.1 19.1 19 1.5 0.6 0.07 46

Chai Tea Latte - lapte de migdale
Tall 668 159 2.8 0.2 30.7 30.4 2.5 1.3 0.15 68.9

Chai Tea Latte - lapte de migdale
Grande 797 189 2.6 0.2 38.5 38.2 3 1.3 0.14 91.9

Chai Tea Latte - lapte de migdale Venti 1027 244 3.7 0.3 48.9 48.5 3.9 1.8 0.20 114.9

Chai Tea Latte - lapte de soia Short 463 110 1.7 0.3 19.6 19.5 1.7 3.1 0.14 46

Chai Tea Latte - lapte de soia Tall 828 196 3.9 0.7 31.8 31.7 2.9 7 0.31 68.9

Chai Tea Latte - lapte de soia Grande 945 224 3.6 0.7 39.5 39.4 3.4 6.5 0.30 91.9

Chai Tea Latte - lapte de soia Venti 1234 292 5.1 0.9 50.3 50.2 4.5 9.1 0.41 114.9

Chai Tea Latte - lapte de ovăz Short 520 123 2.4 1.8 22.6 20.1 3.2 1.1 0.12 46

Chai Tea Latte - lapte de ovăz Tall 958 227 5.6 4.2 38.8 33 6.4 2.4 0.27 68.9

Chai Tea Latte - lapte de ovăz Grande 1065 252 5.2 3.9 46 40.6 6.6 2.3 0.26 91.9

Chai Tea Latte - lapte de ovăz Venti 1401 332 7.2 5.4 59.4 51.9 8.9 3.2 0.35 114.9

Chai Tea Latte - lapte de cocos
Short 468 112 2.4 2.2 19.9 19.8 2.6 1.1 0.19 46

Chai Tea Latte - lapte de cocos
Tall 839 201 5.6 5.1 32.4 32.4 5.1 2.4 0.43 68.9

Chai Tea Latte - lapte de cocos
Grande 955 228 5.2 4.7 40.1 40 5.4 2.3 0.40 91.9

Chai Tea Latte - lapte de cocos
Venti 1248 298 7.2 6.5 51.2 51 7.2 3.2 0.56 114.9

Iced Chai Tea Latte - lapte semi-degresat
Tall 717 170 2.4 2.3 31.2 31.1 1.8 5 0.16 68.9

Iced Chai Tea Latte - lapte semi-degresat
Grande 928 220 3 2.9 40.9 40.8 2.4 6.2 0.20 91.9

Iced Chai Tea Latte - lapte semi-degresat
Venti 1197 283 4 3.9 52 51.9 3 8.3 0.27 114.9

Iced Chai Tea Latte - lapte integral
Tall 808 191 5 3.1 31 30.9 1.8 4.8 0.16 68.9

Iced Chai Tea Latte - lapte integral
Grande 1041 246 6.1 3.9 40.7 40.6 2.4 6 0.20 91.9

Iced Chai Tea Latte - lapte integral
Venti 1350 320 8.3 5.3 51.8 51.6 3 8.1 0.27 114.9

Iced Chai Tea Latte - lapte degresat Tall 648 153 0.5 0.2 31.3 31.2 1.8 5 0.17 68.9

Iced Chai Tea Latte - lapte degresat Grande 844 199 0.6 0.2 41.1 41 2.4 6.2 0.21 91.9

Iced Chai Tea Latte - lapte degresat Venti 1082 256 0.8 0.3 52.2 52.1 3 8.3 0.28 114.9

băutură de ovăz [Apă, OVAZ (12%), grăsime de cocos, dextrină de porumb, făină de boabe 

fava, regulator de aciditate: fosfat dipotasic, sare de mare, stabilizatori: gumă gellan, gumă 

xantan.], apă, chai clasic [ceai preparat cu condimente și arome (apă, ceai negru, zahăr, 

ghimbir, scorțișoară, piper negru, cuișoare, cardamom, aromă naturală, anason stelat), 

zahăr, apă, miere, suc de ghimbir, acid: acid citric, extract de vanilie, aromă naturală. ]

lapte semi-degresat [LAPTE semi-degresat], gheață, amestec matcha [ceai verde matcha]

băutură de nucă de cocos [apă, lapte de cocos (10%), zahăr, dextrină de porumb, făină de 

boabe fava, stabilizatori: gumă gellan, gumă xantan, regulator de aciditate: carbonat acid 

de sodiu, aromă naturală.], gheață, amestec matcha [ceai verde matcha]

lapte semi-degresat [LAPTE semi-degresat], apă, chai clasic [ceai preparat cu condimente și 

arome (apă, ceai negru, zahăr, ghimbir, scorțișoară, piper negru, cuișoare, cardamom, 

aromă naturală, anason stelat), zahăr, apă, miere, suc de ghimbir, acid: acid citric, extract 

de vanilie, aromă naturală. ]

lapte integral [LAPTE INTEGRAL], apa, chai clasic [ceai preparat cu condimente si arome 

(apa, ceai negru, zahar, ghimbir, scortisoara, piper negru, cuisoare, cardamom, arome 

naturale, anason stelat), zahar, apa, miere, suc de ghimbir, acid: acid citric, extract de 

vanilie, aromă naturală. ]

lapte degresat [LAPTE degresat], apă, chai clasic [ceai preparat cu condimente și arome 

(apă, ceai negru, zahăr, ghimbir, scorțișoară, piper negru, cuișoare, cardamom, aromă 

naturală, anason stelat), zahăr, apă, miere, suc de ghimbir, acid: acid citric, extract de 

vanilie, aromă naturală. ]

băutură de migdale [apă, MIGDALE (2,5%), zahăr, fructoză, regulatori de aciditate (fosfați 

de potasiu), carbonat de calciu, arome naturale, stabilizatori (gumă gellană, gumă guar), 

sare de mare], apă, chai clasic [ceai preparat cu condimente și arome (apă, ceai negru, 

zahăr, ghimbir, scorțișoară, piper negru, cuișoare, cardamom, aromă naturală, anason 

stelat), zahăr, apă, miere, suc de ghimbir, acid: acid citric, extract de vanilie, aromă 

naturală. ]

lapte integral [LAPTE întreg], gheață, amestec de matcha [ceai verde Matcha]

lapte degresat [LAPTE degresat], gheață, amestec de matcha [ceai verde Matcha]

băutură de migdale [apă, migdale (2,5%), zahăr, fructoză, regulatori de aciditate (fosfați de 

potasiu), carbonat de calciu, arome naturale, stabilizatori (gumă gellană, gumă guar), sare 

de mare], gheață, amestec matcha [ceai verde matcha]

băutură de soia [bază de SOIA [apă, boabe de soia decorticate (8,7%)], extract de mere, 

regulatori de aciditate (fosfați de potasiu), calciu (carbonat de calciu), sare de mare, 

stabilizator (gumă gelană), vitamine [B2, B12, D2] ], gheață, amestec de matcha [ceai verde 

Matcha]

băutură de ovăz [Apă, OVAZ (12%), grăsime de cocos, dextrină de porumb, făină de boabe 

fava, regulator de aciditate: fosfat dipotasic, sare de mare, stabilizatori: gumă gellan, gumă 

xantan.], gheață, amestec matcha [ceai verde matcha]

gheață, lapte degresat [LAPTE degresat], chai clasic [ceai preparat cu condimente și arome 

(apă, ceai negru, zahăr, ghimbir, scorțișoară, piper negru, cuișoare, cardamom, aromă 

naturală, anason stelat), zahăr, apă, miere, suc de ghimbir, acid: acid citric, extract de 

vanilie, aromă naturală. ]

băutură de soia [bază de SOIA [apă, boabe de soia decorticate (8,7%)], extract de mere, 

regulatori de aciditate (fosfați de potasiu), calciu (carbonat de calciu), sare de mare, 

stabilizator (gumă gelană), vitamine [B2, B12, D2] ], apă, chai clasic [ceai preparat cu 

condimente și arome (apă, ceai negru, zahăr, ghimbir, scorțișoară, piper negru, cuișoare, 

cardamom, aromă naturală, anason stelat), zahăr, apă, miere, suc de ghimbir, acid: acid 

citric, extract de vanilie, aromă naturală. ]

băutură de nucă de cocos [Apă, lapte de cocos (10%), zahăr, dextrină de porumb, făină de 

boabe fava, stabilizatori: gumă gellan, gumă xantan, regulator de aciditate: carbonat acid 

de sodiu, aromă naturală.], apă, chai clasic [ceai preparat cu condimente și arome (apă, 

ceai negru, zahăr, ghimbir, scorțișoară, piper negru, cuișoare, cardamom, aromă naturală, 

anason stelat), zahăr, apă, miere, suc de ghimbir, acid: acid citric, extract de vanilie, aromă 

naturală. ]

gheață, lapte semi-degresat [LAPTE semi-degresat], chai clasic [ceai preparat cu 

condimente și arome (apă, ceai negru, zahăr, ghimbir, scorțișoară, piper negru, cuișoare, 

cardamom, aromă naturală, anason stelat), zahăr, apă, miere, suc de ghimbir, acid: acid 

citric, extract de vanilie, aromă naturală. ]

gheață, lapte integral [LAPTE întreg], chai clasic [ceai preparat cu condimente și arome 

