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WYKAZ ALERGENÓW W PRODUKTACH 
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Dodatki 

Ćwiartki ziemniaczków ze 
skórką 

+      o        

Frytki o      o        

Karbowane ziemniaczki o      o        

Frytki extra chrupiące o      o        

Serowe kulki jalapeño +      +        

Krążki cebulowe +      +        

Colesław z czerwonej 
kapusty 

o     o o  o o o o   

Extra ser       +        

Extra boczek   o  o + o  o o o    

Sosy 

Sos czosnkowy o  +   o +  o +     

Sos The Burgers o  + +  o o  o + o +   

Sos ostry               

Sos sriracha               

Sos serowy o     o +  o o o o   

Majonez boczkowy   +  o + +  o + o    

Majonez z czarnym 
czosnkiem 

  +       +     

Marmolada z czerwonej 
kapusty 

+   +           

Loaded Fries 

Serowe +     o +  o o o o   

Avocado & Salsa o     o +  o o o o   

Bekonowe o  o  o + +  o o o o   

Szarpana wołowina & 
pikle 

+  + o o + +  o + o o   

Szarpana wołowina & 
boczniaki 

o  + o  o +  o + o o   

Burgery (bez dodatków) 

Classic Burger +  + +  o + o o + + +   

Cheese Burger +  + +  o + o o + + +   

Burger Caprese +  +   o + o o + + o   

Wypas Burger +  + +  o + o o + + +   

Burger z prażoną cebulką +  +  o + + o o + + o   

Boczniak Burger +  +   o + o o + + o   

Smokey Burger +  o  o + + o o o + o   

Burger z krążkami 
cebulowymi 

+  o  o + + o o o + o   

Jack Bacon Burger  +  o + o + + o o o + o   

Nacho Burger +  + + o + + o o + + +   

Burgery Wege (bez dodatków) 

Burger Halloumi 

& Avocado  
+  +   o + o o + + o   

Burger Halloumi 

& Boczniaki 
+  +   o + o o + + o   

Napoje 

Pepsi, Pepsi Max, Mirinda, 

7 Up 
              

Woda gazowana / nie 

gazowana 
              

Lemoniada klasyczna            +   

Żywiec Lager +              

Herbata czarna/zielona 

jaśminowa 
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Kawa americano               

Kawa czarna z mlekiem       +        

Cappuccino       +        

Cukier               

Cukier trzcinowy               

 

Legenda: 

+ = produkt zawiera wskazany alergen; 

o = produkt może zawierać wskazany alergen; 

1 Zboża zawierające gluten tj. pszenica (w tym orkisz i pszenica khorasan), żyto, jęczmień, owies lub ich odmiany hybrydowe. 

2 Orzechy tj. migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy nerkowca, orzeszki pekan, orzechy brazylijskie, pistacje/orzechy pistacjowe, orzechy 

makadamia, orzechy Queensland. 

Przygotowując dania, dbamy o to, żeby zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa żywności. W nielicznych przypadkach może dojść do niezamierzonego 

przeniesienia składników alergennych pomiędzy produktami. W związku z tym nawet produkty, w których substancje te oryginalnie nie występują, mogą 

zawierać: zboża będące źródłem glutenu, nasiona sezamu, jaja, mleko, orzeszki ziemne i inne orzechy, soję, seler, gorczycę, łubin, dwutlenek siarki i 

siarczyny oraz ryby, mięczak i skorupiaki.  
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WYKAZ SKŁADNIKÓW 
DANIE ELEMENTY DANIA SKŁADNIKI 

Dodatki 

Ćwiartki 
ziemniaczków 

ze skórką 150 g 
 

Składniki: cząstki ziemniaczane [ziemniaki, olej słonecznikowy, powłoczka (mąka pszenna, 
mąka ryżowa, skrobia kukurydziana, warzywa w proszku (czosnek cebula, sól, dekstryna 
ziemniaczana, modyfikowana skrobia ziemniaczana, przyprawy 0,07%, ekstrakt z drożdży, 
substancja spulchniająca: wodorowęglan sosu, barwnik: kapsaicyna, ekstrakt z przypraw)], 
frytura (olej palmowy, przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, substancja antyspieniająca: 
dimetylopolisiloksan).  
Może zawierać: mleko. 

 
Frytki 150 g 

 
 

Składniki: frytki (ziemniaki, olej słonecznikowy), frytura (olej palmowy, kwas cytrynowy, 
przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, substancja antyspieniająca: dimetylopolisiloksan). 
Może zawierać: gluten, mleko. 

Karbowane 
ziemniaczki 

150 g 
 

Składniki: crispers 90% [ziemniaki, olej słonecznikowy, powłoczka (skrobia modyfikowana, 
mąka ryżowa, dekstryna grochowa, błonnik z grochu, substancje spulchniające: 
difosforany i węglan sodu, wyciąg z kurkumy, substancja zagęszczająca, guma 
ksantanowa), sól], frytura (olej palmowy, kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: 
butylohydroksyanizol, substancja antyspieniająca: dimetylopolisiloksan). 
Może zawierać: gluten, mleko. 

Frytki extra 
chrupiące 150 g 

 

Składniki: ziemniaki 89,6% (pochodzenie: UE), olej słonecznikowy, powłoczka 4,5% (skrobia 
modyfikowana, mąka ryżowa, dekstryna, błonnik grochowy, substancje spulchniające: 
difosforany i węglan sodu; dekstroza, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, białko 
grochowe, sól 0,4% 
Może zawierać: gluten, mleko. 

Serowe kulki 
jalapeño 150 g 

 

Składniki: jalapeno snacks 90% [serek śmietankowy 55% (ser, mleko, modyfikowana 

skrobia kukurydziana, śmietana, sól, kultury starterowe), olej słonecznikowy, mąka 

pszenna, mąka kukurydziana, papryka jalapeno 5,5%, dekstroza, substancje zagęszczające: 

guma guar, guma ksantanowa], frytura [oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy), 

przeciwutleniacze: estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego i mieszanina 

tokoferoli, substancja przeciwpianotwórcza: dimetylopolisiloksan]. 

Krążki cebulowe 

150 g 
 

Składniki: krążki cebulowe [cebula 39%, ciasto 38% (mąka pszenna, cukier, modyfikowana 
skrobia pszenna, sól, mąka ryżowa, serwatka w proszku, substancje spulchniające: 
difosforany sodu i potasu oraz węglan sodu, stabilizator: guma guar, barwnik: ekstrakt z 
papryki, przyprawy), olej słonecznikowy, piwo 11%], frytura (olej palmowy, kwas 
cytrynowy, przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, substancja antyspieniająca: 
dimetylopolisiloksan). 

Colesław z 

czerwonej 

kapusty 100 g 

 

Składniki: kapusta czerwona, cukier, olej rzepakowy, ocet, sól, pieprz czarny mielony. 
Może zawierać: gluten, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i 
siarczyny. 

Extra ser 25 g  

Składniki: ser topiony z cheddarem 6% [ser cheddar 52%, odtłuszczone mleko 35%, 
odtłuszczone mleko w proszku, masło, białka mleka, sole emulgujące: polifosforany i 
fosforany sodu, aromat naturalny (zawiera mleko), sól, barwniki: ekstrakt z papryki i 
karoteny]. 

Extra boczek 

20 g  

Składniki: boczek wieprzowy 94%, sól, białko sojowe, stabilizatory: trifosforany sodu i 
potasu, substancja zagęszczająca: karagen, cukry: glukoza i maltodekstryna, wzmacniacz 
smaku: glutaminian sodu, aromaty, przeciwutleniacze: askorbinian sodu i izoaskorbinian 
sodu, białko wieprzowe, substancja konserwująca: azotyn sodu. 
Może zawierać: jaja, orzeszki ziemne, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu. 

Sosy 

Sos czosnkowy 
50 g 

 

Składniki: jogurt naturalny (śmietanka pasteryzowana, białka mleka, odtłuszczone mleko 
w proszku, żywe kultury bakterii jogurtowych), majonez (olej rzepakowy, woda, cukier, 
żółtko jaja w proszku, ocet spirytusowy, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, 
cukier, sól, przyprawy), sól, skrobia modyfikowana, regulator kwasowości: kwas mlekowy, 
substancje zagęszczające: guma guar, guma ksantanowa, barwnik: karoteny, 
przeciwutleniacz: sól wapniowo-disodowa EDTA), woda, czosnek suszony, cukier, sól 
jodowana, natka pietruszki, olej rzepakowy. 
Może zawierać: gluten, soję, seler. 

