Subway® Ingredience & Alergeny
Informace o složení výrobků jsou založeny na nejaktuálnějších informacích od výrobců potravin.
UPOZORNĚNÍ: Ingredience v tomto seznamu se mohou lišit v závislosti na ročním období, změnách v receptu nebo použití
alternativních dodavatelů potravin. Vezměte prosím na vědomí, že závody, které produkují jídlo mohou pracovat s alergeny,
které nejsou uvedeny níže; tyto závody podnikají mnoho kroků k eliminaci kontaminace těmito alergeny.
Jednotlivé produkty mohou přijít do kontaktu s ostatními během přípravy, což není zohledněno v dokumentu níže. Prosíme,
upozorněte obsluhu na jakoukoliv potravinovou alergii.
Revize srpen 2019, Česká republika

CHLEBY & WRAPY
SVĚTLÝ CHLÉB
Pšeničná mouka, voda, droždí, cukr, lepek, přísady
zlepšující mouku (emulgátory E472e, E481, uvolňovací
činidlo E516, sójová mouka, dextróza, zahušťovadlo E412,
látka zlepšující mouku E300, enzymy (alfa-amyláza,
xylanáza), rostlinný tuk, sůl.
TMAVÝ CHLÉB
Pšeničná mouka, voda, droždí, cukr, lepek, pšeničné otruby,
přísady zlepšující mouku (emulgátory E472e, E481,
uvolňovací činidlo E516, sójová mouka, dextróza,
zahušťovadlo E412, látka zlepšující mouku E300, enzymy
(alfa-amyláza, xylanáza), sladový výtažek z ječmene,
rostlinný tuk, sůl.
CHLÉB SE SÝREM PARMEZÁNOVÉHO TYPU &
OREGANEM
Světlý chléb [pšeničná mouka, voda, droždí, cukr, lepek,
přísady zlepšující mouku (emulgátory E472e, E481,
uvolňovací činidlo E516, sójová mouka, dextróza,
zahušťovadlo E412, látka zlepšující mouku E300, enzymy
(alfa-amyláza, xylanáza), rostlinný tuk, sůl], posyp oregano
a sýr parmezánového typu.
CHLÉB ROZMARÝN & MOŘSKÁ SŮL
Světlý chléb [pšeničná mouka, voda, droždí, cukr, lepek,
přísady zlepšující mouku (emulgátory E472e, E481,
uvolňovací činidlo E516, sójová mouka, dextróza,
zahušťovadlo E412, látka zlepšující mouku E300, enzymy
(alfa-amyláza, xylanáza), rostlinný tuk, sůl], posyp rozmarýn
a mořská sůl [rozmarýn, mořská sůl, řepkový olej].
TMAVÝ CHLÉB S VÍCEZRNNÝM POSYPEM
Tmavý chléb [pšeničná mouka, voda, droždí, cukr, lepek,
pšeničné otruby, přísady zlepšující mouku (emulgátory
E472e, E481, uvolňovací činidlo E516, sójová mouka,
dextróza, zahušťovadlo E412, látka zlepšující mouku E300,
enzymy (alfa-amyláza, xylanáza), sladový výtažek z
ječmene, rostlinný tuk, sůl], více zrnný posyp [slunečnicová
semínka (40%), dýňová semínka (30%), zlatá lněná semínka
(15%), hnědá lněná semínka (15%)].
RAJČATOVÝ WRAP S BAZALKOU
66 % Pšeničná mouka, voda, řepkový olej, kypřidla (E500,
E450), 0,8 % rajčata, dextróza, sůl, kyselina (E296),
bazalka, koření, paprika.
ŠPENÁTOVÝ WRAP

Alergeny: lepek (pšenice), sója
Poznámka: Chléb je připravovaný z hluboce mrazeného
těsta.

Alergeny: lepek (pšenice, ječmen), sója
Poznámka: Chléb je připravovaný z hluboce mrazeného
těsta.

Alergeny: lepek (pšenice), sója, mléko/laktóza
Poznámka: Chléb je připravovaný z hluboce mrazeného
těsta.

Alergeny: lepek (pšenice), sója
Poznámka: Chléb je připravovaný z hluboce mrazeného
těsta.

