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Nazwa potrawy Skład 

Margherita 

mąka pszenna, E300, enzym alfa-amylaza, woda, mleko, pomidory, sok pomidorowy, kwas 
cytrynowy, drożdże, sól, cukier, olej rzepakowy, kultury bakterii mlekowych, cebula, czosnek, 

papryka peperoni, zioła, przyprawy, pieprz(może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko, 
soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam), stabilizator chlorek wapnia, barwnik annato, 
wzmaczniacze smaku: inozynian disodowy i glutaminiam monosodowy, marchew, pasternak, 

pietruszka, cebula, kurkuma, ryboflawina, sacharyna 

Prosciutto 

mąka pszenna, E300, enzym alfa-amylaza, woda, mleko, pomidory, sok pomidorowy, kwas 
cytrynowy, drożdże, sól, cukier, olej rzepakowy, mięso wieprzowe, woda, sól, dekstroza, stabilizatory 
E451, E450, E262, E327, ekstrakty przypraw, przeciwutleniacz E301, substancja konserwująca E250, 

kultury bakterii mlekowych, cebula, czosnek, papryka peperoni, zioła, przyprawy, pieprz(może 
zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko, soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam), 

stabilizator chlorek wapnia, barwnik annato, wzmaczniacze smaku: inozynian disodowy i 
glutaminiam monosodowy, marchew, pasternak, pietruszka, cebula, kurkuma, ryboflawina, 

sacharyna 

Funghi 

mąka pszenna, E300, enzym alfa-amylaza, woda, mleko, pieczarki, pomidory, sok pomidorowy, kwas 
cytrynowy, drożdże, sól, cukier, olej rzepakowy, kultury bakterii mlekowych, cebula, czosnek, 

papryka peperoni, zioła, przyprawy, pieprz(może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko, 
soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam), stabilizator chlorek wapnia, barwnik annato, 
wzmaczniacze smaku: inozynian disodowy i glutaminiam monosodowy, marchew, pasternak, 

pietruszka, cebula, kurkuma, ryboflawina, sacharyna 

Parma 

mąka pszenna, E300, enzym alfa-amylaza, woda, mleko, boczek wieprzowy, sól, białko sojowe, 
stabilizatory E451 E452, substancja zagęszczająca E407, cukry glukoza, maltodekstryna, wzmacniacz 

smaku E621, aromaty, przeciwutleniacze E316 E301, białko wieprzowe, substancja konserwująca 
E250, może zawierać jaja, mleko z laktozą, orzeszki ziemne, seler, gorczycę, nasiona sezamu, 

pomidory, sok pomidorowy, kwas cytrynowy, drożdże, sól, cukier, olej rzepakowy, kultury bakterii 
mlekowych, cebula, czosnek, papryka peperoni, zioła, przyprawy, pieprz(może zawierać: zboża 

zawierające gluten, jaja, mleko, soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam), stabilizator chlorek 
wapnia, barwnik annato, wzmaczniacze smaku: inozynian disodowy i glutaminiam monosodowy, 

marchew, pasternak, pietruszka, cebula, kurkuma, ryboflawina, sacharyna 

Salami 

mąka pszenna, E300, enzym alfa-amylaza, woda, mleko, mięso wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, białko 
wieprzowe, sól, przyprawy i ich ekstrakty, aromaty, glukoza, cukier, błonnik pszenny bezglutenowy, 
koncentrak buraka ćwikłowego, barwnik E120, przeciwutleniacz E316, stabilizator E451, substancja 

konserwująca E250, kultury starterowe, możliwa obecność selera, gorczycy, soi, pochodnych mleka, 
pomidory, sok pomidorowy, kwas cytrynowy, drożdże, sól, cukier, olej rzepakowy, kultury bakterii 

mlekowych, cebula, czosnek, papryka peperoni, zioła, przyprawy, pieprz(może zawierać: zboża 
zawierające gluten, jaja, mleko, soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam), stabilizator chlorek 

wapnia, barwnik annato, wzmaczniacze smaku: inozynian disodowy i glutaminiam monosodowy, 
marchew, pasternak, pietruszka, cebula, kurkuma, ryboflawina, sacharyna 

Hawaii 

mąka pszenna, E300, enzym alfa-amylaza, woda, mleko, pomidory, sok pomidorowy, kwas 
cytrynowy, drożdże, sól, cukier, olej rzepakowy, mięso wieprzowe, Ananas, regulator kwasowości: 

kwas cytrynowy, dekstroza, stabilizatory E451, E450, E262, E327, ekstrakty przypraw, 
przeciwutleniacz E301, substancja konserwująca E250, kultury bakterii mlekowych, cebula, czosnek, 
papryka peperoni, zioła, przyprawy, pieprz(może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko, 

soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam), stabilizator chlorek wapnia, barwnik annato, 
wzmaczniacze smaku: inozynian disodowy i glutaminiam monosodowy, marchew, pasternak, 

pietruszka, cebula, kurkuma, ryboflawina, sacharyna 

Tonno 

mąka pszenna, E300, enzym alfa-amylaza, woda, mleko, tuńczyk, cebula, pomidory, sok 
pomidorowy, kwas cytrynowy, drożdże, sól, cukier, olej rzepakowy, kultury bakterii mlekowych, 
cebula, czosnek, papryka peperoni, zioła, przyprawy, pieprz(może zawierać: zboża zawierające 
gluten, jaja, mleko, soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam), stabilizator chlorek wapnia, 

barwnik annato, wzmaczniacze smaku: inozynian disodowy i glutaminiam monosodowy, marchew, 
pasternak, pietruszka, cebula, kurkuma, ryboflawina, sacharyna 