Sos The Burgers 
50 g 

 

Składniki: majonez [olej rzepakowy, woda, cukier, żółtko jaja w proszku, ocet spirytusowy, 
musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, sól, przyprawy), sól, skrobia 
modyfikowana, regulator kwasowości: kwas mlekowy, substancje zagęszczające: guma 
guar, guma ksantanowa, przeciwutleniacz: sól wapniowo-disodowa EDTA, barwnik: 
karoteny], ketchup [koncentrat pomidorowy (78%, co odpowiada 200 g świeżych 
pomidorów na 100 g ketchupu), woda, cukier, ocet spirytusowy, sól, skrobia 
modyfikowana, przyprawy, substancje zagęszczające: guma guar, guma ksantanowa, 
regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat], musztarda sarepska (woda, gorczyca 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Butylowany_hydroksyanizol
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biała i czarna, ocet spirytusowy, cukier (A) lub syrop glukozowo – fruktozowy (B) (patrz kod 
na opakowaniu), sól, przyprawy, estragon, barwnik: kurkumina), sos worcest [ocet 
spirytusowy, melasa, ocet słodowy (zawiera jęczmień), woda, cukier, tamarynda, sól, 
sardela, cebula, czosnek, przyprawa, aromaty], czosnek granulowany (zawiera dwutlenek 
siarki i siarczyny), cebula granulowana, papryka ostra. 
Może zawierać: gluten, soję, mleko, seler, nasiona sezamu. 

Sos ostry 50 g  

Składniki: sos ostry 72% (woda, cukier, koncentrat pomidorowy, ocet spirytusowy, skrobia 
modyfikowana, przyprawy, syrop glukozowo – fruktozowy, sól, substancje zagęszczające: 
guma guar i guma ksantanowa, substancja konserwująca: sorbinian potasu, regulator 
kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: ekstrakt z papryki), cebula biała 28%. 

Sos sriracha 
50 g 

 

Składniki: sos ostry (woda, cukier, koncentrat pomidorowy, ocet spirytusowy, skrobia 
modyfikowana, przyprawy, syrop glukozowo – fruktozowy, sól, substancje zagęszczające: 
guma guar i guma ksantanowa, substancja konserwująca: sorbinian potasu, regulator 
kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: ekstrakt z papryki), sos sriracha 1,3% 
[czerwona papryka jalapeño, woda, cukier, sól, czosnek, ocet, substancja zagęszczająca: 
guma ksantanowa, sos z czerwonej ostrej papryki TABASCO® Brand Pepper Sauce (ocet, 
czerwona papryka, sól)], cebula biała. 

Sos serowy 50 g  

Składniki: śmietanka 18% tł. (śmietanka, stabilizator: karegen, emulgator: mono- i 
diglicerydy kwasów tłuszczowych), ser cheddar (mleko, sól, kultury bakterii, barwnik: 
annato), ser mozzarella tarty [ser mozzarella (mleko, sól, kultury bakterii mlekowych), 
skrobia kukurydziana], ser pleśniowy Roqueforti (mleko krowie pasteryzowane, sól, 
podpuszczka, bakterie kwasu mlekowego, kultury przyspieszające dojrzewanie, w tym 
Penicillium Roqueforti, chlorek wapnia), pieprz czarny. 
Może zawierać: gluten, soję, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i 
siarczyny. 

Majonez 
boczkowy 50 g 

 

Składniki: majonez 74% [olej rzepakowy, woda, cukier, żółtko jaja w proszku, ocet 
spirytusowy, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, sól, przyprawy), sól, 
skrobia modyfikowana, regulator kwasowości: kwas mlekowy, substancje zagęszczające: 
guma guar, guma ksantanowa, przeciwutleniacz: sól wapniowo-disodowa EDTA, barwnik: 
karoteny], jogurt typu greckiego (śmietanka pasteryzowana, białka mleka, odtłuszczone 
mleko w proszku, żywe kultury bakterii jogurtowych), boczek wędzony smażony 9% 
(boczek wieprzowy 94%, sól, białko sojowe, stabilizatory: trifosforany sodu i potasu, 
substancja zagęszczająca: karagen, cukry: glukoza i maltodekstryna, wzmacniacz smaku: 
glutaminian sodu, aromaty, przeciwutleniacze: askorbinian sodu i izoaskorbinian sodu, 
białko wieprzowe, substancja konserwująca: azotyn sodu), tabasco chipotle [papryka 
chipotle (wędzona czerwona papryczka Jalapeño), ocet spirytusowy, woda, sól, cukier, 
suszona cebula, suszony czosnek, przyprawy, pulpa papryki TABASCO® Brand Pepper Pulp 
(ocet spirytusowy, czerwona papryka, sól)]. 
Może zawierać: orzeszki ziemne, seler, nasiona sezamu. 

Majonez z 
czarnym 

czosnkiem 50 g 
 

Składniki: majonez 94% [olej rzepakowy, woda, cukier, żółtko jaja w proszku, ocet 
spirytusowy, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, sól, przyprawy), sól, 
skrobia modyfikowana, regulator kwasowości: kwas mlekowy, substancje zagęszczające: 
guma guar, guma ksantanowa, przeciwutleniacz: sól wapniowo-disodowa EDTA, barwnik: 
karoteny], czarny czosnek 6%. 

Marmolada z 
czerwonej 
cebuli 50 g 

 

Składniki: ketchup 47% (koncentrat pomidorowy 78%, woda, cukier, ocet spirytusowy, sól, 
skrobia modyfikowana, mieszanka przypraw, substancje zagęszczające: guma guar, guma 
ksantanowa, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat), cebula czerwona 16%, 
whisky Jack Daniel’s 16%, koncentrat pomidorowy (pomidory, sól), cukier, olej rzepakowy, 
sos Worcester (ocet spirytusowy, melasa, ocet słodowy (zawiera jęczmień), woda, cukier, 
tamarynda, sól, sardela, cebula, czosnek, przyprawa, aromaty), sól, tabasco (destylowany 
ocet, ostra papryczka, sól). 

Frytki Loaded 

Serowe 660 g  

Składniki: 

• frytki smażone 52% [frytki (ziemniaki, olej słonecznikowy), frytura (olej palmowy, 
kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, substancja 
antyspieniająca: dimetylopolisiloksan)], 

• surówka z czerwonej kapusty 18% (czerwona kapusta, cukier, olej rzepakowy, 

ocet spirytusowy, sól, pieprz czarny), 

• sos serowy 15% {śmietanka 18% tł. (śmietanka, stabilizator: karegen, emulgator: 
mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), ser cheddar (mleko, sól, kultury 
bakterii, barwnik: annato), ser mozzarella tarty [ser mozzarella (mleko, sól, 
kultury bakterii mlekowych), skrobia kukurydziana], ser pleśniowy Roqueforti 
(mleko krowie pasteryzowane, sól, podpuszczka, bakterie kwasu mlekowego, 
kultury przyspieszające dojrzewanie, w tym Penicillium Roqueforti, chlorek 
wapnia), pieprz czarny}, 

• krążki cebulowe smażone 12% [krążki cebulowe [cebula 39%, ciasto 38% (mąka 
pszenna, cukier, modyfikowana skrobia pszenna, sól, mąka ryżowa, serwatka w 
proszku, substancje spulchniające: difosforany sodu i potasu oraz węglan sodu, 
stabilizator: guma guar, barwnik: ekstrakt z papryki, przyprawy), olej 
słonecznikowy, piwo 11%], frytura (olej palmowy, kwas cytrynowy, 
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przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, substancja antyspieniająca: 
dimetylopolisiloksan)], 

• cebula prażona 1% (cebula 75%, tłuszcz roślinny palmowy, mąka pszenna, sól), 

• szczypiorek 1%. 
Może zawierać: soję, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki. 

Serowe 370 g  

Składniki: 

• frytki smażone 39% [frytki (ziemniaki, olej słonecznikowy), frytura (olej palmowy, 
kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, substancja 
antyspieniająca: dimetylopolisiloksan)], 

• surówka z czerwonej kapusty 26% (czerwona kapusta, cukier, olej rzepakowy, 

ocet spirytusowy, sól, pieprz czarny), 

• sos serowy 21% {śmietanka 18% tł. (śmietanka, stabilizator: karegen, emulgator: 
mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), ser cheddar (mleko, sól, kultury 
bakterii, barwnik: annato), ser mozzarella tarty [ser mozzarella (mleko, sól, 
kultury bakterii mlekowych), skrobia kukurydziana], ser pleśniowy Roqueforti 
(mleko krowie pasteryzowane, sól, podpuszczka, bakterie kwasu mlekowego, 
kultury przyspieszające dojrzewanie, w tym Penicillium Roqueforti, chlorek 
wapnia), pieprz czarny}, 

• krążki cebulowe smażone 11% [krążki cebulowe [cebula 39%, ciasto 38% (mąka 
pszenna, cukier, modyfikowana skrobia pszenna, sól, mąka ryżowa, serwatka w 
proszku, substancje spulchniające: difosforany sodu i potasu oraz węglan sodu, 
stabilizator: guma guar, barwnik: ekstrakt z papryki, przyprawy), olej 
słonecznikowy, piwo 11%], frytura (olej palmowy, kwas cytrynowy, 
przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, substancja antyspieniająca: 
dimetylopolisiloksan)], 

• cebula prażona 1% (cebula 75%, tłuszcz roślinny palmowy, mąka pszenna, sól), 

• szczypiorek 1%. 
Może zawierać: soję, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki. 

