
 

 

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 říjen 2020, 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. 

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

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. 

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

 

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.  

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

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]. 

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

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%)]. 

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

RAJČATOVÝ WRAP S BAZALKOU 
66 % Pšeničná mouka, voda, řepkový olej, kypřidla 
(E500, E450), 0,8 % rajčata, dextróza, sůl, kyselina 
(E296), bazalka, koření, paprika. 

Alergeny: lepek (pšenice) 
 

ŠPENÁTOVÝ  WRAP 
66 % Pšeničná mouka, voda, řepkový olej, kypřidla (E500, 
E450), 1,7 % špenát, dextróza, sůl, kyselina (E296). 

Alergeny: lepek (pšenice) 
 



 

 
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. 

Alergeny: žádné 

 

DRŮBEŽ, VEPŘOVÉ, HOVĚZÍ, RYBY, VEJCE 
KUŘECÍ STRIPSY 
Kuřecí prsa, dextróza, sůl, 1.3% bramborový škrob, 
regulátor kyselosti (E500). 

Alergeny: žádné 
Vyrobeno ze 105 g kuřecího masa na 100 g hotového 
produktu. I přes maximální úsilí je odstranit může 
obsahovat kosti.  

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]. 

Alergeny: sója, lepek (pšenice), sezam 
I přes maximální úsilí je odstranit může obsahovat kosti. 

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]. 

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

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. 

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

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 tri-
fosfáty sodíku a draslíku), mléčný protein, koncentrát 
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].  

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

KRŮTÍ PRSA 
87% krůtí prsa, voda, sůl, stabilizátory (E407, E450, E451), 
antioxidant (E326), dextróza, bilý pepř, barvivo (E150a). 

Alergeny: žádné  
 

ŠUNKA Alergeny: žádné  



 

 
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), vepřový tuk, sůl, ochucovadla 
[koření, dextróza, glukózový sirup, sůl, antioxidant (E301, 
E 300), příchutě, extrakty (paprika, pepř, jasmínový čaj), 
uzená příchuť], extrakt z rozmarýnu, barvivo (E160c), 
fermentační kultury, kultivační a konzervační prostředek 
(E250). 

Alergeny: žádné (Ve zlepšeném produktu nejsou žádné 
alergeny. Předešlý produkt, který ještě může být na 
některých restauracích, obsahuje hořčici. Pokud je 
zákazník alergický, musí se zkontrolovat složení produktu 
na balení od výrobce.) 
Vyrobeno ze 112 g hovězího a vepřového masa na 100 g 
hotového produktu. 

ITALSKÝ SALÁM 
Maso (vepřové, hovězí), vepřový tuk, sůl, koření [dextróza, 
koření (bílý pepř, zázvor), maltodextrin, ochucovadla 
(ochucovadla, uzená příchuť), sůl, antioxidant (E301, 
E300), pastinák, přírodní aroma, česnek, libeček, cibule, 
extrakt z černého pepře], extrakt z rozmarýnu, fermentační 
kultury, stabilizátor (E250). 

Alergeny: žádné 
Vyrobeno ze 112 g hovězího a vepřového masa na 100 g 
hotového produktu. 

VAŘENÁ SLANINA S JAVOROVÝM SIRUPEM 
Vepřový bůček, sůl, cukr, 2.2% javorový sirup, kouřová 
příchuť, emulgátor (E451), konzervant (E250). 

Alergeny: žádné 
Vyrobeno ze 212 g masa na 100 g hotového produktu. 

VEPŘOVÁ ŽEBÍRKA (PLÁTEK) 
Vepřové maso 86,1 %, voda, inulin, škrob, vláknina z 
hrachu, dochucovadla, dextróza, stabilizátor E450, 
antioxidant (E300, E392), regulátor kyselosti: kyselina 
citronová. 

Alergeny: žádné 
 

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). 

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

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). 

Alergeny: sója 
 

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]. 

Alergeny: vejce, hořčice, ryby 

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). 

Alergeny: mléko/laktóza 

 

KRÉMOVÝ SÝR Alergeny: mléko/laktóza 



 

 
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). 

Alergeny: mléko/laktóza, vejce 

 
EMMENTAL STYLE SLICED CHEESE 
Pasterizované kravské mléko, sůl, startovací kultury, 
mikrobiální syřidlo. 

Alergeny: mléko/laktóza 

 
STROUHANÁ MOZZARELA & ČEDAR 
74% mozzarella (kravské mléko, sůl, mléčné kultury, 
mikrobiální syřidlo), 24 % červený čedar (kravské mléko, 
sůl, startovací kultury, syřidlo, přírodní barvivoE160b), 2% 
potato starch. 

Alergeny: mléko/laktóza 

FETA CHEESE 
Pasterizované ovčí mléko, pasterizované kozí mléko, sůl, 
startovací kultury, syřidlo (neživočišného původu). 

Alergeny: mléko/laktóza 

 
ZELENINOVÉ PRODUKTY 

PIKANTNÍ VEGANSKÝ PLÁTEK 
Zelenina 43% (červená cibule, červená paprika, zelená 
sladká paprika, mrkev, špenát, kukuřice, bílé zelí, hrášek, 
zelené chilli papričky), rostlinný protein (sója, pšeničný 
lepek), voda, slunečnicový olej, rýže, pyré (zázvorové pyré, 
česnekové pyré), škrob (brambor, pšenice), aroma (celer), 
koriandr, zahušťovadlo (methylcelulóza), koření, dextróza, 
sůl. 