Capricciosa 
mąka pszenna, E300, enzym alfa-amylaza, woda, mleko, pomidory, sok pomidorowy, kwas 

cytrynowy, drożdże, sól, cukier, olej rzepakowy, mięso wieprzowe, pieczarki, dekstroza, stabilizatory 
E451, E450, E262, E327, ekstrakty przypraw, przeciwutleniacz E301, substancja konserwująca E250, 
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kultury bakterii mlekowych, cebula, czosnek, papryka peperoni, zioła, przyprawy, pieprz(może 
zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko, soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam), 

stabilizator chlorek wapnia, barwnik annato, wzmaczniacze smaku: inozynian disodowy i 
glutaminiam monosodowy, marchew, pasternak, pietruszka, cebula, kurkuma, ryboflawina, 

sacharyna 

Siciliana 

mąka pszenna, E300, enzym alfa-amylaza, woda, mleko, tuńczyk, mięso wieprzowe, dekstroza, 
stabilizatory E451, E450, E262, E327, ekstrakty przypraw, przeciwutleniacz E301, substancja 
konserwująca E250, pomidory, sok pomidorowy, kwas cytrynowy, drożdże, sól, cukier, olej 

rzepakowy, kultury bakterii mlekowych, cebula, czosnek, papryka peperoni, zioła, przyprawy, 
pieprz(może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko, soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i 

sezam), stabilizator chlorek wapnia, barwnik annato, wzmaczniacze smaku: inozynian disodowy i 
glutaminiam monosodowy, marchew, pasternak, pietruszka, cebula, kurkuma, ryboflawina, 

sacharyna 

Trzy sery 

mąka pszenna, E300, enzym alfa-amylaza, woda, mleko, pomidory, sok pomidorowy, kwas 
cytrynowy, drożdże, sól, cukier, olej rzepakowy, kultury bakterii mlekowych, cebula, czosnek, 

papryka peperoni, zioła, przyprawy, pieprz(może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko, 
soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam), stabilizator chlorek wapnia, barwnik annato, 
wzmaczniacze smaku: inozynian disodowy i glutaminiam monosodowy, marchew, pasternak, 

pietruszka, chlorek wapnia, bakterie fermentacji mlekowej, cebula, kurkuma, ryboflawina, sacharyna 

Sole mio 

mąka pszenna, E300, enzym alfa-amylaza, woda, mleko, pomidory, sok pomidorowy, kwas 
cytrynowy, drożdże, sól, cukier, olej rzepakowy, mięso wieprzowe, pieczarki, kukurydza, dekstroza, 

stabilizatory E451, E450, E262, E327, ekstrakty przypraw, przeciwutleniacz E301, substancja 
konserwująca E250, kultury bakterii mlekowych, cebula, czosnek, papryka peperoni, zioła, 

przyprawy, pieprz(może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko, soję, gorczycę, seler, 
orzeszki ziemne i sezam), stabilizator chlorek wapnia, barwnik annato, wzmaczniacze smaku: 

inozynian disodowy i glutaminiam monosodowy, marchew, pasternak, pietruszka, cebula, kurkuma, 
ryboflawina, sacharyna 

Vesuvio 

mąka pszenna, E300, enzym alfa-amylaza, woda, mleko, boczek wieprzowy, kukurydza, papryka, sól, 
białko sojowe, stabilizatory E451 E452, substancja zagęszczająca E407, cukry glukoza, 

maltodekstryna, wzmacniacz smaku E621, aromaty, przeciwutleniacze E316 E301, białko wieprzowe, 
substancja konserwująca E250, może zawierać jaja, mleko z laktozą, orzeszki ziemne, seler, 

gorczycę, nasiona sezamu, pomidory, sok pomidorowy, kwas cytrynowy, drożdże, sól, cukier, olej 
rzepakowy, kultury bakterii mlekowych, cebula, czosnek, papryka peperoni, zioła, przyprawy, 

pieprz(może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko, soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i 
sezam), stabilizator chlorek wapnia, barwnik annato, wzmaczniacze smaku: inozynian disodowy i 

glutaminiam monosodowy, marchew, pasternak, pietruszka, cebula, kurkuma, ryboflawina, 
sacharyna 

Indiana 

mąka pszenna, E300, enzym alfa-amylaza, woda, mleko, pomidory, sok pomidorowy, kwas 
cytrynowy, drożdże, sól, cukier, olej rzepakowy, mięso wieprzowe, pieczarki, krewetka koktajlowa, 
przeciwutleniacze E330, E331, dekstroza, stabilizatory E451, E450, E262, E327, ekstrakty przypraw, 

przeciwutleniacz E301, substancja konserwująca E250, kultury bakterii mlekowych, cebula, czosnek, 
papryka peperoni, zioła, przyprawy, pieprz(może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko, 

soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam), stabilizator chlorek wapnia, barwnik annato, 
wzmaczniacze smaku: inozynian disodowy i glutaminiam monosodowy, marchew, pasternak, 

pietruszka, cebula, kurkuma, ryboflawina, sacharyna 

Mexicana 

mąka pszenna, E300, enzym alfa-amylaza, woda, mleko, pomidory, sok pomidorowy, kwas 
cytrynowy, drożdże, sól, cukier, olej rzepakowy, mięso wieprzowe, kukurydza, fasola czerwona, 

jalapeno, ocet, chlorek wapnia, papryka, dekstroza, stabilizatory E451, E450, E262, E327, ekstrakty 
przypraw, przeciwutleniacz E301, substancja konserwująca E250, kultury bakterii mlekowych, cebula, 
czosnek, papryka peperoni, zioła, przyprawy, pieprz(może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, 
mleko, soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam), stabilizator chlorek wapnia, barwnik annato, 

wzmaczniacze smaku: inozynian disodowy i glutaminiam monosodowy, marchew, pasternak, 
pietruszka, cebula, kurkuma, ryboflawina, sacharyna 

Diablo 
mąka pszenna, E300, enzym alfa-amylaza, woda, mleko, boczek wieprzowy, mięso wieprzowe, 

papryka, jalapeno, oliwki, ocet, chlorek wapnia, tłuszcz wieprzowy, białko wieprzowe, przyprawy i ich 
ekstrakty, aromaty, glukoza, stabilizator koloru glukonian zelazawy, błonnik pszenny bezglutenowy, 
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koncentrat buraka ćwikłowego, barwnik E120, przeciwutleniacz E316, stabilizator E451, substancja 
konserwująca E250, kultury starterowe, możliwa obecność selera, gorczycy, soi, pochodnych mleka, 