Alergeny: lepek (pšenice, ječmen), sója, může obsahovat
stopy ořechů a sezamu
Poznámka: Chléb je připravovaný z hluboce mrazeného
těsta.

Alergeny: lepek (pšenice)

Alergeny: lepek (pšenice)

66 % Pšeničná mouka, voda, řepkový olej, kypřidla (E500,
E450), 1,7 % špenát, dextróza, sůl, kyselina (E296).
BEZLEPKOVÝ CHLÉB
Voda, rýžová mouka, tapiokový škrob, kukuřičný škrob,
řepkový olej, kvasnice, zvlhčující látka (E422), prášková
vláknina psyllium z osemení, cukr, hrachový protein,
stabilizátory (E464, E415), sůl, pohanková mouka.
MÜSLI CHLÉB
Pšeničná mouka, voda, 8% rozinky, celozrnná pšeničná
mouka, droždí, pšeničný lepek, 3% ovesné vločky, 3%
slunečnicová semínka, 3% dýňová semínka, 3% lněná
semínka, 2% sušené meruňky, 2% sušené brusinky, cukr,
sůl, pšeničný kvásek, sušený žitný kvásek, pšeničné
otruby, výtažek z ječmenného sladu, rýžová mouka,
rostlinný olej (slunečnicový, řepkový), látka obohacující
mouku (kyselina askorbová), enzymy, sladová pšeničná
mouka, sladová ječmenná mouka.

Alergeny: žádné

Alergeny: lepek (pšenice, ječmen, oves, žito), může
obsahovat sóju
Poznámka: Chléb je připravovaný z hluboce mrazeného
těsta.

DRŮBEŽ, VEPŘOVÉ, HOVĚZÍ, RYBY, VEJCE
KUŘECÍ STRIPSY
Kuřecí prsa, dextróza, sůl, 1.3% bramborový škrob,
regulátor kyselosti (E500).
KUŘE TERIYAKI
Kuřecí stripsy [kuřecí prsa, dextróza, sůl, 1.3% bramborový
škrob, regulátor kyselosti (E500)], Teriyaki omáčka [sójová
omáčka (voda, sójové boby, sůl, pšeničná mouka), voda,
tomatový protlak, lihový ocet, glukózo-fruktózový sirup,
modifikovaný kukuřičný škrob, cibule, cukr, bylinky, koření,
paprika, sůl, sezamová semínka, karamelizovaný cukr,
koření, zahušťovadlo E 410, konzervační prostředky E 202
a E 211].
BBQ KUŘE
Kuřecí stripsy [kuřecí prsa, dextróza, sůl, 1.3% bramborový
škrob, regulátor kyselosti (E500)], BBQ omáčka [voda, cukr,
melasa z cukrové třtiny, rajčatová pasta, sladový ocet
(sladový ječmen), lihový ocet, 5% med, modifikovaný
kukuřičný škrob, sůl, koření (paprika, kmín, Kajenský pepř),
0.3% uzená voda, česnekové pyré [česnek, regulátor
kyselosti (kyselina citrónová)], cibulový prášek, koření
(prášek z kvasnic, maltodextrin, sůl, rýžová mouka, cibulový
prášek), oregano, hřebíčkový olej].
KUŘE TIKKA
Maso z kuřecích prsíček, koření (pšeničná mouka, pšeničný
maltodextrin, česnekový prášek, cukr, cibulový prášek,
barviva (výtažek z papriky), extrakt z koření)) jogurt v
prášku (odstředěné mléko, kultury), rajčatový protlak, sůl,
laktóza (mléko), stabilizátory (Di a tri-fosfáty sodíku a
draslíku), mléčný protein, koncentrát citronové šťávy.
KUŘE MANGO TIKKA
Kuře Tikka [Maso z kuřecích prsíček, koření (pšeničná
mouka, pšeničný maltodextrin, česnekový prášek, cukr,
cibulový prášek, barviva (výtažek z papriky), extrakt z
koření)) jogurt v prášku (odstředěné mléko, kultury),
rajčatový protlak, sůl, laktóza (mléko), stabilizátory (Di a trifosfáty sodíku a draslíku), mléčný protein, koncentrát

Alergeny: žádné
Vyrobeno ze 105 g kuřecího masa na 100 g hotového
produktu. I přes maximální úsilí je odstranit může
obsahovat kosti.
Alergeny: sója, lepek (pšenice), sezam
I přes maximální úsilí je odstranit může obsahovat kosti.

