
 

 

Subway® - ინგრედიენტები და ალერგენები 
საჭირო ინფორმაცია ინგრედიენტების შესახებ ემყარება საკვების მწარმოებლების მიერ მოწოდებულ უახლეს 

ინფორმაციას.  

მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული სია მუდმივად ახლდება, სეზონურად, ინგრედიენტები შეიძლება ცოტათი 

განსხვავდებოდეს. ალტერნატიული მომწოდებლებიდან გამომდინარე, შესაძლოა გარკვეული ცვლილებები შეეხოს 

პროდუქტების რეცეპტებსაც. ასევე, გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ სურსათის მწარმოებლებმა წარმოების პროცესში 

შესაძლებელია გამოეყენონ სხვა ალერგენები, რომლებიც არ არის ჩამოთვლილი ინგრედიენტების ქვემოთ მოცემულ 

სიაში. მწარმოებლები ძალისხმევას არ იშურებენ, რომ აღმოფხვრან აღნიშნული ალერგენების ჯვარედინი გავრცელება 

სხვადასხვა პროდუტებში.  

გაფრთხილება: ზოგიერთი საკვები პროდუქტები საკვების მომზადების დროს შეიძლება ერთმანეთში იყოს 

შეზავებული და არ აისახოს ამ დოკუმენტში.  გთხოვთ, აცნობოთ სენდვიჩ არტისტს გაქვთ, თუ არა ალერგია საკვებზე. 

განახლებულია 2020 წლის ოქტომბერში, ჩეხეთის რესპუბლიკა 

სხვადასხვა სახეობის პური და ვრაპები 
იტალიური (თეთრი) პური 

ხორბლის ფქვილი, წყალი, საფუარი, შაქარი, წებოვანა 

(გლუტენი), გამაფხვიერებელი (ემულგატორები E472e; 

E481, ანტიადგეზივი (გამათავისუფლებელი აგენტი) 

E516, სოიოს ფქვილი, დექსტროზა, სტაბილიზატორი 

E412, ფქვილის დამამუშავებელი საშუალება E300, 

ფერმენტები (ალფა-ამილაზა, ქსილანაზა)), მცენარეული 

ცხიმი, მარილი. 

ალერგენები: წებოვანა/გლუტენი (ხორბალი), სოიო 

შენიშვნა: ღრმად გაყინული ცომისგან წარმოებული 

პური.  

 

ხორბლის (რუხი) პური 

ხორბლის ფქვილი, წყალი, საფუარი, შაქარი, წებოვანა 

(გლუტენი), ხორბლის ქატო, გამაფხვიერებელი 

(ემულგატორები E472e; E481, ანტიადგეზივი 

(გამათავისუფლებელი აგენტი) E516, სოიოს ფქვილი, 

დექსტროზა, სტაბილიზატორი E412, ფქვილის 

დამამუშავებელი საშუალება E300, ფერმენტები (ალფა-

ამილაზა, ქსილანაზა)), ქერის ალაოს ექსტრაქტი, 

მცენარეული ცხიმი, მარილი.  

ალერგენები: წებოვანა/გლუტენი (ხორბალი), ქერი, სოიო 

შენიშვნა: ღრმად გაყინული ცომისგან წარმოებული 

პური.  

 

პური ორეგანოსა და პარმეზანის საფანელით  

იტალიური (თეთრი) პური 

ორეგანო, პარმეზანის სტილის ყველი მოსაყრელად. 

ალერგენები: წებოვანა/გლუტენი (ხორბალი), სოიო, 

რძე/ლაქტოზა 

შენიშვნა: ღრმად გაყინული ცომისგან წარმოებული 

პური.  

პური როზმარინისა და ზღვის მარილის საფანელით  

იტალიური (თეთრი) პური [ხორბლის ფქვილი, წყალი, 

საფუარი, შაქარი, წებოვანა (გლუტენი), 

გამაფხვიერებელი (ემულგატორები E472e; E481, 

ანტიადგეზივი (გამათავისუფლებელი აგენტი) E516, 

სოიოს ფქვილი, დექსტროზა, სტაბილიზატორი E412, 

ფქვილის დამამუშავებელი საშუალება E300, 

ფერმენტები (ალფა-ამილაზა, ქსილანაზა)), მცენარეული 

ცხიმი, მარილი], როზმარინი და ზღვის მარილი 

მოსაყრელად [როზმარინი, ზღვის მარილი, 

რაფსისებრთა ზეთი]. 

ალერგენები: წებოვანა/გლუტენი (ხორბალი), სოიო 

შენიშვნა: ღრმად გაყინული ცომისგან წარმოებული 

პური.  

პური მარცვლოვანი საფანელით 

ხორბლის პური [ხორბლის ფქვილი, წყალი, საფუარი, 

შაქარი, წებოვანა (გლუტენი), ხორბლის ქატო, 

ალერგენები: წებოვანა/გლუტენი (ხორბალი, ქერი), 

სოიო, შეიძლება შეიცავდნენ თხილისა და სეზამის 

კვალს, წარმოების მეთოდების გამო 



 

 
გამაფხვიერებელი (ემულგატორები E472e; E481, 

ანტიადგეზივი (გამათავისუფლებელი აგენტი) E516, 

სოიოს ფქვილი, დექსტროზა, სტაბილიზატორი E412, 

ფქვილის დამამუშავებელი საშუალება E300, 

ფერმენტები (ალფა-ამილაზა, ქსილანაზა)), ქერის ალაოს 

ექსტრაქტი, მცენარეული ცხიმი, მარილი], 

მრავალთესლიანი მცენარეები მოსაყრელად 

[მზესუმზირის თესლი (40%), გოგრის თესლი (30%), 

ოქროს სელი (15%), ყავისფერი სელი (15%)]. 