,białko sojowe, stabilizatory E451 E452, substancja zagęszczająca E407, cukry glukoza, 
maltodekstryna, wzmacniacz smaku E621, aromaty, przeciwutleniacze E316 E301, białko wieprzowe, 

substancja konserwująca E250, może zawierać jaja, mleko z laktozą, orzeszki ziemne, seler, 
gorczycę, nasiona sezamu, pomidory, sok pomidorowy, kwas cytrynowy, drożdże, sól, cukier, olej 

rzepakowy, kultury bakterii mlekowych, cebula, czosnek, papryka peperoni, zioła, przyprawy, 
pieprz(może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko, soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i 

sezam), stabilizator chlorek wapnia, barwnik annato, wzmaczniacze smaku: inozynian disodowy i 
glutaminiam monosodowy, marchew, pasternak, pietruszka, cebula, kurkuma, ryboflawina, 

sacharyna 

Quatro Stagioni 

mąka pszenna, E300, enzym alfa-amylaza, woda, mleko, pomidory, sok pomidorowy, mięso 
wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, pieczarki, papryka, białko wieprzowe, sól, przyprawy i ich ekstrakty, 
aromaty, glukoza, cukier, błonnik pszenny bezglutenowy, koncentrak buraka ćwikłowego, barwnik 
E120, przeciwutleniacz E316, stabilizator E451, substancja konserwująca E250, kultury starterowe, 
możliwa obecność selera, gorczycy, soi, pochodnych mleka, kwas cytrynowy, drożdże, cukier, olej 

rzepakowy, mięso wieprzowe, sól, dekstroza, stabilizatory E451, E450, E262, E327, ekstrakty 
przypraw, przeciwutleniacz E301, substancja konserwująca E250, kultury bakterii mlekowych, cebula, 
czosnek, papryka peperoni, zioła, przyprawy, pieprz(może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, 
mleko, soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam), stabilizator chlorek wapnia, barwnik annato, 

wzmaczniacze smaku: inozynian disodowy i glutaminiam monosodowy, marchew, pasternak, 
pietruszka, cebula, kurkuma, ryboflawina, sacharyna 

Vegetale 

mąka pszenna, E300, enzym alfa-amylaza, woda, mleko, pomidory, pieczarki, kukurydza, groszek 
zielony, papryka, brokuły, sok pomidorowy, kwas cytrynowy, drożdże, sól, cukier, olej rzepakowy, 

kultury bakterii mlekowych, cebula, czosnek, papryka peperoni, zioła, przyprawy, pieprz(może 
zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko, soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam), 

stabilizator chlorek wapnia, barwnik annato, wzmaczniacze smaku: inozynian disodowy i 
glutaminiam monosodowy, marchew, pasternak, pietruszka, cebula, kurkuma, ryboflawina, 

sacharyna 

Mafia Vegetale 

mąka pszenna, E300, enzym alfa-amylaza, woda, mleko, pomidory, izolowane białko sojowe, 
teksturowane białko sojowe, pieczarki, papryka, olej rzepakowy, białko pszenne(gluten), skrobia 
kukurydziana modyfikowana, aromaty, sól, karagen, przyprawy, ocet w proszku, ekstrakt słodowy 

jęczmienny, tlenki i wodorotlenki żelaza, sok pomidorowy, kwas cytrynowy, drożdże, sól, cukier, olej 
rzepakowy, kultury bakterii mlekowych, cebula, czosnek, papryka peperoni, zioła, przyprawy, 

pieprz(może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko, soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i 
sezam), stabilizator chlorek wapnia, barwnik annato, wzmaczniacze smaku: inozynian disodowy i 

glutaminiam monosodowy, marchew, pasternak, pietruszka, cebula, kurkuma, ryboflawina, 
sacharyna 

Frutti di mare 

mąka pszenna, E300, enzym alfa-amylaza, woda, mleko, pomidory, sok pomidorowy, kwas 
cytrynowy, drożdże, sól, cukier, olej rzepakowy, kultury bakterii mlekowych, mieszanka skorupiaków 
i mięczaków morskich, kapary,, oliwki, substancja konserwująca pirosiarczyn sodu, cebula, czosnek, 

papryka peperoni, zioła, przyprawy, pieprz(może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko, 
soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam), stabilizator chlorek wapnia, barwnik annato, 
wzmaczniacze smaku: inozynian disodowy i glutaminiam monosodowy, marchew, pasternak, 
stabilizator koloru glukonian zelazawy, pietruszka, cebula, kurkuma, ryboflawina, sacharyna 

Fantasia 

mąka pszenna, E300, enzym alfa-amylaza, woda, mleko, boczek wieprzowy, mięso wieprzowe, 
pieczarki, papryka, groszek zielony, dekstroza, stabilizatory E451, E450, E262, E327, ekstrakty 

przypraw, przeciwutleniacz E301, substancja konserwująca E250, białko sojowe, stabilizatory E451 
E452, substancja zagęszczająca E407, cukry glukoza, maltodekstryna, wzmacniacz smaku E621, 
aromaty, przeciwutleniacze E316 E301, białko wieprzowe, substancja konserwująca E250, może 
zawierać jaja, mleko z laktozą, orzeszki ziemne, seler, gorczycę, nasiona sezamu, pomidory, sok 
pomidorowy, kwas cytrynowy, drożdże, sól, cukier, olej rzepakowy, kultury bakterii mlekowych, 
cebula, czosnek, papryka peperoni, zioła, przyprawy, pieprz(może zawierać: zboża zawierające 
gluten, jaja, mleko, soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam), stabilizator chlorek wapnia, 