(apă, ceai negru, zahăr, ghimbir, scorțișoară, piper negru, cuișoare, cardamom, arome 

naturale, anason stelat), zahăr, apă, miere, suc de ghimbir, acid: acid citric, extract de 

vanilie, aromă naturală. ]



Iced Chai Tea Latte - lapte de migdale
Tall 582 138 1.8 0.2 28.4 28.2 2.2 0.9 0.10 68.9

Iced Chai Tea Latte - lapte de migdale
Grande 761 181 2.2 0.2 37.5 37.3 2.9 1.2 0.12 91.9

Iced Chai Tea Latte - lapte de migdale
Venti 971 231 3 0.3 47.4 47.1 3.7 1.5 0.17 114.9

Iced Chai Tea Latte - lapte de soia
Tall 681 161 2.5 0.4 29.1 29 2.5 4.4 0.20 68.9

Iced Chai Tea Latte - lapte de soia
Grande 884 209 3 0.5 38.4 38.3 3.3 5.5 0.25 91.9

Iced Chai Tea Latte - lapte de soia
Venti 1137 269 4.1 0.7 48.5 48.4 4.2 7.4 0.34 114.9

Iced Chai Tea Latte - lapte de ovăz
Tall 762 180 3.5 2.6 33.5 29.9 4.7 1.6 0.17 68.9

Iced Chai Tea Latte - lapte de ovăz
Grande 983 233 4.3 3.2 43.8 39.3 5.9 2 0.22 91.9

Iced Chai Tea Latte - lapte de ovăz
Venti 1272 301 5.8 4.4 55.9 49.8 7.8 2.6 0.29 114.9

Iced Chai Tea Latte - lapte de cocos
Tall 688 164 3.5 3.2 29.5 29.5 3.8 1.6 0.27 68.9

Iced Chai Tea Latte - lapte de cocos
Grande 893 213 4.3 3.9 38.9 38.8 4.9 2 0.34 91.9

Iced Chai Tea Latte - lapte de cocos
Venti 1149 274 5.8 5.3 49.2 49.1 6.4 2.6 0.46 114.9