Alergeny: sója, lepek (pšenice), celer 
 

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. 

Alergeny: sója, lepek (pšenice) 

PLÁTKY JALAPEŇO PAPRIČEK 
Jalapeño papričky, voda, ocet, sůl, sorbát draselný 
(konzervant E202), chlorid vápenatý (E509), disiřičitan 
sodný (E223). 

Alergeny: siřičitany 
 

NAKLÁDANÉ ORUKY 

Nakládané okurky, voda, ocet, sůl, zpevňující látka (chlorid 
vápenatý), konzervační prostředek (sorban draselný), 
barvivo (kurkumin), přírodní příchuť. 

Alergeny: žádné 
 

MARINOVANÁ CHERRY RAJČATA  
Polo sušené poloviny cherry rajčat (93%), řepkový olej, sůl, 
česnek a oregano.  

Alergeny: žádné 
 

OLIVY 
Krájené černé olivy, voda, sůl, glukonát železnatý. 

Alergeny: žádné 
 

RAJČATA 
Krájená červená rajčata.  

Alergeny: žádné 

OKURKA 
Krájená okurka. 

Alergeny: žádné 

CIBULE 
Krájená červená cibule.  

Alergeny: žádné 

LEDOVÝ SALÁT 
Krájený ledová salát. 

Alergeny: žádné 



 

 
TROJBAREVNÁ PAPRIKA 
Krájená paprika tří barev.  

Alergeny: žádné 

ŠPENÁT 
Špenát.  

Alergeny: žádné 

SLADKÁ KUKUŘICE 
(100%) kukuřice. 

Alergeny: žádné 

GUACAMOLE 
Hass avokádo (91%), destilovaný ocet, voda, papričky 
Jalapeño, sušená cibule, sůl, granulovaný česnek. 

Alergeny: žádné 

PEČENÉ BRAMBORY 
Brambory (90%), těsto (modifikovaný škrob, rýžová mouka, 
dextrin, hrachová vláknina, extrakt z kurkumy, stabilizátor 
(xanthanová guma), barvivo (extrakt z papriky), hrachový 
protein, slunečnicový olej (4%), sůl. 

Alergeny: žádné 

 
 

OMÁČKY A OCHUCOVADLA 
BBQ OMÁČKA „HONEY & HICKORY“ 
Glukózo-fruktózový sirup, rajčatové pyré, sladový ocet 
(obsahuje ječmen), melasa, 5% med, lihový ocet, 
modifikovaný kukuřičný škrob, sůl, koření, karamelový 
cukrový sirup, zahušťovadlo (E415), 0.02% „hickory“ uzená 
sůl, přírodní aroma, uzená voda. 

Alergeny: lepek (ječmen) 

 

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. 

Alergeny: vejce, mléko/laktóza 

 

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: vejce, hořčice 

 

KEČUP  
Rajčatový protlak (75%), glukózo-fruktózový sirup, lihový 
ocet, modifikovaný kukuřičný škrob, sůl, karamelizovaný 
cukr, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), koření, 
přírodní dochucovadlo.  

Alergeny: žádné 

 

HRUBOZRNNÁ MEDOVÁ HOŘČICE 
Voda, glukózo-fruktózový sirup, hořčice (voda, hořčičné 
semínko, lihový ocet, sůl, koření), řepkový olej, med, 
Dijon hořčice (voda, hořčičná semínka, lihový ocet, sůl, 
koření), hrubá hořčičná semínka, modifikovaný kukuřičný 
škrob, sůl, sušená cibule, citronová šťáva z koncentrátu, 
hořčičné semínko, regulátor kyselosti (kyselina mléčná), 
zahušťovadlo (E415), karamelizovaný cukrový sirup. 

Alergeny: hořčice 

 

SLADKÁ CIBULOVÁ OMÁČKA 
Voda, cukr, balzamikový ocet (vinný ocet, koncentrovaný 
hroznový mošt), ocet, modifikovaný kukuřičný škrob, 
koncentrovaný jablečný džus, bílý vinný ocet, sůl, přírodní 
cibulové aroma, sušená cibule, hořčičná mouka, mák, 
sušená paprika, řepkový olej, koncentrát cibulové šťávy, 
černý pepř, zahušťovadlo (E415), kouřová voda.  

Alergeny: hořčice 

 

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 

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

 



 

 
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. 

Alergeny: sója, lepek (pšenice), sezam 
 

ČESNEKOVÁ VEGANSKÁ OMÁČKA 
Řepkový olej, voda, lihový ocet, glukózo-fruktózový sirup, 
6,5 % česnek, sůl, modifikovaný kukuřičný škrob, bylinky, 
0,5 % česnekový extrakt, zahušťovadlo (E415), regulátor 
kyselosti: kyselina mléčná. 

Alergeny: žádné 
 

SUPER OSTRÁ CHILLI OMÁČKA 
Červené papričky Jalapeňo (červené papričky Jalapeňo, 
ocet, sůl), pyré z Kajenského pepře (Kajenský pepř, sůl, 
kyselina octová), voda, lihový ocet. 

Alergeny: žádné 
 

OLIVOVÝ OLEJ 
Olivový olej. 

Alergeny: žádné 
 

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. 

Alergeny: žádné 
 

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). 

Alergeny: hořčice 
 

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.  