barwnik annato, wzmaczniacze smaku: inozynian disodowy i glutaminiam monosodowy, marchew, 
pasternak, pietruszka, cebula, kurkuma, ryboflawina, sacharyna 
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Mafia 

mąka pszenna, E300, enzym alfa-amylaza, woda, mleko, boczek wieprzowy, mięso wieprzowe, 
pieczarki, papryka, dekstroza, stabilizatory E451, E450, E262, E327, ekstrakty przypraw, 

przeciwutleniacz E301, substancja konserwująca E250, białko sojowe, stabilizatory E451 E452, 
substancja zagęszczająca E407, cukry glukoza, maltodekstryna, wzmacniacz smaku E621, aromaty, 

przeciwutleniacze E316 E301, białko wieprzowe, substancja konserwująca E250, może zawierać jaja, 
mleko z laktozą, orzeszki ziemne, seler, gorczycę, nasiona sezamu, pomidory, sok pomidorowy, 

kwas cytrynowy, drożdże, sól, cukier, olej rzepakowy, kultury bakterii mlekowych, cebula, czosnek, 
papryka peperoni, zioła, przyprawy, pieprz(może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko, 

soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam), stabilizator chlorek wapnia, barwnik annato, 
wzmaczniacze smaku: inozynian disodowy i glutaminiam monosodowy, marchew, pasternak, 

pietruszka, cebula, kurkuma, ryboflawina, sacharyna 

Mista 

mąka pszenna, E300, enzym alfa-amylaza, woda, mleko, pomidory, sok pomidorowy, mięso 
wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, pieczarki, papryka, oliwki, białko wieprzowe, sól, przyprawy i ich 

ekstrakty, aromaty, glukoza, cukier, błonnik pszenny bezglutenowy, koncentrak buraka ćwikłowego, 
barwnik E120, przeciwutleniacz E316, stabilizator E451, substancja konserwująca E250, stabilizator 

koloru glukonian zelazawy, kultury starterowe, możliwa obecność selera, gorczycy, soi, pochodnych 
mleka, kwas cytrynowy, drożdże, cukier, olej rzepakowy, mięso wieprzowe, sól, dekstroza, 

stabilizatory E451, E450, E262, E327, ekstrakty przypraw, przeciwutleniacz E301, substancja 
konserwująca E250, kultury bakterii mlekowych, cebula, czosnek, papryka peperoni, zioła, 

przyprawy, pieprz(może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko, soję, gorczycę, seler, 
orzeszki ziemne i sezam), stabilizator chlorek wapnia, barwnik annato, wzmaczniacze smaku: 

inozynian disodowy i glutaminiam monosodowy, marchew, pasternak, pietruszka, cebula, kurkuma, 
ryboflawina, sacharyna 

Americana 

mąka pszenna, E300, enzym alfa-amylaza, woda, mleko, boczek wieprzowy, mięso wieprzowe, 
pieczarki, kukurydza, groszek zielony, dekstroza, stabilizatory E451, E450, E262, E327, ekstrakty 

przypraw, przeciwutleniacz E301, substancja konserwująca E250, białko sojowe, stabilizatory E451 
E452, substancja zagęszczająca E407, cukry glukoza, maltodekstryna, wzmacniacz smaku E621, 
aromaty, przeciwutleniacze E316 E301, białko wieprzowe, substancja konserwująca E250, może 
zawierać jaja, mleko z laktozą, orzeszki ziemne, seler, gorczycę, nasiona sezamu, pomidory, sok 
pomidorowy, kwas cytrynowy, drożdże, sól, cukier, olej rzepakowy, kultury bakterii mlekowych, 
cebula, czosnek, papryka peperoni, zioła, przyprawy, pieprz(może zawierać: zboża zawierające 
gluten, jaja, mleko, soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam), stabilizator chlorek wapnia, 

barwnik annato, wzmaczniacze smaku: inozynian disodowy i glutaminiam monosodowy, marchew, 
pasternak, pietruszka, cebula, kurkuma, ryboflawina, sacharyna 

Wiejska 

mąka pszenna, E300, enzym alfa-amylaza, woda, mleko, boczek wieprzowy, ogórek, sól, białko 
sojowe, stabilizatory E451 E452, substancja zagęszczająca E407, cukry glukoza, maltodekstryna, 
wzmacniacz smaku E621, aromaty, przeciwutleniacze E316 E301, białko wieprzowe, substancja 

konserwująca E250, ocet, koper, gorczyca, może zawierać jaja, mleko z laktozą, orzeszki ziemne, 
seler, nasiona sezamu, pomidory, sok pomidorowy, kwas cytrynowy, drożdże, sól, cukier, olej 
rzepakowy, kultury bakterii mlekowych, cebula, czosnek, papryka peperoni, zioła, przyprawy, 

pieprz(może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko, soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i 
sezam), stabilizator chlorek wapnia, barwnik annato, wzmaczniacze smaku: inozynian disodowy i 

glutaminiam monosodowy, marchew, pasternak, pietruszka, cebula, kurkuma, ryboflawina, 
sacharyna 

Primavera 

mąka pszenna, E300, enzym alfa-amylaza, woda, mleko, boczek wieprzowy, mięso wieprzowe, 
mięso wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, białko wieprzowe, sól, przyprawy i ich ekstrakty, aromaty, 
glukoza, cukier, błonnik pszenny bezglutenowy, koncentrak buraka ćwikłowego, barwnik E120, 

przeciwutleniacz E316, stabilizator E451, substancja konserwująca E250, kultury starterowe, możliwa 
obecność selera, gorczycy, soi, pieczarki, dekstroza, stabilizatory E451, E450, E262, E327, ekstrakty 
przypraw, przeciwutleniacz E301, substancja konserwująca E250, białko sojowe, stabilizatory E451 