Băuturi în ediție limitată
Iced Toasted Vanilla Oat Shaken Espresso - 

lapte semi-degresat Tall 369 87 2.2 2 12 11 0.2 4.8 0.18 56.7

Iced Toasted Vanilla Oat Shaken Espresso - 

lapte semi-degresat Grande 488 115 2.7 2.4 16.5 15 0.3 6.1 0.23 85.1

Iced Toasted Vanilla Oat Shaken Espresso - 

lapte semi-degresat Venti 596 141 3.2 2.8 20.8 18.8 0.5 7.2 0.28 113.4

Iced Toasted Vanilla Oat Shaken Espresso - 

lapte integral
Tall 446 106 4.4 2.7 11.9 10.9 0.2 4.7 0.18 56.7

Iced Toasted Vanilla Oat Shaken Espresso - 

lapte integral Grande 581 138 5.4 3.3 16.4 14.9 0.3 6 0.23 85.1

Iced Toasted Vanilla Oat Shaken Espresso - 

lapte integral Venti 703 167 6.2 3.8 20.6 18.6 0.5 7.1 0.28 113.4

Iced Toasted Vanilla Oat Shaken Espresso - 

lapte degresat Tall 311 74 0.6 0.2 12.1 11.1 0.2 4.8 0.18 56.7

Iced Toasted Vanilla Oat Shaken Espresso - 

lapte degresat Grande 418 99 0.8 0.2 16.7 15.2 0.3 6.1 0.24 85.1

Iced Toasted Vanilla Oat Shaken Espresso - 

lapte degresat Venti 516 122 0.9 0.3 20.9 18.9 0.5 7.2 0.29 113.4

Iced Toasted Vanilla Oat Shaken Espresso - 

lapte de migdale Tall 252 60 1.6 0.2 9.6 8.5 0.6 1.4 0.15 56.7

Iced Toasted Vanilla Oat Shaken Espresso - 

lapte de migdale Grande 345 82 2 0.2 13.6 11.9 0.8 1.9 0.20 85.1

Iced Toasted Vanilla Oat Shaken Espresso - 

lapte de migdale Venti 433 103 2.4 0.3 17.4 15.2 0.9 2.4 0.24 113.4

Iced Toasted Vanilla Oat Shaken Espresso - 

lapte de soia
Tall 340 80 2.4 0.4 9.7 8.5 0.9 4.6 0.17 56.7

Iced Toasted Vanilla Oat Shaken Espresso - 

lapte de soia
Grande 453 107 3 0.5 13.7 11.9 1.2 5.8 0.22 85.1

Iced Toasted Vanilla Oat Shaken Espresso - 

lapte de soia Venti 556 132 3.5 0.6 17.6 15.2 1.4 6.9 0.27 113.4

Iced Toasted Vanilla Oat Shaken Espresso - 

lapte de ovaz Tall 407 97 3.1 2.2 14 10 2.6 2 0.19 56.7

Iced Toasted Vanilla Oat Shaken Espresso - 

lapte de ovaz Grande 534 127 3.8 2.7 18.9 13.8 3.3 2.6 0.25 85.1

Iced Toasted Vanilla Oat Shaken Espresso - 

lapte de ovaz Venti 649 154 4.5 3.1 23.5 17.3 3.8 3.2 0.30 113.4

Iced Toasted Vanilla Oat Shaken Espresso - 

lapte de cocos Tall 345 83 3.1 2.7 10.6 9.6 2 2 0.27 56.7

Iced Toasted Vanilla Oat Shaken Espresso - 

lapte de cocos Grande 458 110 3.8 3.3 14.8 13.3 2.4 2.6 0.35 85.1

Iced Toasted Vanilla Oat Shaken Espresso - 

lapte de cocos Venti 563 135 4.5 3.8 18.8 16.8 2.9 3.2 0.41 113.4

Iced White Mocha Oat Shaken Espresso - lapte 

semi-degresat

Tall 710 168 4.7 4.1 24.7 23.9 0.2 6.7 0.30 56.7

Iced White Mocha Oat Shaken Espresso - lapte 

semi-degresat Grande 999 237 6.5 5.6 35.5 34.3 0.3 8.9 0.41 85.1

Iced White Mocha Oat Shaken Espresso - lapte 

semi-degresat Venti 1279 303 8.2 7 46.1 44.5 0.5 11 0.52 113.4

Iced White Mocha Oat Shaken Espresso - lapte 

integral Tall 787 187 6.9 4.8 24.6 23.8 0.2 6.6 0.29 56.7

Iced White Mocha Oat Shaken Espresso - lapte 

integral Grande 1093 259 9.2 6.4 35.4 34.2 0.3 8.8 0.41 85.1

Iced White Mocha Oat Shaken Espresso - lapte 

integral Venti 1386 329 11.3 7.9 46 44.4 0.5 10.8 0.51 113.4

Iced White Mocha Oat Shaken Espresso - lapte 

degresat Tall 652 155 3.1 2.3 24.8 24 0.2 6.7 0.30 56.7

Iced White Mocha Oat Shaken Espresso - lapte 

degresat Grande 929 220 4.6 3.4 35.7 34.5 0.3 8.9 0.41 85.1

Iced White Mocha Oat Shaken Espresso - lapte 

degresat Venti 1199 284 6 4.5 46.3 44.7 0.5 11 0.52 113.4

Iced White Mocha Oat Shaken Espresso - lapte 

de migdale
Tall 593 141 4.1 2.2 22.3 21.4 0.6 3.3 0.26 56.7

Iced White Mocha Oat Shaken Espresso - lapte 

de migdale
Grande 857 203 5.8 3.3 32.6 31.2 0.8 4.7 0.37 85.1

Iced White Mocha Oat Shaken Espresso - lapte 

de migdale
Venti 1115 265 7.4 4.4 42.8 41 0.9 6.2 0.47 113.4

Iced White Mocha Oat Shaken Espresso - lapte 

de soia Tall 681 162 4.9 2.5 22.4 21.4 0.9 6.5 0.29 56.7

Iced White Mocha Oat Shaken Espresso - lapte 

de soia Grande 964 229 6.8 3.6 32.7 31.2 1.2 8.7 0.40 85.1

Iced White Mocha Oat Shaken Espresso - lapte 

de soia Venti 1239 294 8.6 4.7 42.9 41 1.4 10.7 0.50 113.4

Iced White Mocha Oat Shaken Espresso - lapte 

de ovaz
Tall 748 178 5.6 4.3 26.7 22.9 2.6 3.8 0.30 56.7

Iced White Mocha Oat Shaken Espresso - lapte 

de ovaz
Grande 1046 248 7.6 5.8 37.9 33.1 3.3 5.4 0.42 85.1

Iced White Mocha Oat Shaken Espresso - lapte 

de ovaz
Venti 1331 316 9.5 7.3 48.9 43.1 3.8 7 0.53 113.4

Iced White Mocha Oat Shaken Espresso - lapte 

de cocos Tall 686 164 5.6 4.8 23.3 22.5 2 3.8 0.39 56.7

Iced White Mocha Oat Shaken Espresso - lapte 

de cocos Grande 970 231 7.6 6.4 33.9 32.6 2.4 5.4 0.52 85.1

Iced White Mocha Oat Shaken Espresso - lapte 

de cocos
Venti 1245 297 9.5 7.9 44.2 42.6 2.9 7 0.64 113.4

gheață, băutură de migdale [apă, migdale (2,5%), zahăr, fructoză, regulatori de aciditate 

(fosfați de potasiu), carbonat de calciu, arome naturale, stabilizatori (gumă gellană, gumă 

guar), sare de mare], chai clasic [ceai preparat cu condimente și arome (apă, ceai negru, 

zahăr, ghimbir, scorțișoară, piper negru, cuișoare, cardamom, aromă naturală, anason 

stelat), zahăr, apă, miere, suc de ghimbir, acid: acid citric, extract de vanilie, aromă 

naturală. ]

gheață, băutură de soia [bază de SOIA [apă, boabe de soia decorticate (8,7%)], extract de 

mere, regulatori de aciditate (fosfați de potasiu), calciu (carbonat de calciu), sare de mare, 

stabilizator (gumă gellană), vitamine [B2, B12, D2]], chai clasic [ceai preparat cu 

condimente și arome (apă, ceai negru, zahăr, ghimbir, scorțișoară, piper negru, cuișoare, 

cardamom, aromă naturală, anason stelat), zahăr, apă, miere, suc de ghimbir, acid: acid 

citric, extract de vanilie, aromă naturală. ]

gheață, băutură de ovăz [Apă, OVAZ (12%), grăsime de cocos, dextrină de porumb, făină de 

boabe fava, regulator de aciditate: fosfat dipotasic, sare de mare, stabilizatori: gumă 

gellan, gumă xantan.], Chai clasic [ceai preparat cu condimente și arome (apă, ceai negru, 

zahăr, ghimbir, scorțișoară, piper negru, cuișoare, cardamom, aromă naturală, anason 

stelat), zahăr, apă, miere, suc de ghimbir, acid: acid citric, extract de vanilie, aromă 

naturală. ]

gheață, băutură de nucă de cocos [Apă, lapte de cocos (10%), zahăr, dextrină de porumb, 

făină de boabe fava, stabilizatori: gumă gellan, gumă xantan, regulator de aciditate: 

carbonat acid de sodiu, aromă naturală.], Chai clasic [ceai preparat cu condimente. și 

arome (apă, ceai negru, zahăr, ghimbir, scorțișoară, piper negru, cuișoare, cardamom, 

aromă naturală, anason stelat), zahăr, apă, miere, suc de ghimbir, acid: acid citric, extract 

de vanilie, aromă naturală. ]

gheață, LAPTE degresat, shot espresso [cafea prăjită cu boabe întregi], ciocolată albă 

mocha [zahăr, LAPTE degresat condensat, LAPTE condensat îndulcit [LAPTE degresat 

condensat, zahăr], ulei de cocos, unt de cacao, sare, emulgator ( mono și digliceride ale 

acizilor grași)]

gheață, apă, migdale (2,5%), zahăr, fructoză, regulatori de aciditate (fosfați de potasiu), 

carbonat de calciu, arome naturale, stabilizatori (gumă gellană, gumă guar), sare de mare, 

espresso shot [cafea boabe întregi prăjite], ciocolată albă mocha [zahăr, LAPTE degresat 

condensat, LAPTE condensat îndulcit [LAPTE degresat condensat, zahăr], ulei de cocos, unt 

de cacao, sare, emulgator (mono și digliceride ale acizilor grași)]

gheață, bază de SOIA [apă, boabe de soia decorticate (8,7%)], extract de mere, regulatori 

de aciditate (fosfați de potasiu), calciu (carbonat de calciu), sare de mare, stabilizator 

(gumă gelană), vitamine [B2, B12, D2], shot espresso [cafea prăjită cu boabe întregi], 

ciocolată albă mocha [zahăr, LAPTE degresat condensat, LAPTE condensat îndulcit [LAPTE 

degresat condensat, zahăr], ulei de cocos, unt de cacao, sare, emulgator (mono și 

digliceride de acizi grași)]

gheață, lapte de ovaz [Apă, OVAZ (12%), grăsime de nucă de cocos, dextrină de porumb, făină de 

boabe fava, regulator de aciditate: fosfat dipotasic, sare de mare, stabilizatori: gumă gellan, gumă 

xantan.], shot espresso - prăjire blondă preparată [cafea prăjită cu boabe întregi], mocha cu 

ciocolată albă [zahăr, LAPTE degresat condensat, LAPTE condensat îndulcit [LAPTE degresat 

condensat, zahăr], ulei de cocos, unt de cacao, sare, emulgator (mono și digliceride ale acizilor 

grași)]

gheață, apă, lapte de cocos (10%), zahăr, dextrină de porumb, făină de boabe fava, 

stabilizatori: gumă gellană, gumă xantan, regulator de aciditate: carbonat acid de sodiu, 

aromă naturală. cafea], ciocolată albă mocha [zahăr, LAPTE degresat condensat, LAPTE 

condensat îndulcit [LAPTE degresat condensat, zahăr], ulei de cocos, unt de cacao, sare, 

emulgator (mono și digliceride ale acizilor grași)]

gheață, apă, OVAZ (12%), grăsime de nucă de cocos, dextrină de porumb, făină de boabe fava, 

regulator de aciditate: fosfat dipotasic, sare de mare, stabilizatori: gumă gellan, gumă xantan, shot 

espresso - prăjită blondă [cafea prăjită cu boabe întregi ], sirop cu aromă de vanilie prăjită [zahăr, 

apă, arome naturale, regulator de aciditate: acid citric, conservant: sorbat de potasiu]

gheață, apă, lapte de cocos (10%), zahăr, dextrină de porumb, făină de boabe fava, 

stabilizatori: gumă gellană, gumă xantan, regulator de aciditate: carbonat acid de sodiu, 

aromă naturală. cafea], sirop cu aromă de vanilie rumenita [zahăr, apă, arome naturale, 

regulator de aciditate: acid citric, conservant: sorbat de potasiu]

gheață, LAPTE semi-degresat, shot espresso [cafea prăjită cu boabe întregi], ciocolată albă 

mochaa [zahăr, LAPTE degresat condensat, LAPTE condensat îndulcit [LAPTE degresat 

condensat, zahăr], ulei de cocos, unt de cacao, sare, emulgator (mono și digliceride ale 

acizilor grași)]

gheață, LAPTE integral, shot espresso  [cafea prăjită cu boabe întregi], ciocolată albă 

mocha [zahăr, LAPTE degresat condensat, LAPTE condensat îndulcit [LAPTE degresat 

condensat, zahăr], ulei de cocos, unt de cacao, sare, emulgator ( mono și digliceride ale 

acizilor grași)]