შენიშვნა: ღრმად გაყინული ცომისგან წარმოებული 

პური.  

ვრაპი პომიდვრითა და რეჰანით 

66 % ხორბლის ფქვილი, წყალი, რაფსისებრთა ზეთი, 

გამაფხვიერებლები (E500, E450), 0,8% ტომატი, 

დექსტროზა, მარილი, მჟავა (E296), რეჰანი, 

სანელებლები, პაპრიკა.  

ალერგენები: წებოვანა/გლუტენი (ხორბალი) 

 

ვრაპი ისპანახით 

66 % ხორბლის ფქვილი, წყალი, რაფსისებრთა ზეთი, 

გამაფხვიერებლები (E500, E450), 1,7% ისპანახი, 

დექსტროზა, მჟავა (E296), მარილი.  

ალერგენები: წებოვანა/გლუტენი (ხორბალი) 

 

პური გლუტენის გარეშე 

წყალი, ბრინჯის ფქვილი, ტაფიოკას სახამებელი, 

სიმინდის სახამებელი, რაფსისებრთა ზეთი, საფუარი, 

დამატენიანებელი (E422), მრავალძარღვას ჩენჩოს 

ფხვნილი, შაქარი, ბარდას ცილა, სტაბილიზატორები 

(E464, E415), მარილი, წიწიბურას ფქვილი. 

ალერგენები: არცერთი 

 

ფრინველი, ღორის ხორცი, საქონლის ხორცი, თევზი, კვერცხი 
ქათამი (ჩხირები) 

ქათმის მკერდი, დექსტროზა, მარილი, 1.3% 

კარტოფილის სახამებელი, მჟავიანობის რეგულატორი 

(E500). 

ალერგენები: არცერთი 

შენიშვნა: დამზადებულია 105გრ ქათმის მკერდისგან 

100გრ მზა პროდუქტზე. 

მიუხედავად იმისა, რომ გამოყენებული იქნა ყველა 

ძალისხმევა, რათა ძვალი ყოფილიყო ამოღებული 

მთლიანად, გარკვეული რაოდენობა შესაძლოა მაინც 

რჩებოდეს. 
ქათმის ტერიაკი 

ქათმის ნაჭრები [cქათმის მკერდი, დექსტროზა, მარილი, 

1.3% კარტოფილის სახამებელი, მჟავიანობის 

რეგულატორი (E500)], teriyaki-ს ჭიქურა [სოიოს სოუსი 

(წყალი, სოიოს მარცვლები, მარილი, ხორბლის ფქვილი), 

წყალი, ტომატის პიურე, დასპირტული ძმარი, 

გლუკოზა-ფრუქტოზის სიროფი, ცვილის სიმინდის 

მოდიფიცირებული სახამებელი, ხახვი, შაქარი, 

მწვანილი, პაპრიკა, მარილი, სეზამის თესლი, კარამელის 

შაქრის სიროფი, სანელებლები, შემასქელებელი E410, 

კონსერვანტები E202 და E211]. 

ალერგენები: სოიო, წებოვანა/გლუტენი (ხორბალი), 

სეზამი 

მიუხედავად იმისა, რომ გამოყენებული იქნა ყველა 

ძალისხმევა, რათა ძვალი ყოფილიყო ამოღებული 

მთლიანად, გარკვეული რაოდენობა შესაძლოა მაინც 

რჩებოდეს. 

ქათამის ბარბიქიუ 

ქათმის ნაჭრები [cქათმის მკერდი, დექსტროზა, მარილი, 

1.3% კარტოფილის სახამებელი, მჟავიანობის 

მარეგულირებელი (E500)], Hickory-ს სოუსი 

ბარბეკიუსთვის [წყალი, შაქარი, ლერწამის მელასა/შავი 

ბადაგი, ტომატის პასტა, ალაოს ძმარი (ალაოს ქერი), 

დასპირტული ძმარი, 5% მცხობელთა თაფლი, ცვილის 

ალერგენები: წებოვანა/გლუტენი (ქერი) 

მიუხედავად იმისა, რომ გამოყენებული იქნა ყველა 

ძალისხმევა, რათა ძვალი ყოფილიყო ამოღებული 

მთლიანად, გარკვეული რაოდენობა შესაძლოა მაინც 

რჩებოდეს. 



 

 
სიმინდის მოდიფიცირებული სახამებელი, მარილი, 

სანელებლები (პაპრიკა, კვლიავი, კაიენის წიწაკა), 0.3% 

შებოლილი წყალი, ნივრის პიურე [ნიორი, მჟავიანობის 

მარეგულირებელი (ლიმონმჟავა)], ხახვის ფხვნილი, 

ქონდარის სუნელი (საფუარის ექსტრაქტის ფხვნილი, 

მალტოდექსტრინი, მარილი, ბრინჯის ფქვილი, ხახვის 

ფხვნილი), ორეგანო, მიხაკის ზეთი]. 

ქათმის ტიკა 

ქათმის ხორცი, 4,5% სანელებლები [სუნელები (კვლიავი, 

ქინძი, წიწაკა ჩილი, ფენგრიკი, კაიენის 

წიწაკა),  ხორბლის ფქვილი, მალტოდექსტრინი, ნივრის 

ფხვნილი, შაქარი, ბუნებრივი ზურამბადის/ქურქუმას 

არომატიზატორი, ხახვის ფხვნილი, საღებავი (E160c), 

ქინძის ექსტრაქტი], 2% იოგურტის ფხვნილი 

(ღალამოხდილი რძე, სხვა კულტურები), ტომატის 

პასტა, მარილი, ლაქტოზა (რძე), სტაბილიზატორები 

(E450, E451), 0.15% რძის პროტეინი, ლიმონის წვენის 

კონცენტრატი. 