Alergeny: žádné 
 

OREGANO 
Sušené oregano. 

Alergeny: žádné 
 

PRAŽENÁ CIBULKA 
Cibule (70%), palmový/řepkový olej, pšeničná mouka, sůl.  

Alergeny: lepek (pšenice) 

CHILLI VLOČKY 
Chilli vločky. 

Alergeny: žádné 
 

MOŘSKÁ SŮL 
Mořská sůl.  

Alergeny: žádné 
 

PEPŘ CELÝ 
65% černý pepř, 35% zelený pepř. 

Alergeny: žádné 
 

ROZMARÝN & MOŘSKÁ SŮL 
Rozmarýn, mořská sůl, řepkový olej.  

Alergeny: žádné 
 

VÍCEZRNÝ POSYP 
Slunečnicová semínka (40%), dýňová semínka (30%), 
zlatá lněná semínka (15%), hnědá lněná semínka  (15%). 

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 

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



 

 
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). 

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

TĚSTO NA SUŠENKY S DVOJJAKÝMI 
ČOKOLÁDOVÝMI LUPÍNKY (COOKIE DVOJITÁ 
ČOKOLÁDA) 
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) ], 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. 

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

 

TĚSTO NA SUŠENKY S MAKADAMOVÝMI OŘECHY 
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. 

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

 

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. 

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

 

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). 

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

 

TĚSTO NA SUŠENKY S MALINOVÝM SÝROVÝM 
DORTEM (MALINA & CHEESECAKE COOKIE) 

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



 

 
Pšeničná mouka, cukr, margarín [(palmový tuk, voda, 
řepkový olej, emulgátor (mono- a di-glyceridy mastných 
kyselin), kyselina citrónová, barvivo (beta karoten)], bílé 
cukrovinky 16 % [(cukr, tuk z palmových jader, sušené 
odstředěné mléko, sušený glukózový sirup, inulin, sójový 
lecitin, přírodní příchuť (vanilka)], pasterizované vejce (od 
slepic z volného chovu), malinové nugety [dextróza, 
palmový olej, kukuřičná mouka, 0,7 % malinový prášek, 
kyselina: citrónová, přírodní příchuť, prášek z červené 
řepy), 2 % prášku z krémového sýru, invertní cukrový 
sirup, kypřící prášek (uhličitan sodný), ochucovadla, sůl, 
přírodní máslové aroma, výtažky z rostlinných barviv (dýně 
a jablko). 

 

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

 

 

NÁPOJE & SIRUPY   
ESPRESSO/AMERICANO 
Voda, kávová zrna.   

Alergeny: žádné 
 

ČAJ 
Voda, čaj.   

Alergeny: žádné 
 

CAPPUCCINO/CAFÉ LATTE/ FLAT WHITE/HORKÁ 
ČOKOLÁDA/LEDOVÁ KÁVA 
Voda, mléko, kávová zrna. 

Alergeny: mléko/laktóza 

OCHUCENÉ LATTE 
Voda, mléko, kávová zrna, sirup (ingredience záleží na 
příchuti). 

Alergeny: mléko/laktóza 

CAPPUCCINO/CAFÉ LATTE/ FLAT WHITE/HORKÁ 
ČOKOLÁDA/LEDOVÁ KÁVA 
Mléko, prášek na přípravu čokoládového nápoje. 

Alergeny: mléko/laktóza 

TOČENÉ NÁPOJE 
Sirup dle příchutě, voda.  

Alergeny: žádné 
 

SIRUP MONIN MANDLOVÝ 
Cukr, voda, aroma, emulgační činidlo: E414, E413. 
Obsahuje mandlový extrakt.  

Alergeny: ořechy - mandle 
 

SIRUP MONIN KARAMELOVÝ 
Cukr, voda, aroma, kyselina citrónová, barvivo: E150a. 

Alergeny: žádné 
 

SIRUP MONIN KOKOSOVÝ 
Cukr, voda, aroma, emulgační činidlo: arabská guma. 
Obsahuje kokosový extrakt.  

Alergeny: žádné 
 

 



 

 

Subway® Ingredients & Allergens 
Ingredient information is based on the most current information supplied by food manufacturers.  

Although every effort is made to keep this list current, ingredients may vary slightly due to season, changes in formula or 
use of alternate food suppliers. Please note that food manufacturing facilities may process other allergens not listed in below 
ingredient statements; these facilities take many steps to eliminate cross contamination with these allergens.  

ALERT: Individual food items may come in contact with one another during food preparation and is not reflected on this 
document.  Please notify the sandwich artist if you have a food allergy. 

Updated October 2020, Czech Republic 

BREADS & WRAPS 
ITALIAN (WHITE) BREAD 
Wheat flour, water, yeast, sugar, gluten, baking agent 
(emulsifiers E472e; E481, releasing agent E516, soya 
flour, dextrose, stabilizer E412, flour treatment agent E300, 
enzymes (alpha-amylase, xylanase)), vegetable fat, salt. 

Allergens: gluten (wheat), soya 
Note: Bread produced from deep frozen dough.  

 

WHEAT BREAD 
Wheat flour, water, yeast, sugar, gluten, wheat bran, 
baking agent (emulsifiers E472e; E481, releasing agent 
E516, soya flour, dextrose, stabilizer E412, flour treatment 
agent E300, enzymes (alpha-amylase, xylanase)), barley 
malt extract, vegetable fat, salt. 