gheață, LAPTE semi-degresat, shot espresso  [cafea prăjită cu boabe întregi], sirop cu 

aromă de vanilie rumenita [zahăr, apă, arome naturale, regulator de aciditate: acid citric, 

conservant: sorbat de potasiu]

gheață, LAPTE integral, shot espresso [cafea prăjită cu boabe întregi], sirop cu aromă de 

vanilie rumenita [zahăr, apă, arome naturale, regulator de aciditate: acid citric, conservant: 

sorbat de potasiu]

gheață, LAPTE degresat, shot espresso [cafea prăjită cu boabe întregi], sirop cu aromă de 

vanilie rumenita [zahăr, apă, arome naturale, regulator de aciditate: acid citric, conservant: 

sorbat de potasiu]

gheață, apă, migdale (2,5%), zahăr, fructoză, regulatori de aciditate (fosfați de potasiu), 

carbonat de calciu, arome naturale, stabilizatori (gumă gellană, gumă guar), sare de mare, 

espresso shot [cafea prăjită cu boabe întregi], sirop cu aromă de vanilie rumenita [zahăr, 

apă, arome naturale, regulator de aciditate: acid citric, conservant: sorbat de potasiu]

gheață, apă, migdale (2,5%), zahăr, fructoză, regulatori de aciditate (fosfați de potasiu), 

carbonat de calciu, arome naturale, stabilizatori (gumă gellană, gumă guar), sare de mare, 

espresso shot [cafea prăjită cu boabe întregi], sirop cu aromă de vanilie rumenita [zahăr, 

apă, arome naturale, regulator de aciditate: acid citric, conservant: sorbat de potasiu]



Produs Gluten Soia Lapte Brazil
Alune de 

pădure
Nuci Caju Pecan Fistic Macadamia Migdale Arahide Susan Ou Țelina Moluște Mustar Pește Crustacee Lupin

 Dioxid de 

sulf & Sulfiți

Croissant cu șuncă și brânză ✓ ✓ ✓ ✓

Croissant cu salam Napoli și legume ✓ ✓ ✓ ✓

Focaccia Mozzarella ✓ ✓ ✓

Focaccia cu piept de curcan ✓ ✓

Bagel cu omletă și bacon ✓ ✓ ✓ ✓

Bagel cu tofu afumat și roșii uscate ✓ ✓ Օ Օ ✓ Օ ✓ Օ

Gogoașă Dots roz cu umplutura ✓ ✓ ✓ Օ Օ Օ Օ Օ Օ Օ Օ Օ Օ Օ

Gogoașă Dots cu zahăr ✓ ✓ ✓ Օ Օ

Gogoașă Dots cu cremă de vanilie Boston ✓ Օ ✓ Օ ✓

Gogoașă Dots cu Kit Kat ✓ ✓ ✓ Օ Օ

Croissant cu unt ✓ Օ ✓ Օ ✓

Croissant umplut cu brânză ✓ Օ ✓ Օ Օ ✓

Croissant cacao și alune ✓ ✓ ✓ ✓ Օ Օ ✓

Croissant vegan cu umplutură de zmeură ✓ Օ Օ Օ Օ

Foietaj cu gust de vanilie și alune de pădure ✓ ✓ Օ

Fursec american cu două feluri de ciocolată ✓ ✓ ✓ ✓

Fursec american cu bucăți de ciocolată ✓ ✓ ✓

Chec cu banane ✓ Օ Օ ✓ ✓

Chec cu gust de lămâie, cu glazură albă ✓ Օ ✓ Օ Օ ✓

Brioșă cu coacăze și înveliș crocant ✓ Օ ✓ Օ ✓

Brioșă cu bucăți de ciocolată și umplutură de cacao ✓ Օ ✓ Օ ✓

Brioșă vegană cu lămâie și zmeură ✓ ✓ Օ Օ Օ

Rulou cu scorțișoară ✓ Օ ✓ Օ

Clătite americane ✓ ✓ ✓

Macarons ✓ ✓ Օ ✓ ✓ ✓

Ecler cu umplutura de cafea ✓ Օ ✓ Օ ✓

Ecler cu umplutura de ciocolată ✓ ✓ ✓ Օ ✓

Melc cu gust de pizza ✓ Օ ✓ Օ Օ ✓

Prăjitură cremoasă cu afine ✓ ✓ Օ ✓ Օ ✓ Օ Օ

Negresă cu nuci și caramel ✓ ✓ ✓ ✓ Օ ✓

Prăjitură cu mere ✓ Օ Օ Օ Օ ✓

Prăjitură cu morcovi ✓ ✓ ✓ ✓ Օ ✓

Prăjitură cu cremă de brânză și căpșune ✓ ✓ ✓
Prăjitură de ciocolată ✓ ✓ ✓ Օ Օ ✓

Sandwich

Patiserie

Prăjituri

 Informații referitoare la alergeni

DATORITĂ MODULUI ÎN CARE PREPARĂM MÂNCAREA, NU PUTEM GARANTA CĂ ACESTEA NU CONȚIN ALERGENI. ALIMENTELE NOASTRE SUNT PREGĂTITE ACOLO UNDE ALERGENII SUNT ATINȘI DE CĂTRE PARTENERII NOȘTRI ȘI 

UNDE ECHIPAMENTELE ȘI USTENSILELE SUNT UTILIZATE PENTRU MAI MULTE ARTICOLE DIN MENIU, INCLUSIV PENTRU CELE CARE CONȚIN ALERGENI. ÎN TIMP CE ÎNCERCĂM SĂ MENȚINEM LUCRURILE SEPARATE, NU PUTEM 

GARANTA CĂ NICIUN ARTICOL NU CONȚINE ALERGENI. PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII DESPRE ALERGENI, VĂ RUGĂM SĂ ÎNTREBAȚI UN BARISTA.                          
CHEIE:

✓   =  Prezenta alergenilor

 Օ = Poate conține urme 

Nuci



Produs Ingrediente
Cantitate per 

portie/grame

Valoare 

energetică 

(KJ)/per 100g

Valoare energetică 

(Kcal)/per 100g

Grăsimi 

g/per 100g

Din care, 

saturate (g)/ 

per 100g

Carbohidrați(g)/p

er 100g

Din care 

zaharuri 

(g)/per 100g

Fibre 

(g)/per 

100g

Proteine (g)/per 

100g

Sare(g)/per 

100g

Sandwich

Croissant cu șuncă și brânză Pentru lista cu ingrediente, vezi următoarea pagina. 114 1095.9 303 17.7 11.3 23 3.4 1.5 12.8 1.4

Croissant cu salam Napoli și legume Pentru lista cu ingrediente, vezi următoarea pagina. 150 1078.1 258.8 16.4 9 18.1 3.3 5.3 9.1 1.3

Focaccia Mozzarella Pentru lista cu ingrediente, vezi următoarea pagina. 205 895.2 213.8 9.9 4.9 20.8 3.1 7.4 9.3 0.7

Focaccia cu piept de curcan Pentru lista cu ingrediente, vezi următoarea pagina. 200 726.5 172.6 5 2.2 21.3 2.7 7 10.1 1.1

Bagel cu omletă și bacon Pentru lista cu ingrediente, vezi următoarea pagina. 204 928.4 222.1 9.5 4.4 22.8 3 6.3 10.3 0.7

Patiserie

Gogoasa Dots roz cu umplutura
Faina alba de GRAU, zahar, apa, grasimi vegetale (palmier, sambure de palmier, cocos), ulei vegetal (floarea-soarelui), zer praf (LAPTE), dextroza, LACTOZA, 

drojdie, LAPTE praf degresat, faina de SOIA, agenti de afanare (E450, E500), amidon, emulsifianti (E471, E481, E322), sare, sirop de glucoza, arome naturale, 

coloranti (E160a, E162), aroma, agent de gelifiere (E901, E904), agent de tratare a fainii (E300), extract de soc, acidifiant (E330). *Produs decongelat.

74 1881 451 27 12 45 27 1 5.4 1.1

Ecler cu ciocolată

crema de patiserie 22% (apa, zahar, amidon modificat de cartofi, LAPTE praf integral, ZER praf (LAPTE), agent de ingrosare: guma de xantan), LAPTE 

semidegresat, OUA intregi pasteurizate provenite din ferme de pasari, crescute in aer liber, FRISCA (FRISCA, stabilizator: caragenan), faina de GRAU, 

ciocolata neagra 6,4% (pasta de cacao, zahar, unt de cacao, emulsifiant: lecitina din SOIA, aroma naturala de vanilie), ciocolata 5,9% (zahar, pudra de cacao 

cu continut redus de grasime, unt de cacao), apa, zahar, UNT 4,3%, unt de shea, pudra de cacao, LAPTE praf degresat, ulei de floarea soarelui, ZER praf 

(LAPTE), sare, emulsifiant: lecitine (floarea soarelui), arome naturale. Produsul poate contine urme de NUCI. *Produs decongelat.