ალერგენები: წებოვანა/გლუტენი (ხორბალი), 

რძე/ლაქტოზა 

შენიშვნა: დამზადებულია 105გრ ქათმის მკერდისგან 

100გრ მზა პროდუქტზე. მიუხედავად იმისა, რომ 

გამოყენებული იქნა ყველა ძალისხმევა, რათა ძვალი 

ყოფილიყო ამოღებული მთლიანად, გარკვეული 

რაოდენობა შესაძლოა მაინც რჩებოდეს. 

 

ქათმის ტიკა მანგოთი 

ქათამი "Tikka" [ქათმის ხორცი, 4,5% სანელებლები 

[სუნელები (კვლიავი, ქინძი, წიწაკა ჩილი, ფენგრიკი, 

კაიენის წიწაკა), ხორბლის ფქვილი, მალტოდექსტრინი, 

ნივრის ფხვნილი, შაქარი, ბუნებრივი 

ზურამბადის/ქურქუმას არომატიზატორი, ხახვის 

ფხვნილი, საღებავი (E160c), ქინძის ექსტრაქტი], 2% 

იოგურტის ფხვნილი (ღალამოხდილი რძე, სხვა 

კულტურები), ტომატის პასტა, მარილი, ლაქტოზა (რძე), 

სტაბილიზატორები (E450, E451), 

0.15% რძის პროტეინი, ლიმონის წვენის კონცენტრატი], 

მსუბუქი მაიონეზი [წყალი, რაფსისებრთა თესლის ზეთი 

(35%), დასპირტული ძმარი (10% მჟავა), გლუკოზა-

ფრუქტოზის სიროფი, ცვილის სიმინდის 

მოდიფიცირებული სახამებელი, მარილი, კვერცხის 

გული, შემამჟავიანებელი: E 270, შემასქელებელი: E 415, 

მდოგვის თესლი, სანელებლები], მანგოს ჩატნი (ინდური 

სანელებელი) [მანგო (46%), შაქარი, წყალი , სიმინდის 

მოდიფიცირებული სახამებელი, მარილი, ნივრის პიურე, 

მჟავას მარეგულირებელი (ძმარმჟავა), შავი ხახვის 

თესლი, საღებავი (პაპრიკის ექსტრაქტი), კვლიავის 

თესლი, შერეული სანელებელი (ქინძი, კასია, 

ჯანჯაფილი, ჯავზი/მუსკატის კაკალი, დიდი კამა, 

მიხაკი, კარდამონი), ფენგრიკი, დაფქული შავი წიწაკა, 

კამის თესლი, დაფქული კარდამონი, დაფქული მიხაკი]. 

ალერგენები: წებოვანა/გლუტენი (ხორბალი), 

რძე/ლაქტოზაკვერცხი, მდოგვი 

შენიშვნა: დამზადებულია 106გრ ქათმის ხორცისგან 

100გრ მზა პროდუქტზე. მიუხედავად იმისა, რომ 

გამოყენებული იქნა ყველა ძალისხმევა, რათა ძვალი 

ყოფილიყო ამოღებული მთლიანად, გარკვეული 

რაოდენობა შესაძლოა მაინც რჩებოდეს. 

 

ინდაური (მკერდის ხორცი) 

87% ინდაურის მკერდის ხორცი, წყალი, მარილი, 

სტაბილიზატორები (E407, E450, E451), 

ანტიოქსიდანტი (E326), დექსტროზა, თეთრი წიწაკა, 

საღებავი (E150a). 

ალერგენები: არცერთი  

 

ლორი 

ღორის უკანა ფეხის ხორცი (88.5%), წყალი, მარილი, 

დექსტროზა, სიმინდის მოდიფიცირებული სახამებელი, 

სტაბილიზატორები (E407, E450, E451), შებოლილი 

ალერგენები: არცერთი  

 



 

 
ხორცის ეფექტის მიმცემი არომატიზატორი, 

ანტიოქსიდანტი (E301), კონსერვანტი (E250). 

პეპერონი         

ხორცი (ღორის, საქონლის ხორცი), ღორის ცხიმი, 

მარილი, სანელებლები (სუნელები, დექსტროზა, 

გლუკოზის სიროფი, მარილი, ანტიოქსიდანტი (E301, 

E300), არომატიზატორი, ექსტრაქტები (პაპრიკა, წიწაკა, 

ჟასმინის ჩაი), შებოლილი ხორცის ეფექტის მიმცემი 

არომატიზატორი), როზმარინის ექსტრაქტი, საღებავი 

(E160c), კულტურა, კონსერვანტი (E250). 

ალერგენები: არცერთი (გაუმჯობესებულ ვერსიაში 

არცერთი. ძველი ვერსია შეიცავს მდოგვს. იმ 

შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი ალერგიულია, 

გირჩევთ, გადაამოწმოთ მოცემული ინგრედიენტები.) 

შენიშვნა: დამზადებულია 112გრ ღორისა და საქონლის 

ხორცისგან 100გრ მზა პროდუქტზე. 

 
სალიამი  

ხორცი (ღორის, საქონლის ხორცი), ღორის ცხიმი, 

მარილი, სანელებლები  [დექსტროზა, სუნელები (თეთრი 

წიწაკა, ჯანჯაფილი), მალტოდექსტრინი, 

არომატიზატორი (არომატიზატორი, შებოლილი ხორცის 

ეფექტის მიმცემი არომატიზატორი), მარილი, 

ანტიოქსიდანტები (E301, E300), ოხრახუში, ბუნებრივი 

არომატიზატორი, ნიორი, ცისკარა, ხახვი, შავი წიწაკის 

ექსტრაქტი], როზმარინის ექსტრაქტი, კულტურა, 

კონსერვანტი (E250). 