E452, substancja zagęszczająca E407, cukry glukoza, maltodekstryna, wzmacniacz smaku E621, 
aromaty, przeciwutleniacze E316 E301, białko wieprzowe, substancja konserwująca E250, może 
zawierać jaja, mleko z laktozą, orzeszki ziemne, seler, gorczycę, nasiona sezamu, pomidory, sok 
pomidorowy, kwas cytrynowy, drożdże, sól, cukier, olej rzepakowy, kultury bakterii mlekowych, 
cebula, czosnek, papryka peperoni, zioła, przyprawy, pieprz(może zawierać: zboża zawierające 
gluten, jaja, mleko, soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam), stabilizator chlorek wapnia, 



Strona 5 z 8 
SKŁADNIKI POTRAW HALLOPIZZA GRYFINO 

 

barwnik annato, wzmaczniacze smaku: inozynian disodowy i glutaminiam monosodowy, marchew, 
pasternak, pietruszka, cebula, kurkuma, ryboflawina, sacharyna 

Kebabowa 

mąka pszenna, E300, enzym alfa-amylaza, woda, mleko, mięso drobiowe, pieczarki, izolat białka 
sojowego, stabilizatory E260, E451, E452, skrobia modyfikowana błonnik roślinny sojowy, czerwona 

papryka, regulator kwasowości E330, E326, konserwanty E202, E211, mąka kukurydziana, aromat 
pomarańcza, dekstroza, przyprawy(zawierają seler, gorczycę), zioła, wzmacniacz smaku E621, 

ekstrakt pieprzu, aromat, ekstrakt przypraw, soja, pszenica, maltodekstryna, czosnek, hydrolizat 
białka roślinnego (kukurydziany), serwatka w proszku z mleka, mąka sojowa, pomidory, sok 

pomidorowy, kwas cytrynowy, drożdże, sól, cukier, olej rzepakowy, kultury bakterii mlekowych, 
cebula, czosnek, papryka peperoni, zioła, przyprawy, pieprz(może zawierać: zboża zawierające 
gluten, jaja, mleko, soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam), stabilizator chlorek wapnia, 

barwnik annato, wzmaczniacze smaku: inozynian disodowy i glutaminiam monosodowy, marchew, 
pasternak, pietruszka, cebula, kurkuma, ryboflawina, sacharyna 

Napoli 

mąka pszenna, E300, enzym alfa-amylaza, woda, mleko, pomidory, sok pomidorowy, kwas 
cytrynowy, drożdże, sól, cukier, olej rzepakowy, mięso wieprzowe, pieczarki, kukurydza, papryka,  

dekstroza, stabilizatory E451, E450, E262, E327, ekstrakty przypraw, przeciwutleniacz E301, 
substancja konserwująca E250, kultury bakterii mlekowych, cebula, czosnek, papryka peperoni, zioła, 

przyprawy, pieprz(może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko, soję, gorczycę, seler, 
orzeszki ziemne i sezam), stabilizator chlorek wapnia, barwnik annato, wzmaczniacze smaku: 

inozynian disodowy i glutaminiam monosodowy, marchew, pasternak, pietruszka, cebula, kurkuma, 
ryboflawina, sacharyna 

Peperoni 

mąka pszenna, mięso wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, białko wieprzowe, sól, przyprawy i ich 
ekstrakty, aromaty, glukoza, cukier, błonnik pszenny bezglutenowy, przeciwutleniacz E316, 

stabilizatory E451, E472e, substancja konserwująca E250, kultury starterowe, możliwa obecność 
selera, gorczycy, soi, E300, enzym alfa-amylaza, woda, mleko, pomidory, sok pomidorowy, kwas 

cytrynowy, drożdże, sól, cukier, olej rzepakowy, kultury bakterii mlekowych, cebula, czosnek, 
papryka peperoni, zioła, przyprawy, pieprz(może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko, 

soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam), stabilizator chlorek wapnia, barwnik annato, 
wzmaczniacze smaku: inozynian disodowy i glutaminiam monosodowy, marchew, pasternak, 

pietruszka, cebula, kurkuma, ryboflawina, sacharyna 

Spinace 

mąka pszenna, szpinak, regulator kwasowości E575, E300, enzym alfa-amylaza, woda, mleko, 
pomidory, sok pomidorowy, kwas cytrynowy, drożdże, sól, cukier, olej rzepakowy, kultury bakterii 

mlekowych, cebula, czosnek, papryka peperoni, zioła, przyprawy, pieprz(może zawierać: zboża 
zawierające gluten, jaja, mleko, soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam), stabilizator chlorek 

wapnia, barwnik annato, wzmaczniacze smaku: inozynian disodowy i glutaminiam monosodowy, 
marchew, pasternak, pietruszka, cebula, kurkuma, ryboflawina, sacharyna 

Euro 

mąka pszenna, mięso drobiowe, woda, izolat białka sojowego, stabilizatory E260, E451, E452, 
skrobia modyfikowana błonnik roślinny sojowy, czerwona papryka, regulator kwasowości E330, 

E326, konserwanty E202, E211, sól, mąka kukurydziana, aromat pomarańcza, dekstroza, 
przyprawy(zawierają seler, gorczycę), zioła, wzmacniacz smaku E621, ekstrakt pieprzu, aromat, 

ekstrakt przypraw, soja, pszenica, maltodekstryna, czosnek, hydrolizat białka roślinnego 
(kukurydziany), serwatka w proszku z mleka, mąka sojowa, E300, enzym alfa-amylaza, woda, mleko, 
pomidory, sok pomidorowy, kwas cytrynowy, drożdże, sól, cukier, olej rzepakowy, chlorek wapnia, 

bakterie fermentacji mlekowej, kultury bakterii mlekowych, cebula, czosnek, papryka peperoni, 
zioła, przyprawy, pieprz(może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko, soję, gorczycę, seler, 

orzeszki ziemne i sezam), stabilizator chlorek wapnia, barwnik annato, wzmaczniacze smaku: 
inozynian disodowy i glutaminiam monosodowy, marchew, pasternak, pietruszka, cebula, kurkuma, 

ryboflawina, sacharyna 

Grecka 

mąka pszenna, E300, enzym alfa-amylaza, oliwki, woda, mleko, pomidory, sałata lodowa, sok 
pomidorowy, kwas cytrynowy, drożdże, sól, cukier, olej rzepakowy, kultury bakterii mlekowych, 
cebula, czosnek, papryka peperoni, regulator kwasowości E575, zioła, przyprawy, pieprz(może 

zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko, soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam), 
stabilizator chlorek wapnia, barwnik annato, wzmaczniacze smaku: inozynian disodowy i 

glutaminiam monosodowy, marchew, pasternak, pietruszka, cebula, kurkuma, ryboflawina, 
sacharyna, stabilizator koloru glukonian zelazawy 