60 1301 312 18 10 30 18 0 6.1 0.26

Ecler cu cafea

LAPTE semidegresat, crema de patiserie 18% (apa, zahar, amidon modificat de cartofi, LAPTE praf integral, ZER praf 

(LAPTE), agent de ingrosare: guma de xantan), OUA intregi de gama libera pasteurizate, FRISCA (FRISCA, stabilizator: caragenan), faina de GRAU, apa, zahar, 

zahar pudra (zahar, amidon de porumb), UNT 4,3%, unt de shea, ciocolata alba (zahar, unt de cacao, LAPTE praf integral, LAPTE praf degresat), ZER praf 

(LAPTE), extract de cafea (apa, cafea 0,4%, zahar), ulei de floarea soarelui, LACTOZA, unt de cacao, cafea instant 0,3%, sare, emulsifiant: lecitine (floarea 

soarelui), colorant: extract din ardei paprika.

Produsul poate contine urme de SOIA si NUCI. *Produs decongelat.

60 1274 305 16 9.1 34 20 0 5.3 0.26

Melc cu gust de pizza

faina de GRÂU, apa, sunca 12% (sunca de porc [origine UE], apa, sare, sirop de glucoza, conservanti (clorura de potasiu, nitrit de sodiu) supa de porc 

deshidratata (apa, oase si carne de porc [origine UE]), antioxidant( eritorbat de sodiu) unt fin (LAPTE) 10% EMMENTAL 8% (LAPTE, sare, fermenti lactici 

(LAPTE) rosii 8%, ciuperci 4%, zahar, drojdie, oua zer praf (LAPTE), amidon modificat, sare, gluten de GRÂU, ulei de floarea soarelui, busuioc, ulei vegetal 

nehidrogenat, nuca de cocos, LAPTE praf degresat, agent de îngrosare (alginat de sodiu), praf de galbenus de OU de gaina, ceapa, agenti de tratare a fainii 

(alfaamilaze hemicelulaze, acid ascorbic), acid (acid citric), antioxidant (acid ascorbic), usturoi. Pentru alergeni , inclusiv cerealele care contin gluten, vedeti 

ingredientele scrise cu majuscule.Continue: gluten, oua , produse lactate. Poate contine urme de: SOIA, FRUCTE CU COAJA LEMNOASA, ALTE NUCI, 

SEMINTE DE SUSAN. 

120 1057 252 12 7.8 26 5.8 1.4 9.4 1.3

Gogoașă Dots cu zahăr
Făină de GRÂU, apă, grăsimi vegetale (palmier, antioxidanți (E304, E306, E33 0)), zahăr 11%, dextroză, ulei vegetal (floarea soarelui), drojdie, făină de SOIA, 

zer pudră din LAPTE, proprietar de afânare ( E450, E500), sare, emulgatori (E471, E481), aromă, colorant (E160) și LAPTE praf degresat. *Produs decongelat.
65 1839 440 25.8 12.22 45.2 15.8 0.99 6.23 6.25

Gogoașă Dots cu cremă de vanilie Boston 

Aluat: Făină de GRÂU, apă, grăsimi vegetale (palmier, antioxidanți (E304, E3 06, E330)), zahăr, ulei vegetal (floarea soarelui), drojdie, dextroză, amidon de 

GRÂU, agenți de creștere (E450, E500), sare, albumină de OU pudră, stabilizatori (E412, E415, E466), emulgatori (E471, E481, E472e), zer pudră din LAPTE, 

colorant (E160) și LAPTE praf degresat. Umplutură 26%: Zahăr, apă, sirop de glucoză, amidon, grăsimi vegetale (palmier), solide din LAPTE, amidon de GRÂU, 

aromă, sare, emulgator (E471), colorant (E160) și acid(E330). Glazură 10%: zahăr, grăsimi vegetale (nucă de cocos, sâmburi de palmier, antioxidanți (E304, 

E306)), zer pudră din LAPTE, lactoză (LAPTE), amidon, stabilizator (E492) și emulgator (E322). Topping 4,3%: Zahar, unt de cacao 0,7%, LAPTE praf, pasta de 

cacao 0,5% şi arome. *Produs decongelat.

94 1622 388 20.62 10.94 44.92 19.85 1.22 5.05 7.75

Gogoașă Dots cu Kit Kat

Făină de GRÂU, umplutură KITKAT® aromă 21% (uleiuri vegetale (floarea-soarelui, șofrănel), zahăr, LAPTE praf degresat, LAPTE praf zer, unt de cacao, cacao 

pudră degresată, UT anhidru, aromă și aromă naturală, (E3222), sare), apă, acoperire realizată cu KITKAT® 10% (zahăr, grăsimi vegetale (miez de palmier, 

palmier, nucă de cocos), ulei vegetal (floarea-soarelui), cacao pudră degresată, LAPTE praf, LAPTE praf degresat, LAPTE zer praf, grăsime din LAPTE, 

emulgator (E322), arome naturale, sare), grăsime vegetală (palmier), prăjituri KITKAT® 6,8% (bucăți de prăjituri (făină de GRAU, zahăr, grăsime vegetală 

(palmier), amidon de GRAU, emulgator (E322 (SOIA)), sare), ciocolată (zahăr, unt de cacao, pastă de cacao, LAPTE praf degresat, LAPTE praf zer, grăsimi 

vegetale (palmier, karite), grăsime din LAPTE, emulgator (E322), aromă naturală), ulei vegetal (floarea-soarelui), dextroză, drojdie , făină de SOIA, LAPTE praf 

din zer, agenți de fermentare (E450, E500), sare, emulgatori (E471, E481), colorant (E160a), LAPTE praf degresat, agent de tratare a făinii (E300), aromă 

naturală. *Produs decongelat.

73 1975 474 31 14 42 26 1.4 7.1 0.98

Croissant cu unt
Făină de GRÂU, unt fin (LAPTE) 23%, apă, drojdie, zahăr, OUĂ, sare, gluten de GRÂU, agenți de tratare a făinii (alfa-amilaze, hemicelulaze, acid ascorbic). 

Ouă de găini crescute în hale la sol
60 1531 366 20 13 38 5.7 2.2 7.5 1

Croissant umplut cu brânză

apă, făină de GRÂU, ulei de rapiță nehidrogenat, zahăr, ulei de cocos, ulei de rapiță hidrogenat, zahăr brun, finisaj 3% (bucăți de ALUNE), drojdie, amidon 

modificat, sare, agent de întărire (izomalt), emulgatori (mono și digliceride) acizi grași, esteri ai acidului mono și diacetil tartric ai mono-și digliceridelor 

acizilor grași), stabilizatori (pectină, alginat de calciu, gumă guar, difosfați, fosfat de sodiu, gumă xantan), sirop de glucoză uscat, sirop de glucoză, coloranți 

(carbonat de calciu), beta-caroten de origine naturală), sirop de zahăr invertit, aromă naturală (gust de vanilie), oțet, agenți de tratare a făinii (amilaze, 

hemicelulaze, acid ascorbic), proteină din mazăre, agent de gelifiere (agar), regulatori de aciditate (acid citric,carbonat de sodiu, acid clorhidric), melasă, 

sare de mare, cultură de aluat

90 1335 319 17 11 31 4.9 1.7 9.7 1.1

Croissant cacao și alune

Făină de GRÂU, unt fin (LAPTE) 18%, umplutură de cacao cu alune de pădure 16% (zahăr, grăsimi vegetale nehidronate(palmier, rapiță), ALUNE2%, cacao 

pudră degresată 1%, lactoză (LAPTE), emulgator (lecitină de SOIA),apă, drojdie, zahăr, OUĂ, finisaj (fulgi de ciocolată) 2% (zahăr, masă de cacao, unt de 

cacao, emulgator (lecitină de SOIA), aromă naturală de vanilie), sare,  gluten de GRÂU, agenți de tratare a făinii (alfa-amilaze),  hemicelulaze,  acid  ascorbic). 