Alergeny: lepek (ječmen)
I přes maximální úsilí je odstranit může obsahovat kosti.

Alergeny: lepek (pšenice), mléko/laktóza
Vyrobeno ze 106 g kuřecího masa na 100 g hotového
produktu.

Alergeny: lepek (pšenice), mléko/laktóza, vejce, horčice
Vyrobeno ze 106 g kuřecího masa na 100 g hotového
produktu

citronové šťávy], majonéza light [Voda, řepkový olej (35 %),
lihový ocet (10 % kyselosti), glukózo-fruktózový sirup,
modifikovaný kukuřičný škrob, sůl, vaječný žloutek, činidlo
okyselení E270, zahušťovadlo E 415, hořčičná semena,
koření], mango chutney [Mango (46%), cukr, voda,
modifikovaný kukuřičný škrob, sůl, česnekové pyré,
regulátor kyselosti (octová kyselina), semena černé cibule,
barvivo (extrakt z papriky), kmín, koření (koriandr, Cassia,
zázvor, muškátový oříšek, fenykl, hřebíček, kardamom),
pískavice, mletý černý pepř, fenyklová semínka, mletý
kardamon, mletý hřebíček].
ŠUNKA
Vepřové maso zadní (88,5 %), voda, sůl, dextróza,
modifikovaný kukuřičný škrob, stabilizátory (E407, E450,
E451), kouřová příchuť, antioxidant (E301), konzervační
prostředek (E250).
PEPPERONI
Maso (vepřové, hovězí), hovězí tuk, sůl, dextróza, hořčičná
moučka, uzená příchuť, emulgátor (E471), slunečnicový
olej, extrakty koření, fermentační kultury, barvivo (E160c),
antioxidant (E301), kultivační a konzervační prostředek
(E250).
ITALSKÝ SALÁM
Maso (vepřové, hovězí), hovězí tuk, sůl, dextróza,
česnekový prášek, mletý bílý pepř, uzená příchuť, barvivo
(E162), mletý černý pepř, fermentační kultury, antioxidant
(E301), stabilizátor (E250).
VAŘENÁ SLANINA S JAVOROVÝM SIRUPEM
Vepřový bůček, sůl, cukr, 2.2% javorový sirup, kouřová
příchuť, emulgátor (E451), konzervant (E250).
VEPŘOVÁ ŽEBÍRKA (PLÁTEK)
Vepřové maso 86,1 %, voda, inulin, škrob, vláknina z hrachu,
dochucovadla, dextróza, stabilizátor E450, antioxidant
(E300, E392), regulátor kyselosti: kyselina citronová.
PHILLY STEAK
Kousky krájeného hovězího masa (74 %) (hovězí maso*,
koření (třtinový cukr, glukózový sirup, modifikovaný
kukuřičný škrob, dextróza, rajčatový prášek, sladový
výtažek z praženého ječmene, sójový protein, kyselina
citrónová (E330), barvivo (E150a), česnek, dochucovadla
(ječmen), cibule, koření (celer), kouřová příchuť, dextróza,
sůl, stabilizátory (E450, E451).
HOVĚZÍ PLÁTEK
Hovězí maso (94 %), hovězí tuk, voda, sója texturovaná,
maltodextrin, sójový koncentrát, sůl, škrob, cibulový prášek,
dochucovadla (pšeničný maltodextrin, ochucovadla,
výtažky z koření, regulátor kyselosti (kyselina citronová),
výtažek z česneku, česnekový prášek, stabilizátory (E451,
E450), barviva (E150a), antioxidant (E301).
TUŇÁK S MAJONÉZOU LIGHT
Tuňák [tuňák, voda, sůl], majonéza light [voda, řepkový olej
(35 %), lihový ocet (10 % kyselosti), glukózo-fruktózový
sirup, modifikovaný kukuřičný škrob, sůl, vaječný žloutek,
činidlo okyselení E270, zahušťovadlo E 415, hořčičná
semena, koření].
CHILLI TUŇÁK

Alergeny: žádné

Alergeny: hořčice
Vyrobeno ze 116 g hovězího a vepřového masa na 100 g
hotového produktu.