ალერგენები: არცერთი 

შენიშვნა: დამზადებულია 112გრ ღორისა და საქონლის 

ხორცისგან 100გრ მზა პროდუქტზე. 

ბეკონი 

ღორის მუცელი, მარილი, შაქარი, 2.2% ნეკერჩხლის 

სიროფი, შებოლილი ხორცის ეფექტის მიმცემი 

არომატიზატორი, ემულგატორი (E451), კონსერვანტი 

(E250). 

ალერგენები: არცერთი 

დამზადებულია 212გრ ღორის უმი მუცლისგან 100გრ 

მზა პროდუქტზე. 

ღორის ნეკნების კატლეტი (ნეკნების ბარბიქიუ) 

ღორის ხორცი 86.1%, წყალი, ინულინი, ბარდას 

ბოჭკოვანა, მარილი, დექსტროზა, სტაბილიზატორი 

E450, ანტიოქსიდანტი (E300, E392), მჟავა E330, 

არომატიზატორი. 

ალერგენები: არცერთი 

 

სტეიკი (ფილი სტეიკი) 

69% საქონლის ხორცის სტეიკის ნაჭრები [საქონლის 

ხორცი*, სუნელები (გლუკოზის მშრალი სიროფი, 

სიმინდის მოდიფიცირებული სახამებელი, დექსტროზა, 

ლერწამის შაქარი, ტომატის ფხვნილი, 

შემწვარი ქერის ალაოს 

ექსტრაქტი, სოიოს პროტეინი, მჟავიანობის 

რეგულატორი (E330), ნიორი, ბუნებრივი 

არომატიზატორები (ქერი), ხახვი, შავი წიწაკა), 

დექსტროზა, მარილი, სტაბილიზატორები (E450, 

E451)], 15% თეთრი ოთხკუთხედებად დაჭრილი ხახვი, 

9,5% მწვანე წიწაკა, 6.5% სუნელები [წყალი, გლუკოზის 

სიროფი, დექსტროზა, ლერწaმის შაქარი, ტომატის 

ფხვნილი, შემწვარი ქერის ალაოს ექსტრაქტი, 

სანელებლები (შავი წიწაკა, ნიორი, ხახვი), მჟავიანობის 

რეგულატორი (E330), ბუნებრივი არომატიზატორები 

(ქერი)].  

ალერგენები: სოიო, წებოვანა/გლუტენი (ქერი) 

*დამზადებულია 129გრ საქონლის ხორცისგან 100გრ 

მზა პროდუქტზე. 

 

საქონლის კატლეტი (ამერიკული სტეიკჰაუსი)  

საქონლის ხორცი (81%), საქონლის ცხიმი, წყალი, 

ტექსტურირებული სოიო, მალტოდექსტრინი, სოიოს 

კონცენტრატი, მარილი, სახამებელი, ხახვის ფხვნილი, 

არომატიზატორი (ხორბლის მალტოდექსტრინი, 

ალერგენები: სოიო 

 



 

 
არომატიზატორი, მარილი, შებოლილი ხორცის ეფექტის 

მიმცემი არომატიზატორი, სანელებლების ექსტრაქტები, 

მჟავიანობის რეგულატორი (E330), ნივრის ექსტრაქტი) , 

ნივრის ფხვნილი, სტაბილიზატორი (E450, E451), 

ანტიოქსიდანტი (E301). 

თინუსი მაიონეზში 

თინუსი: თინუსი, წყალი, მარილი. 

მსუბუქი მაიონეზი: წყალი, რაფსისებრთა ზეთი (35%), 

დასპირტული ძმარი (10% მჟავა), გლუკოზა-

ფრუქტოზის სიროფი, ცვილის სიმინდის 

მოდიფიცირებული სახამებელი, მარილი, კვერცხის 

გული, შემამჟავიანებელი: E 270, შემასქელებელი: E 415, 

მდოგვის თესლი, სანელებლები. 

ალერგენები: კვერცხი, მდოგვი, თევზი 

 

მზისგულა კვერცხი 

ქათმის კვერცხი, რაფსისებრთა ზეთი.  

ალერგენები: კვერცხი 

 

 

 
 

სხვადასხვა ყველი 
ამერიკული ყველი (გადამუშავებული) 

ყველი (64%), წყალი, კარაქი, რძე ცილოვანი , 

ემულგატორი მარილი (E331), ცხიმგარეშე რძის 

ფხვნილი, შრატის ფხვნილი, ნატურალური ყველის 

არომატიზატორი, კონსერვანტი (E200), 

განმაცალკევებელი დამხმარე საშუალება (მზესუმზირის 

ლეციტინი). 

ალერგენები: რძე/ლაქტოზა 

 

მდნარი ყველი  

მდნარი ყველი, მარილი, ნადუღის ფხვნილი, 

მიკრობაქტერიული ფერმენტი, E410 და E412. 

ალერგენები: რძე/ლაქტოზა 

 
გახეხილი მაგარი ყველი (პარმეზანი) 

რძე (100% ძროხის რძე), მარილი, ასაჭრელი ფერმენტი, 

კონსერვანტის ლიზოციმი (ქათმის კვერცხიდან). 

ალერგენები: რძე/ლაქტოზაკვერცხი 

 
ემენტალერის ტიპის დაჭრილი ყველი 

ძროხის პასტერიზებული რძე, მარილი, დედო, 

მიკრობაქტერიული ფერმენტი. 