Ouă de găini crescute în hale la sol. 

90 1668 399 22 12 42 15 2.6 7 0.85

Croissant vegan cu umplutură de zmeură

Făină de GRÂU, unt fin (LAPTE) 18%, umplutură de cacao cu alune de pădure 16% (zahăr, grăsimi vegetale nehidronate(palmier, rapiță), ALUNE2%, cacao 

pudră degresată 1%, lactoză (LAPTE), emulgator (lecitină de SOIA),apă, drojdie, zahăr, OUĂ, finisaj (fulgi de ciocolată) 2% (zahăr, masă de cacao, unt de 

cacao, emulgator (lecitină de SOIA), aromă naturală de vanilie), sare,  gluten de GRÂU, agenți de tratare a făinii (alfa-amilaze),  hemicelulaze,  acid  ascorbic). 

Ouă de găini crescute în hale la sol.

90 1381 329 14 7.3 44 16 2.3 5.7 0.45

Foietaj cu gust de vanilie și alune de 

pădure

apă, făină de GRÂU, ulei de rapiță nehidrogenat, zahăr, ulei de cocos, ulei de rapiță hidrogenat, zahăr brun, finisaj 3% (bucăți de ALUNE), drojdie, amidon 

modificat, sare, agent de întărire (izomalt), emulgatori (mono și digliceride) acizi grași, esteri ai acidului mono și diacetil tartric ai mono-și digliceridelor 

acizilor grași), stabilizatori (pectină, alginat de calciu, gumă guar, difosfați, fosfat de sodiu, gumă xantan), sirop de glucoză uscat, sirop de glucoză, coloranți 

(carbonat de calciu), beta-caroten de origine naturală), sirop de zahăr invertit, aromă naturală (gust de vanilie), oțet, agenți de tratare a făinii (amilaze, 

hemicelulaze, acid ascorbic), proteină din mazăre, agent de gelifiere (agar), regulatori de aciditate (acid citric,carbonat de sodiu, acid clorhidric), melasă, 

sare de mare, cultură de aluat

90 1383 332 21 9.2 30 10 1.5 4.2 0.55

Fursec american cu două feluri de 

ciocolată

zahăr, făină de GRÂU, margarină (ulei vegetal (palmier, nucă de cocos, rapiță), apă, emulgator (E471), regulator de aciditate (E330)), 11% bucățide ciocolată 

neagră (zahăr, masă de cacao, unt de cacao, emulgator (E322 (SOIA)), aromă naturală de vanilie), 11% bucăți de ciocolată albă (zahăr, LAPTEpraf integral, 

unt de cacao, LAPTEpraf degresat, emulgator (E322 (SOIA)), aromă naturală de vanilie), sirop de zahăr inversat, pudră de cacao, pudră de OUĂde la păsări 

crescute liber, lapte praf degresat, apă, agent de creștere (E500, E503), melasă, sare iodată, extract de vanilie de Bourbon. *Produs decongelat.

80 1832 437 18.4 10.4 59.5 43.3 3.2 6.6 0.84

Fursec american cu bucăți de ciocolată

făină de GRÂU, 26% bucăți de ciocolată neagră (zahăr, masă de cacao, unt de cacao, emulgator (E322 (SOIA)), aromă naturală de vanilie), zahăr, margarină 

(ulei vegetal (palmier, nucă de cocos, rapiță), apă, emulgator (E471), regulator de aciditate (E330)), siropde zahăr inversat, pudră de cacao, pudră de OUĂde 

la păsări crescute liber, lapte praf degresat, apă, agent de creștere (E500, E503), sare iodată, melasă. *Produs decongelat.

80 1821 433 17.1 9.8 64.3 43.6 2.1 4.6 1.04

Informații nutriționale privind alimentele Starbucks. Ele se bazează pe calcule. Pentru ca Starbucks beneficiază de produsele naturale de volatilitate ridicată rezultând compoziția min. variația sezonieră, valorile nutriționale date pot 

diferi de cele din tabel. Starbucks își rezervă, de asemenea, posibilitatea de a introduce modificări în rețete, ceea ce modifică valoarea nutritivă. The products nutrition information presented are complete as possible. They are based on 

calculation. Due to the fact that Starbucks benefit from the natural products of high volatility resulting composition min. the seasonal variation, nutritional values given may differ from those in the table. Starbucks also reserves the 

possibility of introducing changes in the recipes, which is changing the nutritional value. 



Chec cu banane

Făinăde grâu (făinăde grâu, carbonat de calciu, fier, niacină, tiamină), zahăr, pulpăde banană(16%) [banană, antioxidant: acid ascorbic], ou pasteurizat, ulei 

de rapiță, banană(9%), nuci de pădure (5%), nuci de nucă(5%), zahăr brun deschis, monede de bananăuscate (1%) [banană, ulei de nucăde cocos, zahăr, 

aromănaturalăde banană], praf de copt [agenți de creștere: difosfat disodic, carbonat acid de potasiu], agent de creștere: bicarbonat de sodiu; sare, 

conservant: sorbat de potasiu. *Produs decongelat.

90 1726 412 21 2 43 24 1.6 4.7 0.15

Chec cu gust de lămâie, cu glazură albă

Zahăr; FĂINĂ DE GRÂU; Ulei de rapita; Apă; Amidon de cartofi; PUDRĂ DE OU INTREGI, DE LA GAINI CRESCUTE LIBER; UNT (LAPTE); Uleiuri și grăsimi 

vegetale (miez de palmier, nucă de cocos, palmier, shea); maltodextrină; SER PULBER DULCE (LAPTE); Agent de creștere: difosfați, carbonați de sodiu, 

carbonat de calciu; Umectant: glicerol; Aromă naturală; Sare; Emulgator: Esteri ai acidului lactic ai mono- și digliceridelor acizilor grași, Esteri propan-1,2-diol 

ai acizilor grași, Lecitină de floarea soarelui, Triestearat de sorbitan; sirop de glucoză uscată; LAPTE PRAF DEGRESAT; Concentrat de morcovi; Curcuma; 

Aromă naturală de lămâie. *Produs decongelat.

75 1840 441 26 6.5 45.6 28.1 1.3 5.5 0.78

Brioșă cu coacăze și înveliș crocant

FĂINA DE GRÂU; Zahăr; Apă; Ulei de rapiță; Afine (8,2%); UNT (LAPTE); AMIDON DE GRÂU; Agent de creștere: Difosfați, carbonațide sodiu, fosfați de calciu, 

glucono-delta-lactonă; PUDRĂ DE OUĂ ÎNTREGI, DE LA GĂINI CRESCUTE LIBER; Amidon de porumb modificat; Făină de orez pregelatinizată; PROTEINE DIN 

LAPTE; PUDRA DIN ZER DULCE (LAPTE); Arome naturale; Emulgator: Stearoil-2-lactilat de sodiu; Sare; Aromă naturală de vanilie. *Produs decongelat.

115 1513 361 17.6 2.9 44.6 20.3 1 5.4 0.77

Brioșă cu bucăți de ciocolată și umplutură 

de cacao

FĂINA DE GRÂU; Zahăr; Uleiuri vegetale (rapiță, floarea soarelui); Apă; Bucăți de ciocolată (4,4%) (Zahăr; Masă de cacao; Unt de cacao; Emulgator: LECITINA 

DE SOIA; Aromă naturală de vanilie); Pudră de cacao redusă în grăsimi (3,4%); Bucăți de ciocolată albă (2,6%) (Zahăr; PUDRĂ DE LAPTE INTEGRAL; Unt de 

cacao; PUDRĂ DE LAPTE DEGRESAT, Emulgator: LECITINĂ DE SOIA; Aromă naturală de vanilie); Grăsimi vegetale (palmier, nucă de cocos (în proporții 

diferite)); Agent de creștere (carbonați de sodiu, difosfați, fosfați de calciu, glucono-delta-lactonă); AMIDON DE GRÂU; Ciocolată (1,2%) (Masă de cacao; 

Zahăr; Pudră de cacao redusă în grăsimi; Dextroză; ULEI DE UNT; Emulgator: LECITINA DE SOIA; Aromă naturală de vanilie); Amidon de porumb modificat; 

Făină de orez; PROTEINE DIN LAPTE; GRANĂ GRATUITĂ PUTERE DE OU ÎNTREGI; Pudra de zer dulce (lapte); Grăsime vegetală (palmier;  sâmburide palmier; 

floarea soarelui; rapiță (în proporții diferite)); Pudră de cacao alcalinizată, cu un conținut redus de grăsimi (0,5%); Emulgator: Stearoil-2- lactilat de sodiu, 

lecitină de floarea soarelui; LAPTE PRAF DEGRESAT; Regulator de aciditate: Hidroxid de potasiu, Hidroxid de sodiu, Carbonați de potasiu; PUDRĂ DE LAPTE 

INTEGRAL; Stabilizator (alginat de sodiu, carbonat de calciu, sulfat de calciu, difosfați); Sare; Aromă naturală de vanilie; Aromă naturală. *Produs decongelat.