Alergeny: žádné
Vyrobeno ze 116 g hovězího a vepřového masa na 100 g
hotového produktu.
Alergeny: žádné
Vyrobeno ze 212 g masa na 100 g hotového produktu.
Alergeny: žádné

Alergeny: sója, lepek (ječmen)
Vyrobeno ze 129 g masa na 100 g hotového produktu.,
cibule (16%), papriky (10%).

Alergeny: sója

Alergeny: vejce, hořčice, ryby

Alergeny: siřičitany, ryby

Tuňák, červená cibule, zelená paprika, Jalapeño papričky
[Jalapeño papričky, voda, ocet, sůl, sorbát draselný
(konzervant E202), chlorid vápenatý (E509), disiřičitan
sodný (E223)].
SÁZENÉ VEJCE
Slepičí vejce z volného chovu, řepkový olej.

Alergeny: vejce

SÝRY
TAVENÝ AMERICKÝ SÝR
Sýr (64%), voda, máslo, mléčný protein, emulgační sůl (E
331), prášek z odstředěného mléka, prášek ze syrovátky,
přírodní příchuť sýra, konzervační prostředek (kyselina
askorbová), separační prostředek (slunečnicový lecitin).
KRÉMOVÝ SÝR
Krémový sýr, sůl, prášek z podmáslí, mikrobiální syřidlo,
E410 a E412.
STROUHANÝ SÝR (PARMEZÁNOVÉHO TYPU)
Mléko (100% kravské mléko), sůl, syřidlo, konzervant
lysozym (ze slepičího vejce).
EMMENTAL STYLE SLICED CHEESE
Pasterizované kravské mléko, sůl, startovací kultury,
mikrobiální syřidlo.
STROUHANÁ MOZZARELA & ČEDAR
74% mozzarella, 24 % red cheddar, 2% potato starch.
FETA CHEESE
Pasterizované ovčí mléko, pasterizované kozí mléko, sůl,
startovací kultury, syřidlo (neživočišného původu).
SMĚS SÝR & CIBULKA
Strouhaná Mozzarela & čedar [74% mozzarella, 24 %
červený čedar, 2% bramborový škrob], červené cibule,
zelená paprika, majonéza light [Voda, řepkový olej (35 %),
lihový ocet (10 % kyselosti), glukózo-fruktózový sirup,
modifikovaný kukuřičný škrob, sůl, vaječný žloutek, činidlo
okyselení E270, zahušťovadlo E 415, hořčičná semena,
koření].

Alergeny: mléko/laktóza

Alergeny: mléko/laktóza
Alergeny: mléko/laktóza, vejce
Alergeny: mléko/laktóza
Alergeny: mléko/laktóza
Alergeny: mléko/laktóza
Alergeny: mléko/laktóza, vejce, hořčice

ZELENINOVÉ PRODUKTY
PIKANTNÍ VEGANSKÝ PLÁTEK
Zelenina 45% (červená cibule, červená paprika, mrkev,
špenát, kukuřice, bílé zelí, hrášek, zelené chilli papriky,
česnek), rostlinné bílkoviny (sója, pšenice, brambor), voda,
slunečnicový olej, rýže, dextróza, škrob (bramborový,
pšeničný), zázvor, aroma (celer), koření, koriandr, sůl.
ČERVENÁ ŘEPA A FAZOLE (PLÁTEK)
46.3%* červená řepa, 14.9%* mix z červené řepy (sójová
bílkovina, bambusové vlákno, modifikovaný škrob, ocet,
prášek z řepné šťávy, přírodní příchuť), 12.2%* směs s
červenou řepou [quinoa, sušené brusinky (brusinky, cukr,
slunečnicový olej), prášek z červené řepy, přírodní příchuť,
koření (paprika, kmín, černý pepř, koriandr, skořice,
muškátový oříšek, kardamom, hřebíček)], pšeničný lepek,
voda, 4.3% * černé fazole (voda, sušené černé fazole, sůl),
smažená cibule, tapiokový škrob, sůl.
HUMMUS