ალერგენები: რძე/ლაქტოზა 

 
„მოცარელასა“ და „ჩედერი“ გახეხილი ყველი 

74% მოცარელა [(ძროხის რძე, მარილი, რძის მჟავა, 

რენეტი (მიკრობული)], 24% წითელი ჩედერი (ძროხის 

რძე, მარილი, დედო, რენეტი, ბუნებრივი საღებავი 

E160B), 2% კარტოფილის სახამებელი. 

ალერგენები: რძე/ლაქტოზა 

ყველი "ფეტა" 

პასტერიზებული ცხვრის რძე, პასტერიზებული 

თხის რძე, მარილი, დედო, არა-ცხოველური ფერმენტი. 

ალერგენები: რძე/ლაქტოზა 

 

ბოსტნეული 
პიკანტური ვეგანური კატლეტი 

ბოსტნეულის 43% (წითელი ხახვი, წითელი წიწაკა, 

მწვანე ტკბილი წიწაკა, სტაფილო, ისპანახი, სიმინდი, 

ალერგენები: სოიო, წებოვანა/გლუტენი (ხორბალი), 

ნიახური 

 



 

 
თეთრი კომბოსტო, ბარდა, მწვანე ჩილი წიწაკა), 

მცენარეული ცილა (სოია, ხორბლის წებოვანა), წყალი, 

მზესუმზირის ზეთი, ბრინჯი, პიურე (კოჭას პიურე, 

ნივრის პიურე), სახამებელი (კარტოფილი, ხორბალი), 

არომატი (ნიახური), ქინძი, გასქელებელი (მეთილის 

ცელულოზა), სანელებლები, დექსტროზა, მარილი. 

ჭარხლისა და ლობიოს კატლეტი 

46.3% *ჭარხალი, 14.9% *ჭარხლის მიქსი 

(სოიოს პროტეინი, ბამბუკის ბოჭკოვანა, 

მოდიფიცირებული სახამებელი, ძმარი, ჭარხლის წვნის 

ფხვნილი, ბუნებრივი არომატიზატორები), 12.2% 

*ჭარხლის ნაზავი [თათაბო, ხმელი მოცვი (მოცვი, შაქარი, 

მზესუმზირის ზეთი), ჭარხლის ფხვნილი, ბუნებრივი 

არომატიზატორები, სანელებლები (პაპრიკა, კვლიავი, 

შავი წიწაკა, ქინძი, დარიჩინი, მუსკატის კაკალი, 

კარდამონი, მიხაკი)], ხორბლის გლუტენი, წყალი, 4.3% 

*შავი ლობიო (წყალი, მშრალი შავი ე. წ. კუს ლობიო, 

მარილი), შემწვარი ხახვი, tapioca-ს სახამებელი, 

მარილი. 

ალერგენები: სოიო, წებოვანა/გლუტენი (ხორბალი) 

ჰალაპენიოს წიწაკის ნაჭრები 

Jalapeño-ს წიწაკა, წყალი, ძმარი, მარილი, კალიუმის 

სორბატი (კონსერვანტი E202), კალციუმის ქლორიდი 

(E509), ნატრიუმის მეტაბისულფიტი (E223). 

ალერგენები: სულფატები 

 

პიკული (კიტრის) 

კორნიშონები, წყალი, ძმარი, მარილი, გამაძლიერებელი 

(კალციუმის ქლორიდი), კონსერვანტი (კალიუმის 

სორბატი), საღებავი (კურკუმინი), ბუნებრივი 

არომატიზატორი. 

ალერგენები: არცერთი 

 

პომიდვრის მარინადი   

ნახევრად გამშრალი ქლიავისებრი პატარა პომიდორი 

(93%), კანოლას/რაფსისებრთა ზეთი, მარილი, ნიორი 

ორეგანო. 

ალერგენები: არცერთი 

 

ზეთისხილი 

დაჭრილი შავი ზეთისხილი, წყალი, მარილი, რკინის 

გლუკონატი. 

ალერგენები: არცერთი 

 

პომიდორი 

თხლად დაჭრილი წითელი პომიდვრები.  

ალერგენები: არცერთი 

კიტრი 

თხლად დაჭრილი კიტრი. 

ალერგენები: არცერთი 

ხახვი 

თხლად დაჭრილი წითელი ხახვი.  

ალერგენები: არცერთი 

აისბერგის სალათა 

სქლად დაჭრილი აისბერგის სალათი. 

ალერგენები: არცერთი 

სამფერი ბულგარული წიწაკა 

თხლად დაჭრილი წითელი, ყვითელი და მწვანე წიწაკა.  

ალერგენები: არცერთი 

ისპანახი 

ისპანახი.  

ალერგენები: არცერთი 

ტკბილი სიმინდი 

(100%) ტკბილი სიმინდი. 

ალერგენები: არცერთი 

ხრაშუნა კარტოფილი 

კარტოფილი (90%), ცომი (მოდიფიცირებული 

სახამებელი, ბრინჯის ფქვილი, დექსტრინი, ბარდის 

ალერგენები: არცერთი 



 

 
ბოჭკო, კურკუმას ექსტრაქტი, სტაბილიზატორი 

(ქსანტანური რეზინი), ფერი (პაპრიკის ექსტრაქტი), 

ბარდის ცილა, მზესუმზირის ზეთი (4%), მარილი. 

გამომცხვარი კარტოფილი. 

გუაკამოლე (ავოკადოსგან დამზადებული ცივი 

მექსიკური საკვები) 

ჰას-ავოკადო (91%), გამოხდილი ძმარი, წყალი, jalapeño-

ს წიწაკა, გაუწყლოვებული ხახვი, მარილი, 

გრანულირებული ნიორი. 