Allergens: gluten (wheat, barley), soya 
Note: Bread produced from deep frozen dough.  

 

HARD CHEESE & OREGANO BREAD  
Italian (White) Bread 
Oregano, Parmesan style cheese topping. 

Allergens: gluten (wheat), soya, milk/lactose 
Note: Bread produced from deep frozen dough.  

ROSEMARY & SEA SALT BREAD 
Italian (White) Bread [wheat flour, water, yeast, sugar, 
gluten, baking agent (emulsifiers E472e; E481, releasing 
agent E516, soya flour, dextrose, stabilizer E412, flour 
treatment agent E300, enzymes (alpha-amylase, 
xylanase)), vegetable fat, salt], rosemary and sea salt 
topping [rosemary, sea salt, rapeseed oil]. 

Allergens: gluten (wheat), soya 
Note: Bread produced from deep frozen dough.  

MULTI-SEED WHEAT BREAD 
Wheat bread [wheat flour, water, yeast, sugar, gluten, 
wheat bran, baking agent (emulsifiers E472e; E481, 
releasing agent E516, soya flour, dextrose, stabilizer E412, 
flour treatment agent E300, enzymes (alpha-amylase, 
xylanase)), barley malt extract, vegetable fat, salt], multi-
sed topping [sunflower seeds (40%), pumpkin seeds 
(30%), golden linseed (15%), brown linseed (15%)]. 

Allergens: gluten (wheat, barley), soya, may contain 
traces of nuts and sesame, due to manufacturing methods 
Note: Bread produced from deep frozen dough.  

TOMATO WRAP WITH BASIL 
66 % wheat flour, water, rapeseed oil, raising agents 
(E500, E450), 0,8% tomatoes, dextrose, salt, acid (E296), 
basil, spices, paprika.  

Allergens: gluten (wheat) 
 

SPINACH WRAP 
66 % wheat flour, water, rapeseed oil, raising agents 
(E500, E450), 1,7 % spinach, dextrose, acid (E296), salt.  

Allergens: gluten (wheat) 
 

GLUTEN FREE BREAD 
Water, rice flour, tapioca starch, maize starch, rapeseed oil, 
yeast, humectant (E422), psyllium husk powder, sugar, pea 
protein, stabilizers (E464, E415), salt, buckwheat flour. 

Allergens: none 

 
 
 
 
 



 

 

POULTRY, PORK, BEEF, FISH, EGG 
CHICKEN STRIPS 
Chicken breast, dextrose, salt, 1.3% potato starch, acidity 
regulator (E500). 

Allergens: none 
Note: Made with 105g of chicken breast per 100g of 
finished product. 
Whilst every effort has been made to remove all bones, 
some may remain. 

CHICKEN TERIYAKI 
Chicken strips [chicken breast, dextrose, salt, 1.3% potato 
starch, acidity regulator (E500)], teriyaki glaze [Soya sauce 
(water, soya beans, salt, wheat flour), water, tomato puree, 
spirit vinegar, glucose-fructose syrup, modified waxy maize 
starch, onions, sugar, herbs, paprika, salt, sesame seed, 
caramel sugar syrup, spices, thickening agent E410, 
preservative E202 and E211]. 

Allergens: soya, gluten (wheat), sesame 
Whilst every effort has been made to remove all bones, 
some may remain. 

BBQ CHICKEN 
Chicken strips [chicken breast, dextrose, salt, 1.3% potato 
starch, acidity regulator (E500)], Hickory BBQ sauce 
[Water, sugar, cane molasses, tomato paste, malt vinegar 
(malted barley), spirit vinegar, 5% bakers honey, modified 
waxy maize starch, salt, spices (paprika, cumin, cayenne 
pepper), 0.3% smoked water, garlic puree [garlic, acidity 
regulator (citric acid)], onion powder, savory seasoning 
(yeast extract powder, maltodextrin, salt, rice flour, onion 
powder), oregano, clove oil]. 

Allergens: gluten (barley) 
Whilst every effort has been made to remove all bones, 
some may remain. 

CHICKEN TIKKA 
Chicken meat, 4.5% seasoning [spices (cumin, coriander, 
chilli, fenugreek, cayenne), wheat flour, maltodextrin, 
garlic powder, sugar, natural turmeric flavoring, onion 
powder, color (E160c), coriander extract], 2% yoghurt 
powder (skimmed milk, cultures), tomato puree, salt, 
lactose (milk), stabilizers (E450, E451), 
0.15% milk protein, lemon juice concentrate. 

Allergens: gluten (wheat), milk/lactose 
Note: Made with 106g of chicken per 100g of finished 
product. Whilst every effort has been made to remove all 
bones, some may remain. 

 

MANGO CHICKEN TIKKA 
Chicken Tikka [Chicken meat, 4.5% seasoning [spices 
(cumin, coriander, chilli, fenugreek, cayenne), wheat flour, 
maltodextrin, garlic powder, sugar, natural turmeric 
flavoring, onion powder, color (E160c), coriander extract], 
2% yoghurt powder (skimmed milk, cultures), tomato 
puree, salt, lactose (milk), stabilizers (E450, E451), 
0.15% milk protein, lemon juice concentrate], light 
mayonnaise [water, rape seed oil (35%), spirit vinegar 
(10% acid), glucose-fructose syrup, modified waxy maize 
starch, salt, egg yolk, acidification agent: E 270, thickening 
agent: E 415, mustard seeds, spices], mango chutney 
[Mango (46%), Sugar, Water, Modified Maize Starch, Salt, 
Garlic Puree, Acidity Regulator (Acetic Acid), Black Onion 
Seeds, Color (Paprika Extract), Cumin Seeds, Mixed Spice 
(Coriander, Cassia, Ginger, Nutmeg, Fennel, Cloves, 
Cardamom), Fenugreek, Ground Black Pepper, Fennel 
Seeds, Ground Cardamom, Ground Cloves]. 