Avocado 
& Salsa 580 g 

 

Składniki: 

• frytki smażone 60% [frytki (ziemniaki, olej słonecznikowy), frytura (olej palmowy, 
kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, substancja 
antyspieniająca: dimetylopolisiloksan)], 

• guacamole 14% (awokado Hass 86%, cebula, czerwona i zielona papryka, sól, 
cukier, stabilizatory: guma ksantanowa i difosforany; przeciwutleniacze: kwas 
askorbinowy i kwas cytrynowy, kolendra, czosnek, papryczki jalapeño), 

• śmietana 10% (śmietana, skrobia modyfikowana, stabilizator: pektyny) 

• salsa pomidorowa 9% {pomidor 84%, cebula czerwona, tabasco sriracha 
[czerwona papryka jalapeño, woda, cukier, sól, czosnek, ocet, substancja 
zagęszczająca: guma ksantanowa, sos z czerwonej ostrej papryki (ocet, czerwona 
papryka, sól), czosnek, cukier, sól], bazylia, sól, pieprz czarny}, 

• limonka 5%, 

• kolendra 2%. 
Może zawierać: gluten, soję, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki. 

Avocado 
& Salsa 300 g 

 

Składniki: 

• frytki smażone 26% [frytki (ziemniaki, olej słonecznikowy), frytura (olej palmowy, 
kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, substancja 
antyspieniająca: dimetylopolisiloksan)], 

• guacamole 9% (awokado Hass 86%, cebula, czerwona i zielona papryka, sól, 
cukier, stabilizatory: guma ksantanowa i difosforany; przeciwutleniacze: kwas 
askorbinowy i kwas cytrynowy, kolendra, czosnek, papryczki jalapeño), 

• śmietana 7% (śmietana, skrobia modyfikowana, stabilizator: pektyny) 

• salsa pomidorowa 7% {pomidor 84%, cebula czerwona, tabasco sriracha 
[czerwona papryka jalapeño, woda, cukier, sól, czosnek, ocet, substancja 
zagęszczająca: guma ksantanowa, sos z czerwonej ostrej papryki (ocet, czerwona 
papryka, sól), czosnek, cukier, sól], bazylia, sól, pieprz czarny}, 

• kolendra 5%, 

• limonka 1%. 
Może zawierać: gluten, soję, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki. 

Bekonowe 
480 g 

 

Składniki: 

• frytki smażone 71% [frytki (ziemniaki, olej słonecznikowy), frytura (olej palmowy, 
kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, substancja 
antyspieniająca: dimetylopolisiloksan)], 

• sos serowy 16% [śmietanka 18% tł. (śmietanka, stabilizator: karegen, emulgator: 
mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), ser cheddar (mleko, sól, kultury 
bakterii, barwnik: annato), ser mozzarella tarty [ser mozzarella (mleko, sól, 
kultury bakterii mlekowych), skrobia kukurydziana], ser pleśniowy Roqueforti 
(mleko krowie pasteryzowane, sól, podpuszczka, bakterie kwasu mlekowego, 
kultury przyspieszające dojrzewanie, w tym Penicillium Roqueforti, chlorek 
wapnia), pieprz czarny], 
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• grillowany boczek 4% (boczek wieprzowy 94%, sól, białko sojowe, stabilizatory: 

trifosforany sodu i potasu, substancja zagęszczająca: karagen, cukry: glukoza i 

maltodekstryna, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, aromaty, 

przeciwutleniacze: askorbinian sodu i izoaskorbinian sodu, białko wieprzowe, 

substancja konserwująca: azotyn sodu), 

• papryka jalapeño marynowana 4% (woda, papryka jalapeño, sól, ocet 
spirytusowy, regulatory kwasowości: kwas octowy, kwas cytrynowy, substancja 
wiążąca: chlorek wapnia, substancja konserwująca: sorbinian potasu), 

• czerwona cebula 2%, 

• szczypiorek 2%. 
Może zawierać: gluten, jaja, orzeszki ziemne, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek 
siarki. 

Bekonowe 
230 g 

 

Składniki: 

• frytki smażone 61% [frytki (ziemniaki, olej słonecznikowy), frytura (olej palmowy, 
kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, substancja 
antyspieniająca: dimetylopolisiloksan)], 

• sos serowy 24% {śmietanka 18% tł. (śmietanka, stabilizator: karegen, emulgator: 
mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), ser cheddar (mleko, sól, kultury 
bakterii, barwnik: annato), ser mozzarella tarty [ser mozzarella (mleko, sól, 
kultury bakterii mlekowych), skrobia kukurydziana], ser pleśniowy Roqueforti 
(mleko krowie pasteryzowane, sól, podpuszczka, bakterie kwasu mlekowego, 
kultury przyspieszające dojrzewanie, w tym Penicillium Roqueforti, chlorek 
wapnia), pieprz czarny}, 

• grillowany boczek 6% (boczek wieprzowy 94%, sól, białko sojowe, stabilizatory: 

trifosforany sodu i potasu, substancja zagęszczająca: karagen, cukry: glukoza i 

maltodekstryna, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, aromaty, 

przeciwutleniacze: askorbinian sodu i izoaskorbinian sodu, białko wieprzowe, 

substancja konserwująca: azotyn sodu), 

• papryka jalapeño marynowana 4% (woda, papryka jalapeño, sól, ocet 
spirytusowy, regulatory kwasowości: kwas octowy, kwas cytrynowy, substancja 
wiążąca: chlorek wapnia, substancja konserwująca: sorbinian potasu), 

• czerwona cebula 2%, 

• szczypiorek 2%. 
Może zawierać: gluten, jaja, orzeszki ziemne, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek 
siarki. 

Szarpana 
wołowina & 

pikle 
620 g 

 

Składniki: 

• frytki smażone 56% [frytki (ziemniaki, olej słonecznikowy), frytura (olej palmowy, 
kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, substancja 
antyspieniająca: dimetylopolisiloksan)], 

• szarpana wołowina w sosie bbq 16% {szarpana wołowina 58% [mięso z łopatki 
wołowej (140 g na 100 g gotowego produktu), woda, solanka [sól, dekstroza, 
skrobia (kukurydziana modyfikowana), ekstrakt przypraw], sól, pieprz czarny 
mielony, czosnek granulowany, cynamon], sos barbercue 33% (woda, cukier, 
koncentrat pomidorowy, ocet winny biały, skrobia modyfikowana, ocet 
spirytusowy, przecier śliwkowy, przyprawy, barwnik: karmel, sól, regulator 
kwasowości: kwas mlekowy, aromat dymu wędzarniczego, substancja 
konserwująca: sorbinian potasu), sos sriracha [czerwona papryka jalapeño, 
woda, cukier, sól, czosnek, ocet, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, 
sos z czerwonej ostrej papryki TABASCO® Brand Pepper Sauce (ocet, czerwona 
papryka, sól)], pieprz czerwony}, 

• majonez boczkowy 13% {majonez 74% [olej rzepakowy, woda, cukier, żółtko jaja 
w proszku, ocet spirytusowy, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, 
cukier, sól, przyprawy), sól, skrobia modyfikowana, regulator kwasowości: kwas 
mlekowy, substancje zagęszczające: guma guar, guma ksantanowa, 
przeciwutleniacz: sól wapniowo-disodowa EDTA, barwnik: karoteny], jogurt typu 
greckiego (śmietanka pasteryzowana, białka mleka, odtłuszczone mleko w 
proszku, żywe kultury bakterii jogurtowych), boczek wędzony smażony 9% 
(boczek wieprzowy 94%, sól, białko sojowe, stabilizatory: trifosforany sodu i 
potasu, substancja zagęszczająca: karagen, cukry: glukoza i maltodekstryna, 
wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, aromaty, przeciwutlen`iacze: askorbinian 
sodu i izoaskorbinian sodu, białko wieprzowe, substancja konserwująca: azotyn 
sodu), tabasco chipotle [papryka chipotle (wędzona czerwona papryczka 
Jalapeño), ocet spirytusowy, woda, sól, cukier, suszona cebula, suszony czosnek, 
przyprawy, pulpa papryki TABASCO® Brand Pepper Pulp (ocet spirytusowy, 
czerwona papryka, sól)]}, 

• ogórki kanapkowe 11% (ogórki, woda, ocet spirytusowy, cukier, sól, 
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, barwnik: ryboflawiny), 

• cebula prażona 2% (cebula 75%, tłuszcz roślinny palmowy, mąka pszenna, sól), 

• czerwona cebula 2%, 
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• szczypiorek 2%. 
Może zawierać: ryby, orzeszki ziemne, seler, nasiona sezamu, dwutlenek siarki. 