Toscana mąka pszenna, E300, enzym alfa-amylaza, woda, mleko, mięso wieprzowe, glukoza, azotyn sodu, 
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azotan potasu, pomidory, sok pomidorowy, kwas cytrynowy, drożdże, sól, cukier, olej rzepakowy, 
kultury bakterii mlekowych, cebula, czosnek, papryka peperoni, zioła, przyprawy, pieprz(może 

zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko, soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam), 
stabilizator chlorek wapnia, barwnik annato, wzmaczniacze smaku: inozynian disodowy i 

glutaminiam monosodowy, marchew, pasternak, pietruszka, cebula, kurkuma, ryboflawina, 
sacharyna 

Brzoskwiniowa 

mąka pszenna, mięso drobiowe, kukurydza, brzoskwinia, izolat białka sojowego, stabilizatory E260, 
E451, E452, skrobia modyfikowana błonnik roślinny sojowy, czerwona papryka, regulator 

kwasowości E330, E326, konserwanty E202, E211, mąka kukurydziana, aromat pomarańcza, 
dekstroza, przyprawy(zawierają seler, gorczycę), zioła, wzmacniacz smaku E621, ekstrakt pieprzu, 
aromat, ekstrakt przypraw, soja, pszenica, maltodekstryna, czosnek, hydrolizat białka roślinnego 

(kukurydziany), serwatka w proszku z mleka, mąka sojowaE300, enzym alfa-amylaza, woda, mleko, 
pomidory, sok pomidorowy, kwas cytrynowy, drożdże, sól, cukier, olej rzepakowy, kultury bakterii 

mlekowych, cebula, czosnek, papryka peperoni, zioła, przyprawy, pieprz(może zawierać: zboża 
zawierające gluten, jaja, mleko, soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam), stabilizator chlorek 

wapnia, barwnik annato, wzmaczniacze smaku: inozynian disodowy i glutaminiam monosodowy, 
marchew, pasternak, pietruszka, cebula, kurkuma, ryboflawina, sacharyna 

Fit pizza 

mąka pszenna, E300, enzym alfa-amylaza, woda, mleko, pomidory, sok pomidorowy, rukola, kwas 
cytrynowy, drożdże, sól, cukier, olej rzepakowy, kultury bakterii mlekowych, cebula, czosnek, 

papryka peperoni, zioła, przyprawy, pieprz(może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko, 
soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam), stabilizator chlorek wapnia, barwnik annato, 
wzmaczniacze smaku: inozynian disodowy i glutaminiam monosodowy, marchew, pasternak, 

pietruszka, cebula, kurkuma, ryboflawina, sacharyna 

Ferrara 

mąka pszenna, E300, enzym alfa-amylaza, woda, mleko, drożdże, sól, cukier, olej rzepakowy,  
śmietanka, mięso wieprzowe, dekstroza, stabilizatory E451, E450, E262, E327, ekstrakty przypraw, 

przeciwutleniacz E301, substancja konserwująca E250, kukurydza, kultury bakterii mlekowych, 
cebula, czosnek, zioła, przyprawy, pieprz(może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko, 

soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam), stabilizator chlorek wapnia, barwnik annato, 
wzmaczniacze smaku: inozynian disodowy i glutaminiam monosodowy, marchew, pasternak, 

pietruszka, cebula, kurkuma, ryboflawina, sacharyna, stabilizatory E339, E407 

Broccoli 

mąka pszenna, E300, enzym alfa-amylaza, woda, mleko, drożdże, sól, cukier, olej rzepakowy,  
śmietanka, kultury bakterii mlekowych, mięso wieprzowe, dekstroza, stabilizatory E451, E450, E262, 

E327, ekstrakty przypraw, przeciwutleniacz E301, substancja konserwująca E250, brokuły, cebula, 
czosnek, zioła, przyprawy, pieprz(może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko, soję, 

gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam), stabilizator chlorek wapnia, barwnik annato, 
wzmaczniacze smaku: inozynian disodowy i glutaminiam monosodowy, marchew, pasternak, 

pietruszka, cebula, kurkuma, ryboflawina, sacharyna, stabilizatory E339, E407 

Finezja 

mąka pszenna, E300, enzym alfa-amylaza, woda, mleko, drożdże, sól, cukier, olej rzepakowy,  
śmietanka, mięso wieprzowe, dekstroza, stabilizatory E451, E450, E262, E327, ekstrakty przypraw, 

przeciwutleniacz E301, substancja konserwująca E250, ogórek, gorczyca, koper, kultury bakterii 
mlekowych, cebula, czosnek, zioła, przyprawy, pieprz(może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, 

mleko, soję, seler, orzeszki ziemne i sezam), stabilizator chlorek wapnia, barwnik annato, 
wzmaczniacze smaku: inozynian disodowy i glutaminiam monosodowy, marchew, pasternak, 

pietruszka, cebula, kurkuma, ryboflawina, sacharyna, stabilizatory E339, E407 

Zestaw ze 
stripsami 

mięso drobiowe, ziemniaki, olej palmowy, glukoza, kapusta pekińska, ogórek, pomidor, kukurydza, 
papryka, woda, olej rzepakowy, skrobia modyfikowana kukurydziana, ocet spirytusowy, mleko 

odtłuszczone w proszku, musztarda(woda, ocet spirytusowy, gorczyca, sól, cukier), sól, cukier, żółtko 
jaja w proszku, substancje zagęszczające: guma ksanatowa, guma guar, substancje konserwujące: 

benzoesan sodu, sorbinian potasu, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik karoteny, 
sacharyny, sól wapniowo-disodowa EDTA, mleko pasteryzowane, mleko w proszku odtłuszczone, 

białka mleka, kultury bakterii jogurtowych, mąka pszenna, białko jaja kurzego w proszku, belaina, 
laktoza, glutaminian sodu, czosnek, pieprz(może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko, 

soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam) 