Allergens: gluten (wheat), milk/lactose, egg, mustard 
Note: Made with 106g of chicken per 100g of finished 
product. Whilst every effort has been made to remove all 
bones, some may remain. 
 

TURKEY BREAST 
87% turkey breast, water, salt, stabilisers (E407, E450, 
E451), antioxidant (E326), dextrose, white pepper, color 
(E150a). 

Allergens: none  
 

HAM 
Pork Rear Leg Meat (88.5%), Water, Salt, Dextrose, 
Modified Maize Starch, Stabilizers (E407, E450, E451), 
Smoke Flavoring, Antioxidant (E301), Preservative (E250). 

Allergens: none  

 



 

 
PEPPERONI         
Meat (pork, beef), pork fat, salt, seasoning (spices, 
dextrose, glucose syrup, salt, antioxidant (E301, E300), 
flavouring, extracts (paprika, pepper, jasmine tea), smoke 
flavouring), rosemary extract, colour (E160c), culture, 
preservative (E250). 

Allergens: none (None in improved version. Old version 
contains mustard. In case customer is allergic, we 
recommend to check ingredients of current stock on the 
case.) 
Note: Made with 112g of pork and beef per 100g of finished 
product. 

 
SALAMI 
Meat (pork, beef), pork fat, salt, seasoning [dextrose, 
spices (white pepper, ginger), maltodextrin, flavouring 
(flavouring, smoke flavouring), salt, antioxidants (E301, 
E300), parsnip, natural flavouring, garlic, lovage, onion, 
black pepper extract], rosemary extract, culture, 
preservative (E250). 

Allergens: none 
Made with 112g of Beef & Pork per 100g of finished 
product. 

COOKED MAPLE STREAKY BACON 
Pork belly, salt, sugar, 2.2% maple syrup, smoke flavoring, 
emulsifier (E451), preservative (E250). 

Allergens: none 
Made with 212g of raw pork belly per 100g of cooked 
product. 

PORK RIB PATTY 
Pork 86.1%, water, inulin, pea fiber, salt, dextrose, 
stabilizer E450, antioxidant (E300, E392), acid E330, 
flavor. 

Allergens: none 
 

PHILLY STYLE STEAK 
69% beef steak strips [beef*, seasoning (dried glucose 
syrup, modified maize starch, dextrose, cane sugar, tomato 
powder, roasted barley malt extract, soya protein, acidity 
regulator (E330), garlic, natural flavorings (barley), onions, 
black pepper), dextrose, salt, stabilizers (E450, E451)], 
15% white diced onions, 9.5% green peppers, 6.5% 
seasoning [water, glucose syrup, dextrose, cane sugar, 
tomato powder, roasted barley malt extract, spices (black 
pepper, garlic, onions), acidity regulator (E330), natural 
flavorings (barley)]. 

Allergens: soya, gluten (barley) 
*Made with 129g of beef meat per 100g of finished product. 
 

BEEF PATTY  
Beef (81%), Beef Fat, Water, Textured Soya, Maltodextrin, 
Soya Concentrate, Salt, Starch, Onion Powder, Flavoring 
(Wheat Maltodextrin, Flavoring, Salt, Smoke Flavoring, 
Spice Extracts, Acidity Regulator (E330), Garlic Extract), 
Garlic Powder, Stabilizer (E450, E451),  Antioxidant 
(E301). 

Allergens: soya 
 

TUNA WITH MAYONNAISE 
Tuna: Tuna, water, salt. 
Light Mayonnaise: Water, rape seed oil (35%), spirit 
vinegar (10% acid), glucose-fructose syrup, modified waxy 
maize starch, salt, egg yolk, acidification agent: E 270, 
thickening agent: E 415, mustard seeds, spices. 

Allergens: egg, mustard, fish 
 

FREE RANGE POACHED EGG 
Hen’s eggs, rapeseed oil.  

Allergens: egg 
 

 

CHEESES 
PROCESSED AMERICAN CHEESE 
Cheese (64%), water, butter, milk Protein, emulsifying salt 
(E331), skim milk powder, whey powder, natural cheese 
flavoring, preservative (E200), separation aid (sunflower 
lecithin). 

Allergens: milk/lactose 

 

CREAM CHEESE  
Cream cheese, salt, buttermilk powder, microbial rennet, 
E410 and E412. 

Allergens: milk/lactose 

 



 

 
GRATED HARD CHEESE TOPPING 
Milk (100% cow milk), salt, rennet, preservative lysozyme 
(from CHICKEN EGG). 

Allergens: milk/lactose, egg 

 
EMMENTAL STYLE SLICED CHEESE 
Pasteurized cow's milk, salt, starter culture, microbial 
rennet. 

Allergens: milk/lactose 

 
MOZZARELA & CHEDDAR GRATED CHEESE 
74% Mozzarella [(cow’s milk, salt, lactic acid culture, 
rennet (microbial)], 24 % red cheddar (cow’s milk, salt, 
starter culture, rennet, natural coloring E160B), 2% potato 
starch. 