Alergeny: sója, lepek (pšenice), celer

Alergeny: sója, lepek (pšenice)

Alergeny: sezam

50% cizrna, voda, tahini sezamová pasta, řepkový olej,
koncentrovaný citronový džus, olivový olej, sůl, česnekové
pyré.
PLÁTKY JALAPEŇO PAPRIČEK
Jalapeño papričky, voda, ocet, sůl, sorbát draselný
(konzervant E202), chlorid vápenatý (E509), disiřičitan
sodný (E223).
NAKLÁDANÉ ORUKY
Nakládané okurky, voda, ocet, sůl, zpevňující látka (chlorid
vápenatý), konzervační prostředek (sorban draselný),
barvivo (kurkumin), přírodní příchuť.
MARINOVANÁ CHERRY RAJČATA
Polo sušené poloviny cherry rajčat (93%), řepkový olej, sůl,
česnek a oregano.
OLIVY
Krájené černé olivy, voda, sůl, glukonát železnatý.
RAJČATA
Krájená červená rajčata.
OKURKA
Krájená okurka.
CIBULE
Krájená červená cibule.
LEDOVÝ SALÁT
Krájený ledová salát.
TROJBAREVNÁ PAPRIKA
Krájená paprika tří barev.
ŠPENÁT
Špenát.
SLADKÁ KUKUŘICE
(100%) kukuřice.
GUACAMOLE
Hass avokádo (91%), destilovaný ocet, voda, papričky
Jalapeño, sušená cibule, sůl, granulovaný česnek.
ZELÍ
Krájené červené a bílé zelí.
BANÁN
Banán.
JABLKO
Jablko.

Alergeny: siřičitany

Alergeny: žádné

Alergeny: žádné
Alergeny: žádné
Alergeny: žádné
Alergeny: žádné
Alergeny: žádné
Alergeny: žádné
Alergeny: žádné
Alergeny: žádné
Alergeny: žádné
Alergeny: žádné
Alergeny: žádné
Alergeny: žádné
Alergeny: žádné

OMÁČKY A OCHUCOVADLA
BBQ OMÁČKA
Voda, cukr, melasa z cukrové třtiny, rajčatová pasta,
sladový ocet (sladový ječmen), lihový ocet, 5% med,
modifikovaný kukuřičný škrob, sůl, koření (paprika, kmín,
Kajenský pepř), 0.3% uzená voda, česnekové pyré [česnek,
regulátor kyselosti (kyselina citrónová)], cibulový prášek,
koření (prášek z kvasnic, maltodextrin, sůl, rýžová mouka,
cibulový prášek), oregano, hřebíčkový olej.
MEXICKÁ CHIPOTLE
Řepkový olej, voda, lihový ocet, glukózo-fruktózový sirup,
podmáslí, modifikovaný kukuřičný škrob, vaječný žloutek,
sůl, cukr, koření, cibule, dochucovadlo, kouřová příchuť,
bylinky, zahušťovadlo E 415, karamelový cukr.
MAJONÉZA LIGHT

Alergeny: lepek (ječmen)