ალერგენები: არცერთი 

 
 

სოუსები და ტოპინგები 
ბარბიქიუს სოუსი 

გლუკოზა-ფრუქტოზის სიროფი, ტომატის პიურე, ქერის 

ალაოს ძმარი (შეიცავს წებოვანას/გლუტენს), მელასა, 5% 

თაფლი, დასპირტული ძმარი, ცვილის სიმინდის 

მოდიფიცირებული სახამებელი, მარილი, 

სანელებლები, კარამელის შაქრის სიროფი, 

გამასქელებელი (E415), 0.02% ჰიკორით შებოლილი 

მარილი, ბუნებრივი არომატიზატორი, შებოლილი 

წყალი. 

ალერგენები: წებოვანა/გლუტენი (ქერი) 

 

ჩიპოტლე საუსვესთის სოუსი 

რაფსისებრთა ზეთი, წყალი, გლუკოზა-ფრუქტოზის 

სიროფი, დასპირტული ძმარი, კვერცხის გული, მარილი, 

ხახვი, "chipotle"-ს ჩილი - 0,7%, მდოგვი, ცვილის 

სიმინდის მოდიფიცირებული სახამებელი, საფუარის 

ექსტრაქტი, შემამჟავებელი რძემჟავა, გამასქელებელი E 

415, სანელებლები, მწვანილი, პაპრიკა - და ჩილის 

ექსტრაქტი, შებოლილი ხორცის ეფექტის მიმცემი 

არომატიზატორი. 

ალერგენები: კვერცხი, მდოგვი 

 

მსუბუქი მაიონეზი  

წყალი, რაფსისებრთა ზეთი (35%), დასპირტული ძმარი 

(10% მჟავა), გლუკოზა-ფრუქტოზის სიროფი, ცვილის 

სიმინდის მოდიფიცირებული სახამებელი, მარილი, 

კვერცხის გული, შემამჟავიანებელი: E 270, 

შემასქელებელი: E 415, მდოგვის თესლი, სანელებლები. 

ალერგენები: კვერცხი, მდოგვი 

 

ტომატის კეტჩუპი  

75% ტომატის პიურე, გლუკოზა-ფრუქტოზის სიროფი, 

დასპირტული ძმარი, მოდიფიცირებული სახამებელი, 

მარილი, შემამჟავებელი რძემჟავა, სანელებლები. 

ალერგენები: არცერთი 

 

მდოგვისა და თაფლის სოუსი 

წყალი, გლუკოზა-ფრუქტოზის სიროფი, მდოგვი (წყალი, 

მდოგვის თესლი, დასპირტული ძმარი, მარილი, 

სანელებლები), რაფსისებრთა ზეთი, თაფლი, 

დასპირტული ძმარი, დიჟონის მდოგვი (წყალი, მდოგვის 

თესლი, დასპირტული ძმარი, მარილი, სანელებლები), 

მთლიანმარცვლოვანი მდოგვის თესლი, ცვილის 

სიმინდის მოდიფიცირებული სახამებელი, მარილი, 

ხმელი ხახვი, ლიმონის წვენის კონცენტრატი, მდოგვის 

თესლი, მჟავა (e270), გამასქელებელი (e415), 

კარამელიზებული შაქრის სიროფი. 

ალერგენები: მდოგვი 

 



 

 
მოტკბო ხახვი 

წყალი, შაქარი, ბალზამისებური ძმარი (ღვინის ძმარი, 

კონცენტრირებული ყურძნის ნაქაჯი), დასპირტული 

ძმარი, ცვილის სიმინდის მოდიფიცირებული 

სახამებელი, ვაშლის წვენის კონცენტრატი, თეთრი 

ღვინის ძმარი, მარილი, ბუნებრივი ხახვის 

არომატიზატორი, ხმელი ხახვი, მდოგვის ფქვილი, 

ყაყაჩოს თესლი, ხმელი პაპრიკა, რაფსისებრთა ზეთი, 

ხახვის წვენის კონცენტრატი, შავი პილპილი, 

გამასქელებელი (E415), შებოლილი წყალი. 

ალერგენები: მდოგვი 

 

ცეზარის სოუსი 

რაფსისებრთა ზეთი, წყალი, დასტურტული ძმარი*, 

გლუკოზა-ფრუქტოზის სიროფი, გახეხილი ხმელი 

ყველი (4%), ნადუღი, ცვილის სიმინდის 

მოდიფიცირებული სახამებელი, მარილი, ყველი (1.5%), 

ნიორი, კვერცხის გული, ბუნებრივი არომატიზატორი, 

ლიმონის წვენის კონცენტრატი, სანელებლები, სოიოს 

სოუსი (წყალი, სოიოს ლობიო, ხორბლის ფქვილი, 

მარილი), შემამჟავებელი რძემჟავა, გამასქელებელი E 

415. 

ალერგენები: რძე/ლაქტოზა, კვერცხი, სოიო 

წებოვანა/გლუტენი (ხორბალი) 

 

ტერიაკის სოუსი 

სოიოს სოუსი (წყალი, სოიოს მარცვლები, მარილი, 

ხორბლის ფქვილი), წყალი, ტომატის პიურე, 

დასპირტული ძმარი, გლუკოზა-ფრუქტოზის სიროფი, 

ცვილის სიმინდის მოდიფიცირებული სახამებელი, 

ხახვი, შაქარი, მწვანილი, პაპრიკა, მარილი, სეზამის 

თესლი, კარამელის შაქრის სიროფი, სანელებლები, 

შემასქელებელი E410, კონსერვანტები E202 და E211.       