Szarpana 
wołowina & 

pikle 
340 g 

 

Składniki: 

• frytki smażone 42% [frytki (ziemniaki, olej słonecznikowy), frytura (olej palmowy, 
kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, substancja 
antyspieniająca: dimetylopolisiloksan)], 

• szarpana wołowina w sosie bbq 13% {szarpana wołowina 58% [mięso z łopatki 
wołowej (140 g na 100 g gotowego produktu), woda, solanka [sól, dekstroza, 
skrobia (kukurydziana modyfikowana), ekstrakt przypraw], sól, pieprz czarny 
mielony, czosnek granulowany, cynamon], sos barbercue 33% (woda, cukier, 
koncentrat pomidorowy, ocet winny biały, skrobia modyfikowana, ocet 
spirytusowy, przecier śliwkowy, przyprawy, barwnik: karmel, sól, regulator 
kwasowości: kwas mlekowy, aromat dymu wędzarniczego, substancja 
konserwująca: sorbinian potasu), sos sriracha [czerwona papryka jalapeño, 
woda, cukier, sól, czosnek, ocet, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, 
sos z czerwonej ostrej papryki TABASCO® Brand Pepper Sauce (ocet, czerwona 
papryka, sól)], pieprz czerwony}, 

• majonez boczkowy 10% {majonez 74% [olej rzepakowy, woda, cukier, żółtko jaja 
w proszku, ocet spirytusowy, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, 
cukier, sól, przyprawy), sól, skrobia modyfikowana, regulator kwasowości: kwas 
mlekowy, substancje zagęszczające: guma guar, guma ksantanowa, 
przeciwutleniacz: sól wapniowo-disodowa EDTA, barwnik: karoteny], jogurt typu 
greckiego (śmietanka pasteryzowana, białka mleka, odtłuszczone mleko w 
proszku, żywe kultury bakterii jogurtowych), boczek wędzony smażony 9% 
(boczek wieprzowy 94%, sól, białko sojowe, stabilizatory: trifosforany sodu i 
potasu, substancja zagęszczająca: karagen, cukry: glukoza i maltodekstryna, 
wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, aromaty, przeciwutlen`iacze: askorbinian 
sodu i izoaskorbinian sodu, białko wieprzowe, substancja konserwująca: azotyn 
sodu), tabasco chipotle [papryka chipotle (wędzona czerwona papryczka 
Jalapeño), ocet spirytusowy, woda, sól, cukier, suszona cebula, suszony czosnek, 
przyprawy, pulpa papryki TABASCO® Brand Pepper Pulp (ocet spirytusowy, 
czerwona papryka, sól)]}, 

• ogórki kanapkowe 8% (ogórki, woda, ocet spirytusowy, cukier, sól, 
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, barwnik: ryboflawiny), 

• cebula prażona 1% (cebula 75%, tłuszcz roślinny palmowy, mąka pszenna, sól), 

• czerwona cebula 1%, 

• szczypiorek 1%. 
Może zawierać: ryby, orzeszki ziemne, seler, nasiona sezamu, dwutlenek siarki. 

Szarpana 
wołowina & 

boczniaki 640 g 

 

Składniki: 

• frytki smażone 54% [frytki (ziemniaki, olej słonecznikowy), frytura (olej palmowy, 
kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, substancja 
antyspieniająca: dimetylopolisiloksan)], 

• szarpana wołowina w sosie bbq 15% {szarpana wołowina 58% [mięso z łopatki 
wołowej (140 g na 100 g gotowego produktu), woda, solanka [sól, dekstroza, 
skrobia (kukurydziana modyfikowana), ekstrakt przypraw], sól, pieprz czarny 
mielony, czosnek granulowany, cynamon], sos barbercue 33% (woda, cukier, 
koncentrat pomidorowy, ocet winny biały, skrobia modyfikowana, ocet 
spirytusowy, przecier śliwkowy, przyprawy, barwnik: karmel, sól, regulator 
kwasowości: kwas mlekowy, aromat dymu wędzarniczego, substancja 
konserwująca: sorbinian potasu), sos sriracha [czerwona papryka jalapeño, 
woda, cukier, sól, czosnek, ocet, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, 
sos z czerwonej ostrej papryki TABASCO® Brand Pepper Sauce (ocet, czerwona 
papryka, sól)], pieprz czerwony}, 

• farsz z boczniaków 15% (boczniak, cebula biała, masło, sól, pieprz czarny), 

• majonez z czarnym czosnkiem 12% (majonez 94% [olej rzepakowy, woda, cukier, 
żółtko jaja w proszku, ocet spirytusowy, musztarda (woda, gorczyca, ocet 
spirytusowy, cukier, sól, przyprawy), sól, skrobia modyfikowana, regulator 
kwasowości: kwas mlekowy, substancje zagęszczające: guma guar, guma 
ksantanowa, przeciwutleniacz: sól wapniowo-disodowa EDTA, barwnik: 
karoteny], czarny czosnek 6%), 

• czerwona cebula 2%, 

• szczypiorek 2%.  
Może zawierać: gluten, ryby, soja, seler, nasiona sezamu, dwutlenek siarki. 

Szarpana 
wołowina & 

boczniaki 370 g 

 

Składniki: 

• frytki smażone 39% [frytki (ziemniaki, olej słonecznikowy), frytura (olej palmowy, 
kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, substancja 
antyspieniająca: dimetylopolisiloksan)], 

• szarpana wołowina w sosie bbq 21% {szarpana wołowina 58% [mięso z łopatki 
wołowej (140 g na 100 g gotowego produktu), woda, solanka [sól, dekstroza, 
skrobia (kukurydziana modyfikowana), ekstrakt przypraw], sól, pieprz czarny 
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mielony, czosnek granulowany, cynamon], sos barbercue 33% (woda, cukier, 
koncentrat pomidorowy, ocet winny biały, skrobia modyfikowana, ocet 
spirytusowy, przecier śliwkowy, przyprawy, barwnik: karmel, sól, regulator 
kwasowości: kwas mlekowy, aromat dymu wędzarniczego, substancja 
konserwująca: sorbinian potasu), sos sriracha [czerwona papryka jalapeño, 
woda, cukier, sól, czosnek, ocet, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, 
sos z czerwonej ostrej papryki TABASCO® Brand Pepper Sauce (ocet, czerwona 
papryka, sól)], pieprz czerwony}, 

• farsz z boczniaków 21% (boczniak, cebula biała, masło, sól, pieprz czarny), 

• majonez z czarnym czosnkiem 16% (majonez 94% [olej rzepakowy, woda, cukier, 
żółtko jaja w proszku, ocet spirytusowy, musztarda (woda, gorczyca, ocet 
spirytusowy, cukier, sól, przyprawy), sól, skrobia modyfikowana, regulator 
kwasowości: kwas mlekowy, substancje zagęszczające: guma guar, guma 
ksantanowa, przeciwutleniacz: sól wapniowo-disodowa EDTA, barwnik: 
karoteny], czarny czosnek 6%), 

• czerwona cebula 1%, 

• szczypiorek 1%.  
Może zawierać: gluten, ryby, soja, seler, nasiona sezamu, dwutlenek siarki. 

Burgery 

Classic Burger 
380 g 

Classic Burger 

Składniki: 

• burger grillowany 41% [mięso mielone wołowe (na 100 g produktu użyto 125 g 
mięsa), sól, pieprz czarny], 

• bułka 21% [mąka pszenna, woda; oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, 
słonecznikowy), cukier, drożdże, ziarno sezamu, sól, czarnuszka, pełnotłuste 
mleko w proszku, emulgator: stearoilomleczan sodu, białka roślinne, dekstroza, 
maltodekstryna, skrobia, barwnik: beta-karoten], 

• pomidor 13%, 

• sos the burgers 13% {majonez [olej rzepakowy, woda, cukier, żółtko jaja w 
proszku, ocet spirytusowy, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, 
sól, przyprawy), sól, skrobia modyfikowana, regulator kwasowości: kwas 
mlekowy, substancje zagęszczające: guma guar, guma ksantanowa, 
przeciwutleniacz: sól wapniowo-disodowa EDTA, barwnik: karoteny], ketchup 
[koncentrat pomidorowy (78%, co odpowiada 200 g świeżych pomidorów na 100 
g ketchupu), woda, cukier, ocet spirytusowy, sól, skrobia modyfikowana, 
przyprawy, substancje zagęszczające: guma guar, guma ksantanowa, regulator 
kwasowości: kwas cytrynowy, aromat], musztarda sarepska (woda, gorczyca 
biała i czarna, ocet spirytusowy, cukier (A) lub syrop glukozowo – fruktozowy (B) 
(patrz kod na opakowaniu), sól, przyprawy, estragon, barwnik: kurkumina), sos 
worcest [ocet spirytusowy, melasa, ocet słodowy (zawiera jęczmień), woda, 
cukier, tamarynda, sól, sardela, cebula, czosnek, przyprawa, aromaty], czosnek 
granulowany (zawiera dwutlenek siarki i siarczyny), cebula granulowana, 
papryka ostra}, 

• ogórek konserwowy 8% [ogórki, woda, ocet spirytusowy, cukier, sól, przyprawy 
(zawierają gorczycę)], 

• sałata karbowana 3%, 

• cebula czerwona 3%. 
Może zawierać: soję, orzechy, seler. 