115 1794 430 25.2 5.4 44 25.8 2.4 5.3 0.9

Brioșă vegană cu lămâie și zmeură

Zahăr, ulei de rapiță, FĂINĂ DE GRÂU, 13% zmeură, AMIDON DE GRÂU, CONCENTRAT DE PROTEINE DE SOIA, apă, piure de zmeură 4%, piure de merișor, 

sirop de glucoză fructoză, agent de îngroșare: gumă xantan; dextroză, sare, grăsime de palmier, aromă naturală de vanilie, extract de curcuma, amidon 

modificat, aromă naturală de lămâie 0,2%, emulgator: E471, lecitine; agent acidifiant: acid citric; concentrat de suc de morcovi. *Produs decongelat.

135 1445 345 15 1.6 45 26 2.4 6.2 0.83

Rulou cu scorțișoară

FĂINĂ DIN GRÂU; Zahăr; LAPTE INTEGRAL; Zahăr brun; UNT; Margarină(Ulei vegetal: Palmier; Apă; Emulgator: Mono-și digliceride aleacizilor grași;  Ulei 

vegetal: Palmier; Reglator de aciditate: Acid citric); Glazura (Zahăr; Grăsimi vegetale: Palmier; Cocos; Emulgator: Lecitină din floarea soarelui; AROME 

(CONȚINELAPTE); Sare); OUĂÎNTREGI; Apă; Drojdie; Scorțișoară (1%); Sare iodată(Sare; iodat de potasiu); AMIDON DE GRÂU; Emulgator: Mono- și 

digliceride  ale acizilor grași. *Produs decongelat.

100 1618 386 15.8 9.5 53.6 22.3 2.1 6.2 0.5

Clătite americane faina de grau, apa, oua, zahar, ulei de rapita,lapte praf integral, pulbere de lapte, amidon de grau, praf de copt, sare, arome. *Produs decongelat. 60 1225 291 10 1 41 17 2.5 8.1 0.58

Macarons

Macaron cu caramel cu unt sărat: umplutură cu caramel sărat 33% (zahăr, smântână, apă, unt de cacao, UT nesărat, caramel aromat 6% (zahăr, apă), suc de 

lămâie, sare 0,3%), zahăr pudră (zahăr, amidon din cartofi) , pudră de migdale 18%, albuș de ou, zahăr, colorant: caramel simplu, piure de caise (antioxidant: 

acid ascorbic, acidifiant: acid citric), concentrat de sfeclă roșie, acerola și sucuri de lămâie.                                                                                                                                                                                  

Macaron cu ciocolată: zahăr pudră (zahăr, amidon de cartofi), pudră de migdale 17%, ciocolată neagră 16% (pastă de cacao 58%, zahăr, unt de cacao, 

emulgator: lecitină de SOIA, aromă naturală de vanilie), albușuri, lapte semi-degresat, zahăr, UT Charentes-Poitou DOP, pudră de cacao cu conținut scăzut 

de grăsimi, colorant: caramel simplu, concentrat de sfeclă roșie, acerola și sucuri de lămâie, piure de caise (antioxidant: acid ascorbic, acidifiant: acid citric).                                                                                                                                                                                                                                       

Macaron cu lămâie: zahăr pudră (zahăr, amidon de cartofi), pudră de migdale 19%, albușuri, UT Charentes-Poitou DOP, zahăr, cremă (LAPTE integral, zahăr, 

gălbenuș de ou, agenți de îngroșare: amidon de porumb modificat -xantan, arome naturale de vanilie, colorant) agent: beta-caroten natural, pastai de 

vanilie epuizate) umplutura de lamaie 5% (zahar, lamaie 33%, sirop de fructoza-glucoza, apa, preparat concentrat de lamaie 3% (concentrat de lamaie, 

regulator de aciditate: acid citric, ulei esential de lamaie)) , piure de caise (antioxidant: acid ascorbic, acidifiant: acid citric), colorant: luteina.

 Macaron cu fistic, aromă de fistic: zahăr pudră (zahăr, amidon de cartofi), pudră de migdale 19%, albușuri, UT Charentes-Poitou DOP, zahăr, pastă de fistic 

8% (FIST 49%, zahăr, apă, arome), cremă (întreg) LAPTE, zahăr, gălbenuș de OOU, agenți de îngroșare: amidon de porumb modificat -xantan, arome naturale 

de vanilie, colorant: beta-caroten natural, semințe de vanilie epuizate), piure de caise (antioxidant: acid ascorbic, acidifiant: acid citric), colorant: turmeric 

extract de rădăcină, complexe de cupru de clorofiline cu săruri de sodiu, luteină.                                                                                                                                                                 

Macaron cu vanilie: zahăr pudră (zahăr, amidon de cartofi), pudră de migdale 19%, UT Charentes-Poitou DOP, albușuri, zahăr, cremă (LAPTE integral, zahăr, 

gălbenuș de ou, agenți de îngroșare: amidon de porumb modificat -xantan, arome naturale de vanilie, colorant: beta-caroten natural, păstăi de vanilie 

epuizate), extract de vanilie 0,8% (zahăr invertit, sirop de glucoză, apă, preparat aromat (extract de vanilie), păstăi de vanilie zdrobite 1%, agent de 

îngroșare: gumă xantană), piure de caise (antioxidant). : acid ascorbic, acidifiant: acid citric), pudră de vanilie epuizată.     *Produs decongelat.

12 1815 435 21 7.3 53.2 51.4 0 7 0.28

Prăjituri

Prăjirură cremoasă cu afine

preparat vegan pe bază de proteine de mazăre (apă, uleiuri vegetale (ulei de cocos, ulei de rapiță), proteine de mazăre (1%), inulină, zahăr, stabilizator 

(E440), sare, arome naturale, acid (E270), agent de îngroșare (E412)) (21%), apă, zahăr, făină de GRAU, afine cultivate (7%), grăsimi vegetale (grăsime de 

palmier, grăsime de cocos, în proporții variabile), afine (3%), amidon modificat, grăsime fracționată din sâmburi de palmier, ulei derapiță, sirop de glucoză-

fructoză, sirop de glucoză, amidon de cartofi, amidon de GRAU, proteine de SOIA, ALUNE, fulgi de OVAZ, arome naturale, emulgatori [E471, E322 (SOY)], 

agenți de gelificare (E440, E401), agenți de creștere (E450, E500), pastă de MIGDALE, stabilizatori (E516, E410), sare, coloranți alimentari (concentrat de 

morcovi, concentrat de dovleac), acizi (E330, E270), regulatori de aciditate (E331, E332, E509, E300), dextroză. Poate conține alte NUCI, ALUNE, LAPTE și 

OUĂ. *Produs decongelat.

109 1259 301 13.5 8.8 41.5 24.3 1.7 2.4 0.24

Negresă cu nuci și caramel

zahăr  brun, OUĂ,  UNT(LAPTE), margarină [ulei  de SOIA,  ulei  de  palmier, apă,  sare, emulgator:E471, LAPTEprafdegresat, emulgator:E322  (floarea-

soarelui), aromă naturală, palmitat de vitamina A, colorant:E160a], făină de GRÂU, FRIȘCĂ(LAPTE), glucoză, ciocolată neîndulcită, 

LAPTEcondensatîndulcit[LAPTE,zahăr], NUCI PECAN (2.51%), cacao, LAPTE evaporat, emulgator:E322 (SOIA), sare, apă, vanilie. *Produs decongelat.

127 430 240 27 14 44 33 2 4 0

Prăjitură cu mere

mere (68%), faina GRAU, zahar, grasime palmier, sirop de fructoza glucoza, amidon modificat, ulei rapita, MIGDALE,

agenti de ingrosare (E410, E415, E412), acid (E330), arome naturale, agent gelifiere (E440), agenti de crestere (E450, 

E500), coloranti alimentari (concentrat de morcov, concentrat de dovleac), emulgator (E471), condimente (scortisoara), 

sare de masa, regulator aciditate (E332, E327, E300), suc concentrat de mere. Poate contine NUCI, ALUNE, SOIA, OUA si 

LAPTE. *Produs decongelat.