Alergeny: vejce, mléko/laktóza

Alergeny: vejce, hořčice

Voda, řepkový olej (35 %), lihový ocet (10 % kyselosti),
glukózo-fruktózový sirup, modifikovaný kukuřičný škrob,
sůl, vaječný žloutek, činidlo okyselení E270, zahušťovadlo E
415, hořčičná semena, koření.
KEČUP
Rajčatový protlak (75%), glukózo-fruktózový sirup, lihový
ocet, modifikovaný kukuřičný škrob, sůl, karamelizovaný
cukr, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), koření,
přírodní dochucovadlo.
HRUBOZRNNÁ MEDOVÁ HOŘČICE
Voda, 20% med, 13% Dijon hořčice (voda, hořčičná
semínka, ocet, sůl), řepkový olej, lihový ocet, cukr, citronová
šťáva z koncentrátu, 1.5% hořčičná semínka, 1%
hrubozrnná hořčice (voda, hořčičná
semínka,
Dijon hořčice (voda, hořčičná semínka, ocet, sůl), ocet z
bílého vína, lihový ocet, křen, sůl, hořčičná mouka, hořčičné
otruby, jamajský pepř), 1% hořčičná mouka, sůl,
modifikovaný bramborový škrob, stabilizátory (guma guar,
xanthanová guma), cibulový prášek, konzervant (sorbát
draselný), regulátor kyselosti (kyselina mléčná), barvivo
(kurkumin).
SLADKÁ CIBULOVÁ OMÁČKA
Voda, cukr, balzamikový ocet (vinný ocet, mošt), ocet,
modifikovaný kukuřičný škrob, koření (2.2% cibulový
prášek, mák, hořčičné semínko, černý pepř), koncentrát
jablečné šťávy, sůl, přírodní příchuť, řepkový olej, 0.2%
koncentrát cibulové šťávy, zahušťovadlo (E415), kouřové
aroma, paprika, cibule.
CAESAR SAUCE
Řepkový olej, voda, lihový ocet*, glukózo-fruktózový sirup,
strouhaný tvrdý sýr (4 %), podmáslí, modifikovaný
kukuřičný škrob, sůl, sýr (1,5%), česnek, vaječný žloutek,
přírodní příchuť, koncentrát citrónové šťávy, koření, sójová
omáčka, (voda, sójové boby, pšeničná mouka, sůl),
okyselující kyselina mléčná, zahušťovadlo E 415.
TERIYAKI SAUCE
Sójová omáčka (voda, sójové boby, sůl, pšeničná mouka),
voda, tomatový protlak, lihový ocet, glukózo-fruktózový
sirup, modifikovaný kukuřičný škrob, cibule, cukr, bylinky,
koření, paprika, sůl, sezamová semínka, karamelizovaný
cukr, koření, zahušťovadlo E 410, konzervační prostředky E
202 a E 211.
ČESNEKOVÁ VEGANSKÁ OMÁČKA
Řepkový olej, voda, lihový ocet, cukr, česnek (2%),
modifikovaný kukuřičný škrob, sůl, modifikovaný
bramborový škrob, petržel, regulátor kyselosti: kyselina
mléčná, česnekový olej (0.2%), konzervant:
sorbát
draselný, stabilizátory (xanthanová guma, guma guar).
SUPER OSTRÁ CHILLI OMÁČKA
Červené papričky Jalapeňo (červené papričky Jalapeňo,
ocet, sůl), pyré z Kajenského pepře (Kajenský pepř, sůl,
kyselina octová), voda, lihový ocet.
OLIVOVÝ OLEJ
Olivový olej.
MANGO CHUTNEY
Mango (46%), cukr, voda, modifikovaný kukuřičný škrob,
sůl, česnekové pyré, regulátor kyselosti (octová kyselina),

Alergeny: žádné

Alergeny: hořčice

Alergeny: hořčice

Alergeny: mléko/laktóza, vejce, sója, lepek (pšenice)

Alergeny: sója, lepek (pšenice), sezam

Alergeny: žádné

Alergeny: žádné

Alergeny: žádné
Alergeny: žádné

semena černé cibule, barvivo (extrakt z papriky), kmín,
koření (koriandr, Cassia, zázvor, muškátový oříšek, fenykl,
hřebíček, kardamom), pískavice, mletý černý pepř,
fenyklová semínka, mletý kardamon, mletý hřebíček.
VINAIGRETTE
Řepkový olej, voda, lihový ocet, cukr, olivový olej, 5%
Dijon hořčice (voda, hořčičná semínka, ocet, sůl), sůl, černý
pepř, stabilizátory (xanthanová guma, guma guar).
SLADKÁ CHILLI OMÁČKA
Cukr, voda, ocet, glukózový sirup, koření (červený pepř, sůl,
stabilizátor [E270], konzervant ]E202]), modifikovaný
kukuřičný škrob, drcený česnek, sůl, mletá paprika,
paprikový granulát, česnekový granulát, konzervant (E202),
chilli papriky.
OREGANO
Sušené oregano.
PRAŽENÁ CIBULKA
Cibule (70%), palmový/řepkový olej, pšeničná mouka, sůl.
CHILLI VLOČKY
Chilli vločky.
MOŘSKÁ SŮL
Mořská sůl.
PEPŘ CELÝ
65% černý pepř, 35% zelený pepř.
ROZMARÝN & MOŘSKÁ SŮL
Rozmarýn, mořská sůl, řepkový olej.
VÍCEZRNÝ POSYP
Slunečnicová semínka (40%), dýňová semínka (30%), zlatá
lněná semínka (15%), hnědá lněná semínka (15%).