ალერგენები: სოიო, წებოვანა/გლუტენი (ხორბალი), 

სეზამი 

 

ნივრის ვეგანური სოუსი 

რაფსისებრთა ზეთი, წყალი, თეთრი ძმარი, გლუკოზა-

ფრუქტოზის სიროფი, 6,5% ნიორი, მარილი, ცვილის 

სიმინდის მოდიფიცირებული სახამებელი, მწვანილი, 

0,5% ნივრის ექსტრაქტი, გამასქელებელი (E415), მჟავა 

(E270). 
 

ალერგენები: არცერთი 

 

ჩილი სოუსი 

Jalapeño-ს წითელი პიურე (Jalapeño-ს წითელი წიწაკა, 

დასპირტული ძმარი, მარილი), კაენის წიწაკის პიურე 

(კაენის წიწაკა, მარილი, მჟავიანობის რეგულატორი: 

ძმარმჟავა), წყალი, დასპირტული ძმარი. 

ალერგენები: არცერთი 

 

ზეითუნის ზეთი 

ზეითუნის ზეთი. 

ალერგენები: არცერთი 

 

მანგოს ჩატნი 

მანგო (46%), შაქარი, წყალი , სიმინდის 

მოდიფიცირებული სახამებელი, მარილი, ნივრის პიურე, 

მჟავას მარეგულირებელი (ძმარმჟავა), შავი ხახვის 

თესლი, საღებავი (პაპრიკის ექსტრაქტი), კვლიავის 

თესლი, შერეული სანელებელი (ქინძი, კასია, 

ჯანჯაფილი, ჯავზი/მუსკატის კაკალი, დიდი კამა, 

მიხაკი, კარდამონი), ფენგრიკი, დაფქული შავი წიწაკა, 

კამის თესლი, დაფქული კარდამონი, დაფქული მიხაკი. 

ალერგენები: არცერთი 

 

ვინაგრეტეს სოუსი ალერგენები: მდოგვი 



 

 
რაფსისებრთა ზეთი, წყალი, დასპირტული ძმარი, 

შაქარი, ზეითუნის ზეთი, 5% 

დიჟონის მდოგვი (წყალი, მდოგვის თესლი, ძმარი, 

მარილი), მარილი, შავი პილპილი, სტაბილიზატორები 

(ქსანტანის გუმფისი, გუარას გუმფისი). 

 

ტკბილ-მწარე სოუსი 

შაქარი, წყალი, ძმარი, გლუკოზის სიროფი, სამბალი 

(წითელი წიწაკა, მარილი, სტაბილიზატორი [E270], 

კონსერვანტი] E202]), სიმინდის მოდიფიცირებული 

სახამებელი, დაფქული ნიორი, მარილი, დაფქული 

პაპრიკა, პაპრიკის გრანულები, ნივრის გრანულები, 

კონსერვანტი (E202), ჩილი  

ალერგენები: არცერთი 

 

ორეგანო 

მშრალი ორეგანო. 

ალერგენები: არცერთი 

 

ხრაშუნა ხახვი 

ხახვი (70%), პალმის/რაფსისებრთა ზეთი, ხორბლის 

ფქვილი, მარილი.  

ალერგენები: წებოვანა/გლუტენი (ხორბალი) 

წიწაკის ფანტელები 

წითელი ჩილის ანათალი. 

ალერგენები: არცერთი 

 

ზღვის მარილი 

ზღვის მარილი.  

ალერგენები: არცერთი 

 

წიწაკის შერეული მარცვლები 

65% - შავი წიწაკა, 35% - მწვანე წიწაკა. 

ალერგენები: არცერთი 

 

როზმარინი და ზღვის მარილი 

როზმარინი და ზღვის მარილი, რაფსისებრთა ზეთი.  

ალერგენები: არცერთი 

 

მარცვლოვანი მიქსი (საფანელი) 

მზესუმზირის თესლი (40%), გოგრის თესლი (30%), 

ოქროს სელის თესლი (15%), ყავისფერი სელის თესლი 

(15%). 

ალერგენები: შეიძლება შეიცავდნენ თხილისა და 

სეზამის, კვალს, წარმოების მეთოდების გამო.  

 
 

ორცხობილები და ტკბილეულობა 
შოკოლადის ნატეხებით ორცხობილების ცომი (ორცხობილა 

შოკოლადის ნატეხებით) 

ხორბლის ფქვილი, 23% შოკოლადის ნაფხვერი [შაქარი, კაკაოს 

მასა, კაკაოს კარაქი, ემულგატორი (სოიოს ლეციტინი), 

ბუნებრივი არომატი (ვანილი)], შაქარი, მარგარინი [პალმის 

ცხიმი, კარაქი, წყალი, მარილი, რაფსისებრთა ზეთი, 

ემულგატორი (მონო და ცხიმოვანი მჟავების დიგლიცერიდები), 

ბუნებრივი არომატი (კარაქი, რძე), მჟავა (ლიმონმჟავა), 

საღებავი (ბეტა კაროტინი)], პასტერიზებული მთლიანი 

კვერცხი (შინაური კვერცხებიდან), პალმის ცხიმი, მელასა/შავი 

ბადაგი, გამაფხვიერებელი (ნატრიუმის კარბონატი), 

არომატული (ვანილი), მარილი. 