Allergens: milk/lactose 

FETA CHEESE 
Pasteurized sheep milk, pasteurized goat milk, salt, 
starter cultures, non-animal rennet. 

Allergens: milk/lactose 

 

VEGETABLE PRODUCTS 
SPICY VEGAN PATTY 
Vegetable 43% (red onion, red pepper, green sweet 
pepper, carrot, spinach, corn, white cabbage, peas, green 
chilli peppers), vegetable protein (soya, wheat gluten) 
water, sunflower oil, rice, puree (ginger puree, garlic 
puree), starch (potato, wheat), aroma (celery), coriander, 
thickener (methyl cellulose), spices, dextrose, salt. 

Allergens: soya, gluten (wheat), celery 
 

BEETROOT BEAN PATTY 
46.3%* beetroot, 14.9%* beetroot mix (soya protein, 
bamboo fiber, modified starch, vinegar, beet juice powder, 
natural flavorings), 12.2%* beetroot blend [quinoa, dried 
cranberries (cranberries, sugar, sunflower oil), beetroot 
powder, natural flavoring, spices (paprika, cumin, black 
pepper, coriander, cinnamon, nutmeg, cardamom, 
cloves)], wheat gluten, water, 4.3% * black beans (water, 
dried black turtle beans, salt), fried onions, tapioca starch, 
salt. 

Allergens: soya, gluten (wheat) 

JALAPEÑO PEPPER SLICES 

Jalapeño Peppers, water, vinegar, salt, potassium sorbate 
(preservative E202), calcium chloride (E509), sodium 
metabisulfite (E223). 

Allergens: sulphates 
 

PICKLES 

Gherkins, Water, Vinegar, Salt, Firming agent (Calcium 
Chloride), Preservative (Potassium Sorbate), Color 
(Curcumin), Natural flavoring. 

Allergens: none 
 

SUNBLUSH® TOMATOES HALVES  
Semi dried baby plum tomatoes (93%), Canola oil, Salt, 
Garlic Oregano. 

Allergens: none 
 

OLIVES 

Sliced Black Olives, Water, Salt, Ferrous Gluconate. 
Allergens: none 
 

TOMATOES 
Thin cut red tomatoes.  

Allergens: none 

CUCUMBERS 
Thin cut cucumber. 

Allergens: none 

ONIONS 
Thin cut red onion.  

Allergens: none 

LETTUCE 
Thick cut iceberg lettuce. 

Allergens: none 

TRI-COLOR PEPPERS 
Thin cut red, yellow and green peppers.  

Allergens: none 

SPINACH 
Spinach.  

Allergens: none 



 

 
SWEETCORN 
(100%) sweetcorn. 

Allergens: none 

GUACAMOLE 
Hass avocados (91%), distilled vinegar, water, jalapeño 
peppers, dehydrated onion, salt, granulated garlic. 

Allergens: none 

POTATO CRISPERS 
Potatoes (90%), Batter (Modified Starch, Rice Flour, 
Dextrin, Pea Fibre, Turmeric Extract, Stabiliser (Xanthan 
Gum), Colour (Paprika Extract), Pea Protein, Sunflower Oil 
(4%), Salt. 

Allergens: none 
 
 

 
 

SAUCES AND TOPPINGS 
HONEY AND HICKORY BBQ SAUCE 
Glucose-fructose syrup, tomato puree, barley malt 
vinegar (contains gluten), molasses, 5% honey, spirit 
vinegar, modified waxy maize starch, salt, spices, caramel 
sugar syrup, thickener (E415), 0.02% hickory smoked salt, 
natural flavouring, smoked water. 

Allergens: gluten (barley) 

 

CHIPOTLE SOUTH WEST  
Rapeseed oil, water, glucose-fructose syrup, spirit vinegar, 
egg yolk, salt, onions, chipotle chili 0.7%, mustard, 
modified waxy maize starch, yeast extract, acidification 
agent lactic acid, thickening agent E 415, spice, herbs, 
paprika- and chili extract, smoke flavor. 

Allergens: egg, mustard 

 

LITE MAYONNAISE  
Water, rape seed oil (35%), spirit vinegar (10% acid), 
glucose-fructose syrup, modified waxy maize starch, salt, 
egg yolk, acidification agent E 270, thickening agent E 415, 
mustard seeds, spices. 

Allergens: egg, mustard 

 

TOMATO KETCHUP  
75% tomato puree, glucose-fructose syrup, spirit vinegar, 
modified starch, salt, acid lactic acid, spices. 

Allergens: none 

 
WHOLEGRAIN HONEY MUSTARD 
Water, glucose-fructose syrup, mustard (water, mustard 
seeds, spirit vinegar, salt, spices), rapeseed oil, honey, 
spirit vinegar, dijon mustard (water, mustard seeds, spirit 
vinegar, salt, spices), wholegrain mustard seeds, modified 
waxy maize starch, salt, dried onions, lemon juice 
concentrate, mustard seeds, acid (e270), thickener (e415), 
caramelised sugar syrup. 

Allergens: mustard 

 

SWEET ONION 
Water, sugar, balsamic vinegar (wine vinegar, 
concentrated grape must), spirit vinegar, modified waxy 
maize starch, apple juice concentrate, white wine vinegar, 
salt, natural onion flavoring, dried onion, mustard flour, 
poppy seeds, dried paprika, rapeseed oil, onion juice 
concentrate, black pepper, thickener (E415), smoked 
water. 