Alergeny: hořčice

Alergeny: žádné

Alergeny: žádné
Alergeny: lepek (pšenice)
Alergeny: žádné
Alergeny: žádné
Alergeny: žádné
Alergeny: žádné
Alergeny: může obsahovat stopy ořechů a sezamu

COOKIE & SLADKOSTI
TĚSTO NA SUŠENKY S ČOKOLÁDOVÝMI LUPÍNKY
Pšeničná mouka, čokoládové lupínky 23 % [cukr, kakaová
hmota, kakaové máslo, emulgátor (sójový lecitin), přírodní
aroma (vanilka)], cukr, margarín [palmový tuk, máslo, voda,
sůl, řepkový olej, emulgátor (mono- a di-glyceridy mastných
kyselin), přírodní příchuť (máslo, mléko), kyselina citrónová,
barvivo (beta karoten), pasterizované vejce (z volného
chovu), palmový tuk, melasa, kypřící prášek (uhličitan
sodný) příchuť (vanilka), sůl.
TĚSTO NA SUŠENKY S ČOKOLÁDOVÝMI KOUSKY
Pšeničná mouka, cukr, čokoládové kousky 16 % [(cukr,
kakaová hmota, kakaové máslo, dextróza, emulgátor
(sójový lecitin), přírodní příchuť (vanilka)], palmový tuk,
pasterizované vejce (z volného chovu), invertní cukrový
sirup, melasa, voda, sladká syrovátka, kypřící prášek
(uhličitan sodný), sůl, příchuť (vanilka).
TĚSTO NA SUŠENKY S DVOJJAKÝMI ČOKOLÁDOVÝMI
LUPÍNKY (SUPERČOKOLÁDOVÁ COOKIE)
Cukr, pšeničná mouka, margarín [(palmový tuk, voda, sůl,
řepkový olej, emulgátor (mono- a di-glyceridy mastných
kyselin) přírodní příchuť (máslo, mléko), kyselina citrónová,
barvivo (beta karoten)], bílé cukrovinky 12 % [ (cukr,
palmová jádra, tuk z palmových jader, sušené odstředěné
mléko, emulgátor (sójový lecitin), přírodní příchuť (vanilka)

Alergeny: mléko/laktóza, lepek (pšenice), vejce, sója, může
obsahovat stopy ořechů

Alergeny: mléko/laktóza, lepek (pšenice), vejce, sója, může
obsahovat stopy ořechů

Alergeny: mléko/laktóza, lepek (pšenice), vejce, sója, může
obsahovat stopy ořechů