Cheese Burger 
400 g 

Cheese Burger 

Składniki: 

• burger grillowany 38% [mięso mielone wołowe (na 100 g produktu użyto 125 g 
mięsa), sól, pieprz czarny], 

• bułka 19%  [mąka pszenna, woda; oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, 
słonecznikowy), cukier, drożdże, ziarno sezamu, sól, czarnuszka, pełnotłuste 
mleko w proszku, emulgator: stearoilomleczan sodu, białka roślinne, dekstroza, 
maltodekstryna, skrobia, barwnik: beta-karoten], 

• pomidor 12%, 

• sos the burgers 12% {majonez [olej rzepakowy, woda, cukier, żółtko jaja w 
proszku, ocet spirytusowy, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, 
sól, przyprawy), sól, skrobia modyfikowana, regulator kwasowości: kwas 
mlekowy, substancje zagęszczające: guma guar, guma ksantanowa, 
przeciwutleniacz: sól wapniowo-disodowa EDTA, barwnik: karoteny], ketchup 
[koncentrat pomidorowy (78%, co odpowiada 200 g świeżych pomidorów na 100 
g ketchupu), woda, cukier, ocet spirytusowy, sól, skrobia modyfikowana, 
przyprawy, substancje zagęszczające: guma guar, guma ksantanowa, regulator 
kwasowości: kwas cytrynowy, aromat], musztarda sarepska (woda, gorczyca 
biała i czarna, ocet spirytusowy, cukier (A) lub syrop glukozowo – fruktozowy (B) 
(patrz kod na opakowaniu), sól, przyprawy, estragon, barwnik: kurkumina), sos 
worcest [ocet spirytusowy, melasa, ocet słodowy (zawiera jęczmień), woda, 
cukier, tamarynda, sól, sardela, cebula, czosnek, przyprawa, aromaty], czosnek 
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granulowany (zawiera dwutlenek siarki i siarczyny), cebula granulowana, 
papryka ostra}, 

• ogórek konserwowy 8% [ogórki, woda, ocet spirytusowy, cukier, sól, przyprawy 
(zawierają gorczycę)], 

• ser topiony z cheddarem 6% [ser cheddar 52%, odtłuszczone mleko 35%, 
odtłuszczone mleko w proszku, masło, białka mleka, sole emulgujące: 
polifosforany i fosforany sodu, aromat naturalny (zawiera mleko), sól, barwniki: 
ekstrakt z papryki i karoteny], 

• sałata karbowana 2%, 
Może zawierać: soję, orzechy, seler. 

Capresse Burger 
410 g 

Capresse Burger 

Składniki: 

• burger grillowany 38% [mięso mielone wołowe (na 100 g produktu użyto 125 g 
mięsa), sól, pieprz czarny], 

• bułka 19% [mąka pszenna, woda; oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, 
słonecznikowy), cukier, drożdże, ziarno sezamu, sól, czarnuszka, pełnotłuste 
mleko w proszku, emulgator: stearoilomleczan sodu, białka roślinne, dekstroza, 
maltodekstryna, skrobia, barwnik: beta-karoten], 

• ser mozzarella biała 14% (mleko, sól, podpuszczka mikrobiologiczna, kwas 
cytrynowy), 

• salsa pomidorowa 12% {pomidor 84%, cebula czerwona, tabasco sriracha 
[czerwona papryka jalapeño, woda, cukier, sól, czosnek, ocet, substancja 
zagęszczająca: guma ksantanowa, sos z czerwonej ostrej papryki (ocet, czerwona 
papryka, sól), czosnek, cukier, sól], bazylia, sól, pieprz czarny}, 

• majonez 12% [olej rzepakowy, woda, cukier, żółtko jaja w proszku, ocet 
spirytusowy, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, sól, 
przyprawy), sól, skrobia modyfikowana, regulator kwasowości: kwas mlekowy, 
substancje zagęszczające: guma guar, guma ksantanowa, przeciwutleniacz: sól 
wapniowo-disodowa EDTA, barwnik: karoteny], 

• oliwki czarne 2% (oliwki czarne, woda, sól, stabilizator: glukonian żelazawy), 

• sałata karbowana 2%. 
Może zawierać: soję, orzechy, seler, dwutlenek siarki i siarczyny. 

Wypas Burger 
430 g 

Wypas Burger 

Składniki: 

• burger grillowany 35% [mięso mielone wołowe (na 100 g produktu użyto 125 g 
mięsa), sól, pieprz czarny], 

• bułka 18% [mąka pszenna, woda; oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, 
słonecznikowy), cukier, drożdże, ziarno sezamu, sól, czarnuszka, pełnotłuste 
mleko w proszku, emulgator: stearoilomleczan sodu, białka roślinne, dekstroza, 
maltodekstryna, skrobia, barwnik: beta-karoten], 

• pomidor 11%, 

• pieczarki grillowane 7%, 

• ogórek konserwowy 7% [ogórki, woda, ocet spirytusowy, cukier, sól, przyprawy 
(zawierają gorczycę)], 

• sos the burgers 6% {majonez [olej rzepakowy, woda, cukier, żółtko jaja w 
proszku, ocet spirytusowy, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, 
sól, przyprawy), sól, skrobia modyfikowana, regulator kwasowości: kwas 
mlekowy, substancje zagęszczające: guma guar, guma ksantanowa, 
przeciwutleniacz: sól wapniowo-disodowa EDTA, barwnik: karoteny], ketchup 
[koncentrat pomidorowy (78%, co odpowiada 200 g świeżych pomidorów na 100 
g ketchupu), woda, cukier, ocet spirytusowy, sól, skrobia modyfikowana, 
przyprawy, substancje zagęszczające: guma guar, guma ksantanowa, regulator 
kwasowości: kwas cytrynowy, aromat], musztarda sarepska (woda, gorczyca 
biała i czarna, ocet spirytusowy, cukier (A) lub syrop glukozowo – fruktozowy (B) 
(patrz kod na opakowaniu), sól, przyprawy, estragon, barwnik: kurkumina), sos 
worcest [ocet spirytusowy, melasa, ocet słodowy (zawiera jęczmień), woda, 
cukier, tamarynda, sól, sardela, cebula, czosnek, przyprawa, aromaty], czosnek 
granulowany (zawiera dwutlenek siarki i siarczyny), cebula granulowana, 
papryka ostra}, 

• sos ostry 6% [sos ostry 72% (woda, cukier, koncentrat pomidorowy, ocet 
spirytusowy, skrobia modyfikowana, przyprawy, syrop glukozowo – fruktozowy, 
sól, substancje zagęszczające: guma guar i guma ksantanowa, substancja 
konserwująca: sorbinian potasu, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 
aromat, barwnik: ekstrakt z papryki), cebula biała 28%], 

• ser topiony z cheddarem [ser cheddar 52%, odtłuszczone mleko 35%, 
odtłuszczone mleko w proszku, masło, białka mleka, sole emulgujące: 
polifosforany i fosforany sodu, aromat naturalny (zawiera mleko), sól, barwniki: 
ekstrakt z papryki i karoteny], 

• sałata karbowana, 

• cebula czerwona 
Może zawierać: soję, orzechy, seler. 
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Burger z 
prażoną cebulką 

460 g 

Burger z prażoną 
cebulką 

Składniki: 

• burger grillowany 34% [mięso mielone wołowe (na 100 g produktu użyto 125 g 
mięsa), sól, pieprz czarny], 

• bułka 17% [mąka pszenna, woda; oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, 
słonecznikowy), cukier, drożdże, ziarno sezamu, sól, czarnuszka, pełnotłuste 
mleko w proszku, emulgator: stearoilomleczan sodu, białka roślinne, dekstroza, 
maltodekstryna, skrobia, barwnik: beta-karoten], 

• pomidor 11%, 

• majonez boczkowy 11% {majonez 74% [olej rzepakowy, woda, cukier, żółtko jaja 
w proszku, ocet spirytusowy, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, 
cukier, sól, przyprawy), sól, skrobia modyfikowana, regulator kwasowości: kwas 
mlekowy, substancje zagęszczające: guma guar, guma ksantanowa, 
przeciwutleniacz: sól wapniowo-disodowa EDTA, barwnik: karoteny], jogurt typu 
greckiego (śmietanka pasteryzowana, białka mleka, odtłuszczone mleko w 
proszku, żywe kultury bakterii jogurtowych), boczek wędzony smażony 9% 
(boczek wieprzowy 94%, sól, białko sojowe, stabilizatory: trifosforany sodu i 
potasu, substancja zagęszczająca: karagen, cukry: glukoza i maltodekstryna, 
wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, aromaty, przeciwutlen`iacze: askorbinian 
sodu i izoaskorbinian sodu, białko wieprzowe, substancja konserwująca: azotyn 
sodu), tabasco chipotle [papryka chipotle (wędzona czerwona papryczka 
Jalapeño), ocet spirytusowy, woda, sól, cukier, suszona cebula, suszony czosnek, 
przyprawy, pulpa papryki TABASCO® Brand Pepper Pulp (ocet spirytusowy, 
czerwona papryka, sól)]}, 

• surówka z czerwonej kapusty 8% (czerwona kapusta, cukier, olej rzepakowy, 
ocet spirytusowy, sól, pieprz czarny), 

• ogórek konserwowy 6% [ogórki, woda, ocet spirytusowy, cukier, sól, przyprawy 
(zawierają gorczycę)], 

• ser mimmollete 6% (mleko krowie pasteryzowane, sól, kultury bakterii 
mlekowych, podpuszczka wegetariańska, barwnik: annato), 

• cebula prażona 5% (cebula 75%, tłuszcz roślinny palmowy, mąka pszenna, sól), 

• sałata karbowana 3%. 
Może zawierać: orzeszki ziemne, orzechy, seler, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i 
siarczyny. 