Zestaw ze 
skrzydełkami 

skrzydełka drobiowe, ziemniaki, olej palmowy, glukoza, kapusta pekińska, ogórek, pomidor, 
kukurydza, papryka, woda, olej rzepakowy, skrobia modyfikowana kukurydziana, ocet spirytusowy, 

mleko odtłuszczone w proszku, musztarda(woda, ocet spirytusowy, gorczyca, sól, cukier), sól, cukier, 



Strona 7 z 8 
SKŁADNIKI POTRAW HALLOPIZZA GRYFINO 

 

żółtko jaja w proszku, substancje zagęszczające: guma ksanatowa, guma guar, substancje 
konserwujące: benzoesan sodu, sorbinian potasu, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik 

karoteny, sacharyny, sól wapniowo-disodowa EDTA, mleko pasteryzowane, mleko w proszku 
odtłuszczone, białka mleka, kultury bakterii jogurtowych, mąka pszenna, białko jaja kurzego w 
proszku, belaina, laktoza, glutaminian sodu, czosnek, pieprz(może zawierać: zboża zawierające 

gluten, jaja, mleko, soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam) 

Penne 
Matriciana 

mąka pszenna, boczek wieprzowy, sól, białko sojowe, chilli, stabilizatory E451 E452, substancja 
zagęszczająca E407, cukry glukoza, maltodekstryna, wzmacniacz smaku E621, aromaty, 

przeciwutleniacze E316 E301, białko wieprzowe, substancja konserwująca E250, woda, pomidory, 
czosnek, marchew, seler, por, cebula, zioła, pieprz(może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, 

mleko, soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam), cukier, mleko, chlorek wapnia, podpuszczka, 
bakterie fermentacji mlekowej, lizozym(z białka jaj), wzmaczniacze smaku: inozynian disodowy i 

glutaminiam monosodowy, pasternak, pietruszka, kurkuma, ryboflawina 

Penne 
Gorgonzola 

mąka pszenna, woda, sól, śmietanka, stabilizatory E339, E407, pieczarki, szpinak, mleko pełne 
pasteryzowane,  sól, chlorek wapnia, bakterie fermentacji mlekowej, pieprz(może zawierać: zboża 

zawierające gluten, jaja, mleko, soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam) 

Penne 
Putanesca 

mąka pszenna, woda, sól, pomidory, czosnek, marchew, seler, por, cebula, zioła, pieprz(może 
zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko, soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam), 
cukier, mleko, chlorek wapnia, podpuszczka, bakterie fermentacji mlekowej, lizozym(z białka jaj), 

wzmaczniacze smaku: inozynian disodowy i glutaminiam monosodowy, pasternak, pietruszka, 
kurkuma, ryboflawina 

Penne Vegetale 

mąka pszenna, woda, sól, pomidory, czosnek, marchew, seler, por, cebula, zioła, pieprz(może 
zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko, soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam), 
cukier, mleko, chlorek wapnia, podpuszczka, bakterie fermentacji mlekowej, lizozym(z białka jaj),  

wzmaczniacze smaku: inozynian disodowy i glutaminiam monosodowy, pasternak, pietruszka, 
kurkuma, ryboflawina 

Penne Broccoli 

mąka pszenna, woda, sól, śmietanka, stabilizatory E339, E407, mięso drobiowe, brokuły, czosnek, , 
cukier, pieprz(może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko, soję, gorczycę, seler, orzeszki 
ziemne i sezam), wzmaczniacze smaku: inozynian disodowy i glutaminiam monosodowy, marchew, 

pasternak, pietruszka, cebula, kurkuma, ryboflawina 

De Volaile 

mięso drobiowe, mleko pasteryzowane, sól, tłuszcz roślinny, śmietanka, olej słonecznikowy, tłuszcz 
serwatkowy, emulgatory E471 E471c E322, regulator kwasowości: kwas mlekowy, barwnik beta 

karoten, atomaty, kultury bakterii mlekowych, stabilizator chlorek wapnia, barwnik annato, mąka 
pszenna, drożdże, ziemniaki, olej palmowy, glukoza, kapusta pekińska, ogórek, pomidor, kukurydza, 

papryka, woda, olej rzepakowy, skrobia modyfikowana kukurydziana, ocet spirytusowy, mleko 
odtłuszczone w proszku, musztarda(woda, ocet spirytusowy, gorczyca, sól, cukier), sól, cukier, żółtko 

jaja w proszku, substancje zagęszczające: guma ksanatowa, guma guar, substancje konserwujące: 
benzoesan sodu, sorbinian potasu, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik karoteny, 

sacharyny, sól wapniowo-disodowa EDTA, mleko pasteryzowane, mleko w proszku odtłuszczone, 
białka mleka, kultury bakterii jogurtowych, czosnek, pieprz(może zawierać: zboża zawierające 

gluten, jaja, mleko, soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam) 