Allergens: mustard 

 

CAESAR SAUCE  
Rapeseed oil, water, spirit vinegar*, glucose-fructose 
syrup, grated hard cheese (4%), buttermilk, modified waxy 
maize starch, salt, cheese (1.5%), garlic, egg yolk, natural 
flavoring, lemon juice concentrate, spices, soya sauce 
(water, soya beans, wheat flour, salt), acidification agent 
lactic acid, thickening agent E 415. 

Allergens: milk/lactose, egg, soya, gluten (wheat) 

 

TERIYAKI SAUCE Allergens: soya, gluten (wheat), sesame 
 



 

 
Soya sauce (water, soya beans, salt, wheat flour), water, 
tomato puree, spirit vinegar, glucose-fructose syrup, 
modified waxy maize starch, onions, sugar, herbs, paprika, 
salt, sesame seed, caramel sugar syrup, spices, thickening 
agent E410, preservative E202 and E211. 

GARLIC VEGAN SAUCE 
Rapeseed oil, water, white vinegar, glucose-fructose syrup, 
6,5% garlic, salt, modified waxy maize starch, herbs, 0,5% 
garlic extract, thickener (E415), acid (E270). 
 

Allergens: none 
 

HOT CHILLI 
Jalapeño red mash (red Jalapeño peppers, spirit vinegar, 
salt), cayenne pepper mash (cayenne pepper, salt, acidity 
regulator: acetic acid), water, spirit vinegar. 

Allergens: none 
 

OLIVE OIL 
Olive oil. 

Allergens: none 
 

MANGO CHUTNEY 
Mango (46%), Sugar, Water, Modified Maize Starch, Salt, 
Garlic Puree, Acidity Regulator (Acetic Acid), Black Onion 
Seeds, Color (Paprika Extract),Cumin Seeds, Mixed Spice 
(Coriander, Cassia, Ginger, Nutmeg, Fennel, Cloves, 
Cardamom), Fenugreek, Ground Black Pepper, Fennel 
Seeds, Ground Cardamom, Ground Cloves. 

Allergens: none 
 

VINAIGRETTE 
Rapeseed oil, water, spirit vinegar, sugar, olive oil, 5% 
Dijon mustard (water, mustard seeds, vinegar, salt), salt, 
black pepper, stabilizers (xanthan gum, guar gum). 

Allergens: mustard 
 

STICKY SWEET CHILLI 
Sugar, water, vinegar, glucose syrup, sambal (red pepper, 
salt, stabilizer [E270], preservative [E202]), modified corn 
starch, mashed garlic, salt, mashed paprika, paprika 
granulate, garlic granulate, preservative (E202), chillies.  

Allergens: none 
 

OREGANO 
Dried oregano. 

Allergens: none 
 

CRISPY ONION 
Onion (70%), palm/rapeseed oil, wheat flour, salt.  

Allergens: gluten (wheat) 

CHILLI FLAKES 
Red chilli flakes. 

Allergens: none 
 

SEA SALT 
Sea salt.  

Allergens: none 
 

MIXED PEPPERCORNS 
65% black pepper, 35% green pepper. 

Allergens: none 
 

ROSEMARY & SEA SALT 
Rosemary, sea salt, rapeseed oil.  

Allergens: none 
 

MULTI-SEED  
Sunflower seeds (40%), pumpkin seeds (30%), golden 
linseed (15%), brown linseed (15%). 

Allergens: may contain traces of nuts and sesame, due to 
manufacturing methods.  

 
 

COOKIES & SWEET TREATS 
CHOCOLATE CHIP COOKIE DOUGH (CHOCOLATE 
CHIP COOKIE) 
Wheat flour, 23% chocolate chip [sugar, cocoa mass, 
cocoa butter, emulsifier (soya lecithin), natural flavor 
(vanilla)], sugar, margarine [palm fat, butter, water, salt, 
rapeseed oil, emulsifier (mono-and diglycerides of fatty 
acids), natural flavor (butter, milk), acid (citric acid), color 
(beta carotene)], pasteurized whole egg (from free range-

Allergens: milk, gluten (wheat), egg, soya, may contain 
traces of nuts 

 



 

 
eggs), palm fat, molasses, raising agent (sodium 
carbonate), flavoring (vanilla), salt. 
CHOCOLATE CHUNK COOKIE DOUGH (CHOCOLATE 
CHUNK COOKIE) 
Wheat flour, sugar, 16% chocolate chunks [sugar, cocoa 
mass, cocoa butter, dextrose, emulsifier (soya lecithin), 
natural flavoring (vanilla)], palm fat, pasteurized whole 
egg (from free-range hens), invert sugar syrup, molasses, 
water, sweet whey powder, raising agent (sodium 
carbonate), salt, flavoring (vanilla).  

Allergens: milk, gluten (wheat), egg, soya, may contain 
traces of nuts 
 

DOUBLE CHOCOLATE COOKIE DOUGH (DOUBLE 
CHOCOLATE COOKIE) 
Sugar, wheat flour, margarine [palm fat, water, salt, 
rapeseed oil, emulsifier (mono-and diglycerides of fatty 
acids), natural flavoring (butter, milk), acid (citric acid), 
color (beta carotene)], 12% white confectionary chips 
[sugar, palm kernel fat, skimmed milk powder, emulsifier 
(soya lecithin), natural flavoring (vanilla)], 7% chocolate 
[sugar, cocoa mass, cocoa butter, emulsifier (soya 
lecithin), natural flavoring (vanilla)], pasteurized whole egg 
(from free-range hens), 3,6% fat reduced cocoa powder, 
butter, molasses, flavoring (vanilla), raising agent (sodium 
carbonate), salt. 