Boczniak Burger 
470 g 

Boczniak Burger 

Składniki: 

• burger grillowany 33% [mięso mielone wołowe (na 100 g produktu użyto 125 g 
mięsa), sól, pieprz czarny], 

• bułka 16% [mąka pszenna, woda; oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, 
słonecznikowy), cukier, drożdże, ziarno sezamu, sól, czarnuszka, pełnotłuste 
mleko w proszku, emulgator: stearoilomleczan sodu, białka roślinne, dekstroza, 
maltodekstryna, skrobia, barwnik: beta-karoten], 

• farsz z boczniaków 13% (boczniak, cebula biała, masło, sól, pieprz czarny), 

• pomidor 10%, 

• majonez z czarnym czosnkiem 10% (majonez 94% [olej rzepakowy, woda, cukier, 
żółtko jaja w proszku, ocet spirytusowy, musztarda (woda, gorczyca, ocet 
spirytusowy, cukier, sól, przyprawy), sól, skrobia modyfikowana, regulator 
kwasowości: kwas mlekowy, substancje zagęszczające: guma guar, guma 
ksantanowa, przeciwutleniacz: sól wapniowo-disodowa EDTA, barwnik: 
karoteny], czarny czosnek 6%), 

• ogórek konserwowy 6% [ogórki, woda, ocet spirytusowy, cukier, sól, przyprawy 
(zawierają gorczycę)], 

• ser topiony z cheddarem 5% [ser cheddar 52%, odtłuszczone mleko 35%, 
odtłuszczone mleko w proszku, masło, białka mleka, sole emulgujące: 
polifosforany i fosforany sodu, aromat naturalny (zawiera mleko), sól, barwniki: 
ekstrakt z papryki i karoteny], 

• sałata karbowana 2%, 

• cebula czerwona 2%. 
Może zawierać: soję, orzechy, seler, dwutlenek siarki i siarczyny. 

Smokey Burger 
380 g 

Burger z prażoną 
cebulką 

Składniki: 

• burger grillowany 41% [mięso mielone wołowe (na 100 g produktu użyto 125 g 
mięsa), sól, pieprz czarny], 

• bułka 20% [mąka pszenna, woda; oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, 
słonecznikowy), cukier, drożdże, ziarno sezamu, sól, czarnuszka, pełnotłuste 
mleko w proszku, emulgator: stearoilomleczan sodu, białka roślinne, dekstroza, 
maltodekstryna, skrobia, barwnik: beta-karoten], 

• sos bbq z powidłami śliwkowymi 13% [sos bbq (woda, cukier, koncentrat 
pomidorowy, ocet winny biały, skrobia modyfikowana, ocet spirytusowy, 
przecier śliwkowy 1,6%, przyprawy, barwnik: karmel, sól, regulator kwasowości: 
kwas mlekowy, aromat dymu wędzarniczego, substancja konserwująca: 
sorbinian potasu), powidła śliwkowe (śliwki, cukier)], 
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• surówka z czerwonej kapusty 10% (czerwona kapusta, cukier, olej rzepakowy, 
ocet spirytusowy, sól, pieprz czarny), 

• ser mimmollete 8% (mleko krowie pasteryzowane, sól, kultury bakterii 
mlekowych, podpuszczka wegetariańska, barwnik: annato), 

• papryka jalapeño marynowana 4% (woda, papryka jalapeño, sól, ocet 
spirytusowy, regulatory kwasowości: kwas octowy, kwas cytrynowy, substancja 
wiążąca: chlorek wapnia, substancja konserwująca: sorbinian potasu), 

• grillowany boczek 3% (boczek wieprzowy 94%, sól, białko sojowe, stabilizatory: 
trifosforany sodu i potasu, substancja zagęszczająca: karagen, cukry: glukoza i 
maltodekstryna, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, aromaty, 
przeciwutleniacze: askorbinian sodu i izoaskorbinian sodu, białko wieprzowe, 
substancja konserwująca: azotyn sodu), 

• sałata karbowana 3%. 
Może zawierać: jaja, orzeszki ziemne, orzechy, gorczyca, seler, dwutlenek siarki i 
siarczyny. 

Burger z 
krążkami 

cebulowymi 
430 g 

Burger z krążkami 
cebulowymi 

Składniki: 

• burger grillowany 36% [mięso mielone wołowe (na 100 g produktu użyto 125 g 
mięsa), sól, pieprz czarny], 

• bułka 18% [mąka pszenna, woda; oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, 
słonecznikowy), cukier, drożdże, ziarno sezamu, sól, czarnuszka, pełnotłuste 
mleko w proszku, emulgator: stearoilomleczan sodu, białka roślinne, dekstroza, 
maltodekstryna, skrobia, barwnik: beta-karoten],krążki cebulowe smażone 15% 
[krążki cebulowe [cebula 39%, ciasto 38% (mąka pszenna, cukier, modyfikowana 
skrobia pszenna, sól, mąka ryżowa, serwatka w proszku, substancje 
spulchniające: difosforany sodu i potasu oraz węglan sodu, stabilizator: guma 
guar, barwnik: ekstrakt z papryki, przyprawy), olej słonecznikowy, piwo 11%], 
frytura (olej palmowy, kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, 
substancja antyspieniająca: dimetylopolisiloksan)], 

• pomidor 11%, 

• sos ostry 11% [sos ostry 72% (woda, cukier, koncentrat pomidorowy, ocet 
spirytusowy, skrobia modyfikowana, przyprawy, syrop glukozowo – fruktozowy, 
sól, substancje zagęszczające: guma guar i guma ksantanowa, substancja 
konserwująca: sorbinian potasu, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 
aromat, barwnik: ekstrakt z papryki), cebula biała 28%], 

• grillowany boczek 2% (boczek wieprzowy 94%, sól, białko sojowe, stabilizatory: 
trifosforany sodu i potasu, substancja zagęszczająca: karagen, cukry: glukoza i 
maltodekstryna, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, aromaty, 
przeciwutleniacze: askorbinian sodu i izoaskorbinian sodu, białko wieprzowe, 
substancja konserwująca: azotyn sodu), 

• sos serowy 2% {śmietanka 18% tł. (śmietanka, stabilizator: karegen, emulgator: 
mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), ser cheddar (mleko, sól, kultury 
bakterii, barwnik: annato), ser mozzarella tarty [ser mozzarella (mleko, sól, 
kultury bakterii mlekowych), skrobia kukurydziana], ser pleśniowy Roqueforti 
(mleko krowie pasteryzowane, sól, podpuszczka, bakterie kwasu mlekowego, 
kultury przyspieszające dojrzewanie, w tym Penicillium Roqueforti, chlorek 
wapnia), pieprz czarny}, 

• sałata karbowana 2%. 
Może zawierać: jaja, orzeszki ziemne, orzechy, gorczyca, seler, dwutlenek siarki i 
siarczyny. 

Jack Bacon 
Burger  
400 g 

Jack Bacon Burger 

Składniki: 

• burger grillowany 38% [mięso mielone wołowe (na 100 g produktu użyto 125 g 
mięsa), sól, pieprz czarny], 

• bułka 19% [mąka pszenna, woda; oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, 
słonecznikowy), cukier, drożdże, ziarno sezamu, sól, czarnuszka, pełnotłuste 
mleko w proszku, emulgator: stearoilomleczan sodu, białka roślinne, dekstroza, 
maltodekstryna, skrobia, barwnik: beta-karoten], 

• pomidor 12%, 

• marmolada z czerwonej cebuli z whiskey 12% [ketchup (koncentrat pomidorowy, 
woda, cukier, ocet spirytusowy, sól, skrobia modyfikowana, mieszanka przypraw, 
substancje zagęszczające: guma guar, guma ksantanowa, regulator kwasowości: 
kwas cytrynowy, aromat), cebula czerwona, whiskey Jack Daniel’s, koncentrat 
pomidorowy, cukier, olej rzepakowy, sos worcester (ocet spirytusowy, melasa, 
ocet słodowy (zawiera jęczmień), woda, cukier, tamarynda, sardela, cebula, 
czosnek, przyprawa, aromaty), sól, tabasco (ocet destylowany, czerwona 
papryka, sól)], 

• sos ostry 6% [sos ostry 72% (woda, cukier, koncentrat pomidorowy, ocet 
spirytusowy, skrobia modyfikowana, przyprawy, syrop glukozowo – fruktozowy, 
sól, substancje zagęszczające: guma guar i guma ksantanowa, substancja 
konserwująca: sorbinian potasu, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 
aromat, barwnik: ekstrakt z papryki), cebula biała 28%], 
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• ser topiony z cheddarem 6% [ser cheddar 52%, odtłuszczone mleko 35%, 
odtłuszczone mleko w proszku, masło, białka mleka, sole emulgujące: 
polifosforany i fosforany sodu, aromat naturalny (zawiera mleko), sól, barwniki: 
ekstrakt z papryki i karoteny], 

• grillowany boczek 2% (boczek wieprzowy 94%, sól, białko sojowe, stabilizatory: 
trifosforany sodu i potasu, substancja zagęszczająca: karagen, cukry: glukoza i 
maltodekstryna, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, aromaty, 
przeciwutleniacze: askorbinian sodu i izoaskorbinian sodu, białko wieprzowe, 
substancja konserwująca: azotyn sodu), 

• sałata karbowana, 
Może zawierać: jaja, orzeszki ziemne, orzechy, gorczyca, seler, dwutlenek siarki i 
siarczyny. 