188 704 167 5 2.1 28.1 17.2 2 1.5 0.1

Prăjitură cu morcovi

Zahăr, făină de GRÂU, 14% CREMĂ DE BRÂNZĂ (dublă grăsime), zahăr brun din trestie, OU, UNT, ulei de rapiță, 11,5% batoane de morcov, NUCĂ, ciocolată 

albă (zahăr, unt de cacao, LAPTE INTEGRAL praf, emulgator: lecitină (SOIA); extract de vanilie), agenți de creștere: carbonați de sodiu; sirop de glucoză, 

aromă naturală de vanilie, scorțișoară, sare de mare, sare, nucșoară măcinată. *Produs decongelat.

118 1881 451 29 11 43 32 0.8 4.7 0.31

Prăjitură cu cremă de brânză și căpșune

preparat vegan pe bază de proteine de mazăre (apă, uleiuri vegetale (ulei de cocos, ulei de rapiță), proteine de mazăre (1%), inulină, zahăr, stabilizator 

(E440), sare, arome naturale, acid (E270), agent de îngroșare (E412)) (21%), apă, zahăr, făină de GRAU, afine cultivate (7%), grăsimi vegetale (grăsime de 

palmier, grăsime de cocos, în proporții variabile), afine (3%), amidon modificat, grăsime fracționată din sâmburi de palmier, ulei derapiță, sirop de glucoză-

fructoză, sirop de glucoză, amidon de cartofi, amidon de GRAU, proteine de SOIA, ALUNE, fulgi de OVAZ, arome naturale, emulgatori [E471, E322 (SOY)], 

agenți de gelificare (E440, E401), agenți de creștere (E450, E500), pastă de MIGDALE, stabilizatori (E516, E410), sare, coloranți alimentari (concentrat de 

morcovi, concentrat de dovleac), acizi (E330, E270), regulatori de aciditate (E331, E332, E509, E300), dextroză. Poate conține alte NUCI, ALUNE, LAPTE și 

OUĂ. *Produs decongelat.

157 1057 253 15 8 25 18.9 0.5 4.3 0.35

Prăjitură de ciocolată

zahăr, ulei de rapiță, OU, floare de GRÂU, 6% cacao, apă, 3% pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, grăsime de palmier, LAPTE praf INTEGRAL, 

AMIDON DE GRÂU, masă de cacao, sirop de glucoză, amidon modificat, emulgator: lecitine, E471; 1% ciocolata cu lapte integral (zahar, masa de cacao, unt 

de cacao, GRASIME DE UNT, 1,5% cacao pudra cu continut redus de grasimi, emulgator: lecitina (SOIA)), LAPTE praf degresat, sare. *Produs decongelat.

139 1997 479 30 7.9 45 37 3.2 5.1 0.7



 

 

     Rețete și ingrediente sandvișuri   
Croissant cu șuncă și brânză (110g) 

INGREDIENTE: croissant cu unt 60g [Făină de GRÂU, unt fin (LAPTE) 23%, apă, drojdie, zahăr, OUĂ, sare, gluten de GRÂU, agenți de tratare 
a făinii (alfa-amilaze, hemicelulaze, acid ascorbic). Ouă de găini crescute în hale la sol.  *Produs decongelat]; șuncă 36g (Pulpa porc (97%), 
sare de mare, stabilizator trifosfat pentasodic, conservant nitrit de sodiu, dextroza, antioxidant erithorbat de sodiu, condimente si extracte 
de condimente (telina); gouda 13g (LAPTE de vacă pasteurizat, sare, cheag microbian, culturi lactice; cremă de brânză 10g (lapte de vaca 
pasteurizat, zer (lapte), smantana(lapte), sare, cheag, fermenti lactici, corector de aciditate, acid citric) 

Alergeni: gluten, ouă, lapte, soia.  

  

Bagel cu omletă și bacon (185g) 

INGREDIENTE: chiflă bagel 75g (Faina din GRAU 37%, apa, fulgi de OVAZ 4.6%, faina de SECARA 2.7%, seminte de floarea soarelui, cereale 
maltificate 2.5%, ( extract de malt din ORZ, faina de malt din ORZ), zahar, SEMINTE DE SUSAN, fulgi de cartofi, fulgi de SECARA, seminte de 
in, gluten din GRAU, germeni de GRAU stabilizati, ulei de rapita, drojdie, faina de porumb, fibre vegetale, sirop de glucoza, OVAZ macinat 
grosier, ORZ macinat grosier , extract de hamei, sare. *Produs decongelat); bacon 14g ( Carne porc, sare iodata, conservant (E250), 
dextroza, stabilizatori (E450 si E412), antioxidant( E301), acidifiant (E327), aroma fum. *Produs decongelat); omletă 90g (Ou intreg lichid, 
albus de ou lichid, apa, lapte praf, ulei vegetal, amidon din proumb, sare, Antioxidant: Acid Citric (E330), Agent de Ingrosare: Guma Xantan 
(E415). *Produs decongelat); cremă de brânză 15g  (lapte de vaca pasteurizat, zer (lapte), smantana(lapte), sare, cheag, fermenti lactici, 
corector de aciditate, acid citric); rucola 5g 

Alergeni: gluten, ouă, lapte, soia.  

  

Focaccia Mozzarella (205g) 

INGREDIENTE: chiflă 80g [(Faina de grâu , apa , sirop de zahar invertit , drojdie, roșii uscate, (3%), ulei de măsline(3%), sare de mare , ulei 
de rapița , rozmarin , emulsificatori (E471, E481), acid (acetat de sodiu). *Produs decongelat]; cremă de brânză ((lapte de vaca pasteurizat, 
zer (lapte), smantana(lapte), sare, cheag, fermenti lactici, corector de aciditate, acid citric); mozzarella 50g (Lapte pasteurizat, sare, cheag 
microbian, regulator de aciditate: acid citric E330); sos pesto 10g [(Ulei de floarea soarelui, busuioc(32%), brânza grana padano (cream, 
sare , cheag, lizozime derivate din oua) 6%, ulei de măsline extra virgin , nuci caju , fulgi de cartofi , sare , zahar, branza Pecorino 
Romano1,5% , miez de pin 1,3%, usturoi, regulator de aciditate :glucono-delta-lactonă, acid lactic)]; roșii fresh felli 40g; salată mix 10g. 

Alergeni: gluten, lactoză, nuci.  

  

Focaccia cu piept de curcan (200g) 

INGREDIENTE: chiflă 80g [(Faina de grâu , apa , sirop de zahar invertit , drojdie, roșii uscate, (3%), ulei de măsline(3%), sare de mare , ulei 
de rapița , rozmarin , emulsificatori (E471, E481), acid (acetat de sodiu).*Produs decongelat]; cremă de brânză 30g (lapte de vaca 
pasteurizat, zer (lapte), smantana(lapte), sare, cheag, fermenti lactici, corector de aciditate, acid citric); piept de curcat feliat 50g (piept de 
curcan (75%), apa , albuș de ou, amidon de cartofi , sare , arome naturale, antioxidanți , ascorbat de sodiu , conservanți , nitra de sodiu); 
castravete proaspăt 20g; ardei gras roșu 10g; salată mix 10g. 

Alergeni: gluten, lactoză. 

  

Croissant cu salam Napoli și legume(155g) 

INGREDIENTE: croissant cu unt 60g [Făină de GRÂU, unt fin (LAPTE) 23%, apă, drojdie, zahăr, OUĂ, sare, gluten de GRÂU, agenți de tratare 
a făinii (alfa-amilaze, hemicelulaze, acid ascorbic). Ouă de găini crescute în hale la sol.  *Produs decongelat]; cremă de brânză 15g (lapte de 
vaca pasteurizat, zer (lapte), smantana(lapte), sare, cheag, fermenti lactici, corector de aciditate, acid citric); salam Napoli 30g (carne de 
porc, sare , dextroza, condiment , arome natural , antioxidant: ascorbat de sodiu,conservanți:nitrat de sodiu, nitrat de potasiu); roșii 40g; 
salată French mix 10g 

Alergeni: gluten, lapte, ouă, soia. 

  