], 7% čokoláda [(cukr, kakaová hmota, kakaové máslo,
emulgátor (sójový lecitin), přírodní příchuť (vanilka)],
pasterizované vejce (ze slepic z volného chovu), 3,6%
kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, máslo, melasa,
příchuť (vanilka), kypřící prášek (uhličitan sodný), sůl.
TĚSTO NA SUŠENKY S MAKADAMOVÝMI OŘECHY A
LUPÍNKY BÍLÉ ČOKOLÁDY
Pšeničná mouka, cukr, margarín [(palmový tuk, voda, sůl,
řepkový olej, emulgátor (mono- a di-glyceridy mastných
kyselin) přírodní příchuť (máslo, mléko), kyselina citrónová,
barvivo (beta karoten)], 15 % bílé cukrovinky 12 % [(cukr,
palmová jádra, tuk z palmových jader, sušené odstředěné
mléko, emulgátor (sójový lecitin), přírodní příchuť (vanilka)],
makadamové ořechy 6 %, pasterizované vejce (ze slepic z
volného chovu), melasa, kypřící prášek (uhličitan sodný),
příchuť (vanilka), sůl.
TĚSTO NA SUŠENKY S ČOKOLÁDOVÝMI LUPÍNKY A
DUHOVÝMI BONBÓNY
Pšeničná mouka, cukr, palmový olej, 9% čokoláda [(cukr,
kakaová hmota, kakaové máslo, emulgátor (sójový lecitin),
přírodní příchuť], duhové cukrovinky 9 % (sirup ze sušeného
třtinového cukru, cukr, kakaové máslo, kakaová hmota,
sušené mléko, rýžový škrob, glazura (arabská guma, šelak,
karnaubský vosk, včelí vosk], barviva (kurkumín, řepná
šťáva, beta karoten), emulgátor (sójový lecitin), vanilkový
extrakt, pasterizované vejce (ze slepic z volného chovu),
melasa, voda, kypřící prášek (uhličitan sodný), sladký
syrovátkový prášek, přírodní příchuť, stolní sůl.
TĚSTO NA OVESNÉ SUŠENKY S ROZINKAMI
Cukr, pšeničná mouka, palmový tuk, rozinky 15 %, 13 %
oves, pasterizované vejce (ze slepic z volného chovu),
voda, melasa, sůl, sladký syrovátkový prášek, kypřící
prášek (uhličitan sodný), skořice, výtažky z rostlinných
barviv (dýně a jablečné výtažky).
TĚSTO NA SUŠENKY S MALINOVÝM SÝROVÝM DORTEM
(MALINA & CHEESECAKE COOKIE)
Pšeničná mouka, cukr, margarín [(palmový tuk, voda, sůl,
řepkový olej, emulgátor (mono- a di-glyceridy mastných
kyselin), kyselina citrónová, barvivo (beta karoten)], bílé
cukrovinky 15 % [(cukr, tuk z palmových jader, sušené
odstředěné mléko, emulgátor (sójový lecitin), přírodní
příchuť (vanilka)], pasterizované vejce (ze slepic z volného
chovu), 4% malinové nugety [dextróza, palmový olej,
kukuřičná mouka, malinový prášek, barvivo (šťáva z
červené řepy, antokyany), kyselina: citrónová, přírodní
příchuť (malina)], 1,6 % prášku z krémového sýru, invertní
cukrový sirup, dochucovadla (maliny, máslo), kypřící prášek
(uhličitan sodný), sůl, výtažky z rostlinných barviv (dýně a
jablko), modifikované škroby.
COCONUT & CHOCOLATE COOKIE
Pšeničná mouka, cukr, palmový olej, 16% mléčná
čokoláda (cukr, kakaové máslo, prášek z plnotučného
mléka, kakaová hmota, emulgátor (sójový lecitin), přírodní
aroma), 8% strouhaný kokos, vejce z volného chovu,
invertní cukrový sirup, voda, přírodní aroma, kypřící činidlo
(uhličitan sodný), sůl.

Alergeny: lepek (pšenice), mléko/laktóza, vejce, sója,
makadamové ořechy

Alergeny: mléko/laktóza, lepek (pšenice), vejce, sója, může
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NÁPOJE & SIRUPY
ESPRESSO/AMERICANO
Voda, kávová zrna.
ČAJ
Voda, čaj.
CAPPUCCINO/CAFÉ LATTE/ FLAT WHITE/HORKÁ
ČOKOLÁDA/LEDOVÁ KÁVA
Voda, mléko, kávová zrna.
OCHUCENÉ LATTE
Voda, mléko, kávová zrna, sirup (ingredience záleží na
příchuti).
CAPPUCCINO/CAFÉ LATTE/ FLAT WHITE/HORKÁ
ČOKOLÁDA/LEDOVÁ KÁVA
Mléko, prášek na přípravu čokoládového nápoje.
TOČENÉ NÁPOJE
Sirup dle příchutě, voda.
SIRUP MONIN MANDLOVÝ
Cukr, voda, aroma, emulgační činidlo: E414, E413.
Obsahuje mandlový extrakt.
SIRUP MONIN KARAMELOVÝ
Cukr, voda, aroma, kyselina citrónová, barvivo: E150a.

Alergeny: žádné
Alergeny: žádné
Alergeny: mléko/laktóza
Alergeny: mléko/laktóza
Alergeny: mléko/laktóza
Alergeny: žádné
Alergeny: ořechy - mandle
Alergeny: žádné