Nachos Burger 
420 g 

Nachos Burger 

Składniki: 

• burger grillowany 37% [mięso mielone wołowe (na 100 g produktu użyto 125 g 
mięsa), sól, pieprz czarny], 

• bułka 19% [mąka pszenna, woda; oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, 
słonecznikowy), cukier, drożdże, ziarno sezamu, sól, czarnuszka, pełnotłuste 
mleko w proszku, emulgator: stearoilomleczan sodu, białka roślinne, dekstroza, 
maltodekstryna, skrobia, barwnik: beta-karoten], 

• pomidor 12%, 

• ser mimmollete 7% (mleko krowie pasteryzowane, sól, kultury bakterii 
mlekowych, podpuszczka wegetariańska, barwnik: annato), 

• sos sriracha 6% {sos ostry (woda, cukier, koncentrat pomidorowy, ocet 
spirytusowy, skrobia modyfikowana, przyprawy, syrop glukozowo – fruktozowy, 
sól, substancje zagęszczające: guma guar i guma ksantanowa, substancja 
konserwująca: sorbinian potasu, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 
aromat, barwnik: ekstrakt z papryki), sos sriracha 1,3% [czerwona papryka 
jalapeño, woda, cukier, sól, czosnek, ocet, substancja zagęszczająca: guma 
ksantanowa, sos z czerwonej ostrej papryki TABASCO® Brand Pepper Sauce 
(ocet, czerwona papryka, sól)], cebula biała}, 

• sos the burgers 6% {majonez [olej rzepakowy, woda, cukier, żółtko jaja w 
proszku, ocet spirytusowy, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, 
sól, przyprawy), sól, skrobia modyfikowana, regulator kwasowości: kwas 
mlekowy, substancje zagęszczające: guma guar, guma ksantanowa, 
przeciwutleniacz: sól wapniowo-disodowa EDTA, barwnik: karoteny], ketchup 
[koncentrat pomidorowy (78%, co odpowiada 200 g świeżych pomidorów na 100 
g ketchupu), woda, cukier, ocet spirytusowy, sól, skrobia modyfikowana, 
przyprawy, substancje zagęszczające: guma guar, guma ksantanowa, regulator 
kwasowości: kwas cytrynowy, aromat], musztarda sarepska (woda, gorczyca 
biała i czarna, ocet spirytusowy, cukier (A) lub syrop glukozowo – fruktozowy (B) 
(patrz kod na opakowaniu), sól, przyprawy, estragon, barwnik: kurkumina), sos 
worcest [ocet spirytusowy, melasa, ocet słodowy (zawiera jęczmień), woda, 
cukier, tamarynda, sól, sardela, cebula, czosnek, przyprawa, aromaty], czosnek 
granulowany (zawiera dwutlenek siarki i siarczyny), cebula granulowana, 
papryka ostra}, 

• nachos doritos hot corn 5% [kukurydza, olej kukurydziany, preparat 
aromatyzujący (serwatka z mleka, sól, cebula w proszku, czosnek w proszku, 
papryka, wzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy, 5'-rybonukleotydy 
disidowe, aromaty, kmin rzymski, chlorek potasu, barwnik: ekstrakt z papryki, 
chilli, preparat serwatkowy z mleka, regulator kwasowości: kwas jabłkowy)], 

• papryka jalapeño marynowana 3% (woda, papryka jalapeño, sól, ocet 
spirytusowy, regulatory kwasowości: kwas octowy, kwas cytrynowy, substancja 
wiążąca: chlorek wapnia, substancja konserwująca: sorbinian potasu), 

• grillowany boczek 3% (boczek wieprzowy 94%, sól, białko sojowe, stabilizatory: 
trifosforany sodu i potasu, substancja zagęszczająca: karagen, cukry: glukoza i 
maltodekstryna, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, aromaty, 
przeciwutleniacze: askorbinian sodu i izoaskorbinian sodu, białko wieprzowe, 
substancja konserwująca: azotyn sodu), 

• sałata karbowana 2%. 
Może zawierać: orzeszki ziemne, orzechy, seler. 

Burgery Wege 

Burger Avocado 
Halloumi 350 g 

Burger Avocado 
Halloumi 

Składniki: 

• ser typu halloumi 28% (pasteryzowane mleko, sól, podpuszczka 
mikrobiologiczna), 

• bułka 22% [mąka pszenna, woda; oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, 
słonecznikowy), cukier, drożdże, ziarno sezamu, sól, czarnuszka, pełnotłuste 
mleko w proszku, emulgator: stearoilomleczan sodu, białka roślinne, dekstroza, 
maltodekstryna, skrobia, barwnik: beta-karoten], 
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• majonez 14% [olej rzepakowy, woda, cukier, żółtko jaja w proszku, ocet 
spirytusowy, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, sól, 
przyprawy), sól, skrobia modyfikowana, regulator kwasowości: kwas mlekowy, 
substancje zagęszczające: guma guar, guma ksantanowa, przeciwutleniacz: sól 
wapniowo-disodowa EDTA, barwnik: karoteny], 

• guacamole 14% (awokado Hass 86%, cebula, czerwona i zielona papryka, sól, 
cukier, stabilizatory: guma ksantanowa i difosforany; przeciwutleniacze: kwas 
askorbinowy i kwas cytrynowy, kolendra, czosnek, papryczki jalapeño), 

• pomidor 14%, 

• cebula czerwona 6%, 

• sałata karbowana 2%. 
Może zawierać: soję, orzechy, seler, dwutlenek siarki i siarczyny. 

Burger Boczniak 
Halloumi 380 g 

Burger Boczniak 
Halloumi 

Składniki: 

• ser typu halloumi 25% (pasteryzowane mleko, sól, podpuszczka 

mikrobiologiczna), 

• bułka 22% [mąka pszenna, woda; oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, 
słonecznikowy), cukier, drożdże, ziarno sezamu, sól, czarnuszka, pełnotłuste 
mleko w proszku, emulgator: stearoilomleczan sodu, białka roślinne, dekstroza, 
maltodekstryna, skrobia, barwnik: beta-karoten], 

• majonez z czarnym czosnkiem 12% (majonez 94% [olej rzepakowy, woda, cukier, 
żółtko jaja w proszku, ocet spirytusowy, musztarda (woda, gorczyca, ocet 
spirytusowy, cukier, sól, przyprawy), sól, skrobia modyfikowana, regulator 
kwasowości: kwas mlekowy, substancje zagęszczające: guma guar, guma 
ksantanowa, przeciwutleniacz: sól wapniowo-disodowa EDTA, barwnik: 
karoteny], czarny czosnek 6%), 

• pomidor 12%, 

• ogórek konserwowy 7% [ogórki, woda, ocet spirytusowy, cukier, sól, przyprawy 
(zawierają gorczycę)], 

• cebula czerwona 5%, 

• sałata karbowana 2%. 
Może zawierać: soję, orzechy, seler, dwutlenek siarki i siarczyny. 

Napoje 

Pepsi 0,5 l  
Składniki: woda, cukier, dwutlenek węgla, barwnik: karmel zasadowo-siarczynowy, kwas: 
kwas fosforowy, aromaty, w tym kofeina 

Pepsi Light 0,5 l  
Składniki: woda, dwutlenek węgla, barwnik: karmel zasadowo-siarczynowy, kwasy: kwas 
fosforowy, kwas cytrynowy, substancje słodzące: aspartam, acesulfam K, regulator 
kwasowości, cytryniany sodu, aromaty, w tym kofeina. Zawiera źródło fenyloalaniny. 

Mirinda 0,5 l  

Składniki: woda, syrop fruktozowy, dwutlenek węgla, sok pomarańczowy z zagęszczonego 
soku pomarańczowego (4%), kwas: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian 
potasu, aromat, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, stabilizator: guma arabska, barwniki: 
karoteny 

7 Up 0,5 l  
Składniki: woda, syrop fruktozowy, kwasy: kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, aromat, 
regulator kwasowości: cytryniany sodu 

Woda 
gazowana / nie 
gazowana 0,5 l 

 

Składniki: naturalna woda źródlana 

Lemoniada 
klasyczna 0,5 l 

 
Składniki: woda, woda źródlana gazowana lub niegazowana, sok jabłkowy 15% (sok 
jabłkowy z zagęszczonego soku jabłkowego), sok z cytryny 8% (sok z cytryny, substancja 
konserwująca: dwutlenek siarki), cytryna 5%, syrop cukrowy (woda, cukier), mięta 

Żywiec Lager 
0,5 l 

 
Składniki: woda, słód jęczmienny, chmiel i ekstrakt z chmielu. 

Herbata klasyczna 

250 ml 
 

Składniki: woda, herbata czarna, cukier lub cukier trzcinowy, cytryna 

Herbata zielona 
jaśminowa 

250 ml 
 

Składniki: woda, herbata zielona (herbata zielona, aromat), cukier lub cukier trzcinowy, 
cytryna 

Kawa 
americano 

 
Składniki: woda, kawa. 