Allergens: milk, gluten (wheat), egg, soya, may contain 
traces of nuts 

 

WHITE CHIP MACADEMIA NUT COOKIE DOUGH 
(MACADAMIA NUT COOKIE) 
Wheat flour, sugar, margarine [palm fat, butter, water, salt, 
rapeseed oil, emulsifier (mono-and diglycerides of fatty 
acids), natural flavoring (butter, milk), acid (citric acid), 
color (beta carotene)], 15% white confectionary chips 
[sugar, palm kernel fat, skimmed milk powder, emulsifier 
(soya lecithin), natural flavoring (vanilla)], 6% macadamia 
nuts, pasteurized whole egg (from free-range hens), 
molasses, raising agent (sodium carbonate), flavoring 
(vanilla), salt. 

Allergens: gluten (wheat), milk/lactose, egg, soya, 
macadamia nuts 

 

CHOCOLATE CHIP WITH RAINBOW CANDIES COOKIE 
DOUGH (RAINBOW COOKIE) 
Wheat  flour, sugar, palm fat, 9% chocolate (sugar, cocoa 
mass, cocoa butter, emulsifier (soya lecithin), natural 
flavor), 9% confectionary chips coated (dried cane sugar 
syrup, sugar, cocoa butter, cocoa mass, whole milk 
powder, rice starch, glazing agents (gum arabic, shellac, 
carnauba wax, beeswax), color (curcumin, beetroot red, 
beta carotene), emulsifier (soya lecithin), vanilla extract), 
pasteurized whole egg (from free-range hens), molasses, 
water, raising agent (sodium bicarbonate), sweet whey 
powder, natural flavor, table salt.  

Allergens: gluten (wheat), egg, milk/lactose, soya, may 
contain traces of nuts 

 

OATMEAL RAISIN COOKIE DOUGH (OATMEAL & 
RAISINS COOKIE) 
Sugar, wheat flour, palm oil, 15% raisins, 
13% oat flakes, free range pasteurized egg, water,  salt, 
sweet whey powder, raising agent (sodium hydrogen 
carbonate), cane sugar drain syrup, sugar beet syrup, 
invert sugar syrup, cinnamon, coloring plant extracts 
(pumpkin, apple). 

Allergens: gluten (wheat, oat), egg, milk/lactose, may 
contain traces of nuts 

 

RASPBERRY CHEESE CAKE COOKIE DOUGH 
(RASPBERRY & CHEESECAKE COOKIE) 
Wheat flour, sugar, margarine (palm oil, water, rapeseed 
oil, emulsifier (mono-and diglycerides of fatty acids), acid 
(citric acid), colour (carotene)), 16% white confectionary 

Allergens: milk/lactose, gluten (wheat), egg, soya, may 
contain traces of nuts 
 



 

 
chips (sugar, palm kernel fat, skimmed milk powder, dried 
glucose syrup, inulin, emulsifier (soya lecithin), natural 
vanilla flavouring), free range pasteurised egg, raspberry 
bits (dextrose, palm fat, corn flour, 0.7% raspberry powder, 
acid (citric acid), natural flavouring, red beet powder), 2% 
cream cheese powder, invert sugar syrup, raising agent 
(sodium hydrogen carbonate), flavouring, table salt, natural 
butter flavouring, colouring fruit and plant extract (pumpkin, 
apple). 
COCONUT & CHOCOLATE COOKIE 
Wheat flour, sugar, palm oil, 16% milk chocolate chunks 
(sugar, cocoa butter, whole milk powder, cocoa mass, 
emulsifier (soya lecithin), natural flavoring), 8% grated 
coconut, free range eggs, invert sugar syrup, water, 
natural flavoring, raising agent (sodium hydrogen 
carbonate), salt.  

Allergens: milk/lactose, gluten (wheat), egg, soya, may 
contain traces of nuts 

 

 

DRINKS & SIRUPS  
ESPRESSO/AMERICANO 
Water, coffee beans.  

Allergens: none 
 

TEA 
Water, tea.  

Allergens: none 
 

CAPPUCCINO/CAFÉ LATTE/ FLAT WHITE/ICE 
COFFEE 
Water, milk, coffee beans. 

Allergens: milk/lactose 

FLAVORED LATTE 
Water, milk, coffee beans, syrup (ingredients depend on 
flavor). 

Allergens: milk/lactose 

HOT CHOCOLATE 
Milk,  chocolate drink powder.  

Allergens: milk/lactose 

POST-MIX DRINKS 
Post-mix syrup, water.  

Allergens: none 
 

SYRUP MONIN ALMOND 
Sugar, water, flavoring, emulsifying agent: E414, E413. 
Contains bitter almond extract.  

Allergens: nuts - almonds 
 

SYRUP MONIN CARAMEL 
Sugar, water, flavoring, acid: citric acid, color: E150a. 

Allergens: none 
 

SYRUP MONIN COCONUT 
Sugar, water, flavouring, emulsifying agent: acacia gum. 
Contains coconut extract. 

Allergens: none  

 