Shoarma 

mięso drobiowe, mleko pasteryzowane, sól, kultury bakterii mlekowych, stabilizator chlorek wapnia, 
barwnik annato, woda, izolat białka sojowego, stabilizatory E260, E451, E452, skrobia modyfikowana 

błonnik roślinny sojowy, czerwona papryka, regulator kwasowości E330, E326, konserwanty E202, 
E211, sól, mąka kukurydziana, aromat pomarańcza, dekstroza, przyprawy(zawierają seler, gorczycę), 

zioła, wzmacniacz smaku E621, ekstrakt pieprzu, aromat, ekstrakt przypraw, soja, pszenica, 
maltodekstryna, czosnek, hydrolizat białka roślinnego (kukurydziany), serwatka w proszku z mleka, 

mąka sojowa, ziemniaki, olej palmowy, glukoza, kapusta pekińska, ogórek, pomidor, kukurydza, 
papryka, woda, olej rzepakowy, skrobia modyfikowana kukurydziana, ocet spirytusowy, mleko 

odtłuszczone w proszku, musztarda(woda, ocet spirytusowy, gorczyca, sól, cukier), sól, cukier, żółtko 
jaja w proszku, substancje zagęszczające: guma ksanatowa, guma guar, substancje konserwujące: 

benzoesan sodu, sorbinian potasu, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik karoteny, 
sacharyny, sól wapniowo-disodowa EDTA, mleko pasteryzowane, mleko w proszku odtłuszczone, 

białka mleka, kultury bakterii jogurtowych, czosnek, pieprz(może zawierać: zboża zawierające 
gluten, jaja, mleko, soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam) 

Frytki ziemniaki, olej palmowy, glukoza 
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Surówka 

kapusta pekińska, ogórek, pomidor, kukurydza, papryka, woda, olej rzepakowy, skrobia 
modyfikowana kukurydziana, ocet spirytusowy, mleko odtłuszczone w proszku, musztarda(woda, 

ocet spirytusowy, gorczyca, sól, cukier), sól, cukier, żółtko jaja w proszku, substancje zagęszczające: 
guma ksanatowa, guma guar, substancje konserwujące: benzoesan sodu, sorbinian potasu, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik karoteny, sacharyny, sól wapniowo-disodowa EDTA, mleko 
pasteryzowane, mleko w proszku odtłuszczone, białka mleka, kultury bakterii jogurtowych, czosnek, 
pieprz(może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko, soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i 

sezam) 

Paluchy mąka pszenna, E300, enzym alfa-amylaza, woda, sól, cukier, olej rzepakowy, mleko, drożdże 

Sałatka włoska Kapusta pekińska, sałata lodowa, pomidor, ogórek, groszek zielony, kukurydza, woda, sól, 

Sałatka galicja 
Kapusta pekińska, sałata lodowa, pomidor, słonecznik, brzoskwinie, woda, cukier, regulator 
kwasowości: kwas cytrynowy, mleko pełne pasteryzowane,  sól, chlorek wapnia, bakterie 

fermentacji mlekowej, rukola 

Sałatka grecka 
Kapusta pekińska, sałata lodowa, pomidor, ogórek, mleko, sól, regulator kwasowości E575, oliwki, 

stabilizator koloru glukonian zelazawy, czerwona cebula 

Sałatka tonno 
Kapusta pekińska, sałata lodowa, pomidor, ogórek, fasola czerwona, woda, sól, czerwona cebula, 

tuńczyk 

Pieczywo 
czosnkowe 

mąka pszenna, E300, enzym alfa-amylaza, tłuszcz roślinny, śmietanka, olej słonecznikowy, tłuszcz 
serwatkowy, emulgatory E471 E471c E322, regulator kwasowości: kwas mlekowy, barwnik beta 

karoten, atomaty, sól, pieprz(może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko, soję, gorczycę, 
seler, orzeszki ziemne i sezam), pietruszka 

Sałatka gyros 

Kapusta pekińska, sałata lodowa, pomidor, ogórek, kukurydza, gorczyca, koper, ocet, woda, sól, 
cukier, mięso drobiowe, woda, izolat białka sojowego, stabilizatory E260, E451, E452, skrobia 
modyfikowana błonnik roślinny sojowy, czerwona papryka, regulator kwasowości E330, E326, 

konserwanty E202, E211, sól, mąka kukurydziana, aromat pomarańcza, dekstroza, 
przyprawy(zawierają seler, gorczycę), zioła, wzmacniacz smaku E621, ekstrakt pieprzu, aromat, 

ekstrakt przypraw, soja, pszenica, maltodekstryna, czosnek, hydrolizat białka roślinnego 
(kukurydziany), serwatka w proszku z mleka, mąka sojowa 

Sos 
pomidorowy 

pikantny 

pomidory, sok pomidorowy, kwas cytrynowy, chilli, czosnek, papryka peperoni, cebula, woda, ocet 
spirytusowy, sacharyna, sól, cukier, wzmaczniacze smaku: inozynian disodowy i glutaminiam 

monosodowy, marchew, pasternak, pietruszka, cebula, kurkuma, ryboflawina, pieprz(może zawierać: 
zboża zawierające gluten, jaja, mleko, soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam) 

Sos czosnkowy 

woda, olej rzepakowy, skrobia modyfikowana kukurydziana, ocet spirytusowy, mleko odtłuszczone w 
proszku, musztarda(woda, ocet spirytusowy, gorczyca, sól, cukier), sól, cukier, żółtko jaja w proszku, 
substancje zagęszczające: guma ksanatowa, guma guar, substancje konserwujące: benzoesan sodu, 

sorbinian potasu, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik karoteny, sacharyny, sól 
wapniowo-disodowa EDTA, mleko pasteryzowane, mleko w proszku odtłuszczone, białka mleka, 

kultury bakterii jogurtowych, czosnek, pieprz(może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko, 
soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne i sezam) 

Sos vinegrette 

oliwa z oliwek, woda, sól, cukier, skrobia modyfikowana, maltodekstryna, glutaminian monosodowy, 
natka pietruszki, octany sodu, kwas cytrynowy, gorczyca mielona, cebula suszona, skrobia, laktoza, 

szczypiorek suszony, tłuszcz palmowy, ekstrakt drożdżowy, pieprz, kurkuma, czosnek suszony, 
tymianek, szałwia, papryka, sok z buraka czerwonego, może zawierać gluten, jaja, seler 

Sos słodko-
pikantny 

woda, cukier, chilli, czosnek, stabilizator E1422, sól, kwas octowy E260 

 

 