Kawa czarna z 
mlekiem 

 
Składniki: mleko, woda, kawa 

Cappucino  
Składniki: mleko, woda, kawa 

Cukier  
 

Cukier 
trzcinowy 

 
 



Wersja na dzień: 12.03.2022 

Przedstawione informacje o alergenach i składnikach sporządzone zostały wg najlepszej wiedzy Sfinks Polska 

S.A. i dotyczą produktów standardowych serwowanych w restauracji, nie będących produktami sezonowymi 

czy produktami o charakterze promocyjnym. Informacje tu zawarte odpowiadają stanowi rzeczy na dzień 

oddania do druku – marzec 2022 r. i mogą być w każdym czasie zmienione.  

Kontakt: Sfinks Polska S.A., ul. Świętojańska 5a, 05-500 Piaseczno, tel. 22 702 71 01, www.sphinx.pl 
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WYKAZ ALERGENÓW W PRODUKTACH 
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Oferta sezonowa 

Frytki Mango & Hoi Sin o  o o  o o  o o o o   

Burger Mango & Hoi Sin +  + o + + o o o + + o  o 

 

Legenda: 

+ = produkt zawiera wskazany alergen; 

o = produkt może zawierać wskazany alergen; 

1 Zboża zawierające gluten tj. pszenica (w tym orkisz i pszenica khorasan), żyto, jęczmień, owies lub ich odmiany hybrydowe. 

2 Orzechy tj. migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy nerkowca, orzeszki pekan, orzechy brazylijskie, pistacje/orzechy pistacjowe, orzechy 

makadamia, orzechy Queensland. 

Przygotowując dania, dbamy o to, żeby zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa żywności. W nielicznych przypadkach może dojść do niezamierzonego 

przeniesienia składników alergennych pomiędzy produktami. W związku z tym nawet produkty, w których substancje te oryginalnie nie występują, mogą 

zawierać: zboża będące źródłem glutenu, nasiona sezamu, jaja, mleko, orzeszki ziemne i inne orzechy, soję, seler, gorczycę, łubin, dwutlenek siarki i 

siarczyny oraz ryby, mięczak i skorupiaki.  
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WYKAZ SKŁADNIKÓW 
DANIE ELEMENTY DANIA SKŁADNIKI 

Frytki Loaded 

Mango & Hoi 
Sin 

590 g 

 

Składniki: 

• frytki smażone 58% [frytki (ziemniaki, olej słonecznikowy), frytura (olej palmowy, 
kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, substancja 
antyspieniająca: dimetylopolisiloksan)], 

• szarpana wołowina w sosie bbq 16% {szarpana wołowina 58% [mięso z łopatki 
wołowej (140 g na 100 g gotowego produktu), woda, solanka [sól, dekstroza, 
skrobia (kukurydziana modyfikowana), ekstrakt przypraw], sól, pieprz czarny 
mielony, czosnek granulowany, cynamon], sos barbercue 33% (woda, cukier, 
koncentrat pomidorowy, ocet winny biały, skrobia modyfikowana, ocet 
spirytusowy, przecier śliwkowy, przyprawy, barwnik: karmel, sól, regulator 
kwasowości: kwas mlekowy, aromat dymu wędzarniczego, substancja 
konserwująca: sorbinian potasu), sos sriracha [czerwona papryka jalapeño, 
woda, cukier, sól, czosnek, ocet, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, 
sos z czerwonej ostrej papryki TABASCO® Brand Pepper Sauce (ocet, czerwona 
papryka, sól)], pieprz czerwony}, 

• salsa mango 16% [mango (owoce mango, woda, cukier), cebula czerwona, 
papryka chili, natka pietruszki] 

• kiełki fasoli mung 4% 

• makaron ryżowy 3% (mąka ryżowa 90%, woda) 

• Tabasco Sriracha 2% [czerwona papryka jalapeño, woda, cukier, sól, czosnek, 
ocet, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, sos z czerwonej ostrej papryki 
TABASCO® Brand Pepper Sauce (ocet, czerwona papryka, sól)] 

Może zawierać: gluten, jaja, ryby, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu, 
dwutlenek siarki i siarczyny. 

Mango & Hoi 
Sin 

300 g 

 

Składniki: 

• frytki smażone 49% [frytki (ziemniaki, olej słonecznikowy), frytura (olej palmowy, 
kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, substancja 
antyspieniająca: dimetylopolisiloksan)], 

• szarpana wołowina w sosie bbq 26% {szarpana wołowina 58% [mięso z łopatki 
wołowej (140 g na 100 g gotowego produktu), woda, solanka [sól, dekstroza, 
skrobia (kukurydziana modyfikowana), ekstrakt przypraw], sól, pieprz czarny 
mielony, czosnek granulowany, cynamon], sos barbercue 33% (woda, cukier, 
koncentrat pomidorowy, ocet winny biały, skrobia modyfikowana, ocet 
spirytusowy, przecier śliwkowy, przyprawy, barwnik: karmel, sól, regulator 
kwasowości: kwas mlekowy, aromat dymu wędzarniczego, substancja 
konserwująca: sorbinian potasu), sos sriracha [czerwona papryka jalapeño, 
woda, cukier, sól, czosnek, ocet, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, 
sos z czerwonej ostrej papryki TABASCO® Brand Pepper Sauce (ocet, czerwona 
papryka, sól)], pieprz czerwony}, 

• salsa mango 13% [mango (owoce mango, woda, cukier), cebula czerwona, 
papryka chili, natka pietruszki] 

• kiełki fasoli mung 8% 

• makaron ryżowy 2% (mąka ryżowa 90%, woda) 

• Tabasco Sriracha 2% [czerwona papryka jalapeño, woda, cukier, sól, czosnek, 
ocet, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, sos z czerwonej ostrej papryki 
TABASCO® Brand Pepper Sauce (ocet, czerwona papryka, sól)]. 

Może zawierać: gluten, jaja, ryby, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu, 
dwutlenek siarki i siarczyny. 

Burgery 

Burger Mango 
& Hoi Sin 

 400g 

 

Składniki: 

• stripsy 40% {stripsy z kurczaka 93% (filet z piersi kurczaka 66%, mąka pszenna, 
olej rzepakowy, sól, izolat białka sojowego, gluten pszenny, stabilizatory: 
trifosforany sodu i potasu, difosforany; cukry (cukier, maltodekstryna, glukoza), 
skrobia ziemniaczana, olej słonecznikowy, drożdże, przeciwutleniacze: kwas 
askorbinowy i izoaskorbinian sodu; przyprawy i ekstrakty przypraw, aromat), 
frytura [oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy), przeciwutleniacze: estry 
kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego i mieszanina tokoferoli, substancja 
przeciwpianotwórcza: dimetylopolisiloksan]}.  

• bułka 21% [mąka pszenna, woda; oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy, 
słonecznikowy), cukier, drożdże, ziarno sezamu, sól, czarnuszka, pełnotłuste 
mleko w proszku, emulgator: stearoilomleczan sodu, białka roślinne, dekstroza, 
maltodekstryna, skrobia, barwnik: beta-karoten], 
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Przedstawione informacje o składnikach i alergenach sporządzone zostały wg najlepszej wiedzy Sfinks Polska S.A. i dotyczą produktów 

standardowych serwowanych w restauracji, nie będących produktami sezonowymi czy produktami o charakterze promocyjnym. Informacje tu 

zawarte odpowiadają stanowi rzeczy na dzień – lipiec 2022 r. i mogą być w każdym czasie zmienione.  

Kontakt: Sfinks Polska S.A., ul. Młodych Wilcząt 36, 05-540 Zalesie Górne, tel. 22 702 71 01, www.sphinx.pl   

 

• sos peanut & hoi sin 13% [majonez (olej rzepakowy, woda, cukier, żółtko jaja w 
proszku, ocet spirytusowy, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, 
sól, przyprawy), sól, skrobia modyfikowana, regulator kwasowości: kwas 
mlekowy, substancje zagęszczające: guma guar, guma ksantanowa, 
przeciwutleniacz: sól wapniowo-disodowa EDTA, barwnik: karoteny), masło 
orzechowe (orzeszki ziemne arachidowe prażone),  sos hoisin [cukier 40%, pasta 
sojowa 18 % ( soja, mąka pszenna, sól), czosnek 10%, ocet ryżowy, woda, śliwki 
5%, sól, chili 2%, barwnik: karmel siarczynowy, skrobia modyfikowana, 
przyprawy (anyż, cynamon), substancja konserwująca: sorbinian potasu], 

• salsa mango 13% [mango (owoce mango, woda, cukier), cebula czerwona, 
papryka chili, natka pietruszki], 

• Tabasco Sriracha 4% [czerwona papryka jalapeño, woda, cukier, sól, czosnek, 
ocet, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, sos z czerwonej ostrej papryki 
TABASCO® Brand Pepper Sauce (ocet, czerwona papryka, sól)]. 

• kiełki fasoli mung 4% 

• rukola 3%, 

• makaron ryżowy 2% (mąka ryżowa 90%, woda) 
Może zawierać: ryby, mleko, orzechy, seler, dwutlenek siarki i siarczyny, mięczaki. 

http://www.sphinx.pl/