ალერგენები: რძე, გლუტენი(ხორბალი), კვერცხი, 

სოიო, შეიძლება შეიცავდეს კაკლის კვალს 

 

შოკოლადის დიდი ნატეხებით ორცხობილის ცომი 

(ორცხობილა შოკოლადის დიდი ნატეხებით) 

ხორბლის ფქვილი, შაქარი, 16% შოკოლადის ნატეხები 

[შაქარი, კაკაოს მასა, კაკაოს კარაქი, დექსტროზა, ემულგატორი 

(სოიოს ლეციტინი), ბუნებრივი არომატიზატორი (ვანილი)], 

პალმის ცხიმი, პასტერიზებული მთლიანი კვერცხი (შინაური 

ქათმის), ინვერტული შაქრის სიროფი , მელასა/შავი ბადაგი, 

ალერგენები: რძე, გლუტენი(ხორბალი), კვერცხი, 

სოიო, შეიძლება შეიცავდეს კაკლის კვალს 

 



 

 
წყალი, შრატის ტკბილი ფხვნილი, გამაფხვიერებელი 

(ნატრიუმის კარბონატი), მარილი, არომატული (ვანილი).  

ორმაგი შოკოლადის ორცხობილის ცომი (ორმაგი შოკოლადის 

ორხობილა) 

შაქარი, ხორბლის ფქვილი, მარგარინი [პალმის ცხიმი, წყალი, 

მარილი, რაფსისებრთა ზეთი, ემულგატორი (ცხიმოვანი 

მჟავების მონო და დიგლიცერიდები), ბუნებრივი 

არომატიზატორები (კარაქი, რძე), მჟავა (ლიმონის მჟავა), 

საღებავი (ბეტა კაროტინი)], 12% თეთრი საკონდიტრო ჩიპსები 

[შაქარი, პალმის ცხიმი, უცხიმო რძის ფხვნილი, ემულგატორი 

(სოიოს ლეციტინი), ბუნებრივი არომატიზატორი (ვანილი)], 

7% შოკოლადი [შაქარი, კაკაოს მასა, კაკაოს კარაქი, 

ემულგატორი (სოიოს ლეციტინი), ბუნებრივი 

არომატიზატორი (ვანილი)], პასტერიზებული მთლიანი 

კვერცხი (შინაური ქათმის), 3,6% ცხიმშემცირებული კაკაოს 

ფხვნილი, კარაქი, მელასა/შავი ბადაგი, არომატიზატორი 

(ვანილი), გამაფხვიერებელი (ნატრიუმის კარბონატი), მარილი. 

ალერგენები: რძე, გლუტენი(ხორბალი), კვერცხი, 

სოიო, შეიძლება შეიცავდეს კაკლის კვალს 

 

მაკადამიას კაკლით ორცხობილის ცომი (ორცხობილა 

მაკადამიას კაკლით) 

ხორბლის ფქვილი, შაქარი, მარგარინი [პალმის ცხიმი, კარაქი, 

წყალი, მარილი, რაფსისებრთა ზეთი, ემულგატორი (ცხიმოვანი 

მჟავების მონო- და დიგლიცერიდები), ბუნებრივი 

არომატიზატორი (კარაქი, რძე),მჟავა (ლიმონის მჟავა), საღებავი 

(ბეტა კაროტინი)] , 15% თეთრი საკონდიტრო კაკალის გული 

[შაქარი, პალმის ცხიმი, ცხიმმოხდილი რძის ფხვნილი, 

ემულგატორი (სოიოს ლეციტინი), ბუნებრივი 

არომატიზატორი (ვანილი)], 6% მაკადამიას კაკალი, 

პასტერიზირებული მთლიანი კვერცხი (შინაური ქათმის), 

მელასა/შავი ბადაგი, გამაფხვიერებელი (ნატრიუმის 

კარბონატი), არომატიზატორი (ვანილი), მარილი. 

ალერგენები: წებოვანა/გლუტენი (ხორბალი), 

რძე/ლაქტოზა, კვერცხი, სოიო, მაკადამიასკაკალი 

 

შოკოლადის ცისარტყელის ორცხობილის ცომი (შოკოლადის 

ცისარტყელას ორცხობილა) 

ხორბლის ფქვილი, შაქარი, პალმის ცხიმი, 9% შოკოლადი 

(შაქარი, კაკაოს მასა, კაკაოს კარაქი, ემულგატორები (სოიოს 

ლეციტინი), ბუნებრივი არომატიზატორი), დაფარული 9% 

საკონდიტრო ჩიპსებით (გამშრალი ლერწამის შაქრის სიროფი, 

შაქარი, კაკაოს კარაქი, კაკაოს მასა, მოუხდელი რძის ფხვნილი, 

ბრინჯის სახამებელი, ჭიქური (არაბული გუმფისი, შელაკი, 

კარნუბის ცვილი, ფუტკრის ცვილი), საღებავი (კურკუმინი, 

წითელი ჭარხალი, ბეტა კაროტინი), ემულსიფიკატორი (სოიოს 

ლეციტინი), ვანილის ექსტრაქტი), პასტერიზებული მთლიანი 

კვერცხი შინაური ქათმის), მელასა, წყალი, გამაფხვიერებელი 

(ნატრიუმის კარბონატი), ტკბილი შრატის ფხვნილი, 

ბუნებრივი არომატიზატორი, სუფრის მარილი.  

ალერგენები: გლუტენი ხორბალი, (კვერცხი), 

რძე/ლაქტოზა, სოიო, შეიძლება შეიცავდეს 

კაკლის კვალს 

 

შვრიის ორცხობილის ცომი (შვრიის ორცხობილა ქიშმიშით) 

შაქარი, ხორბლის ფქვილი, პალმის ზეთი, 15% ქიშმიში, 

13% შვრიის ფანტელები, შინაური პასტაურიზებული კვერცხი, 

წყალი,  მარილი, ტკბილი შრატის ფხვნილი, გამაფხვიერებელი 

(ნატრიუმის კარბონატი), ლერწამის შაქრის სიროფი, შაქრის 

ჭარხლის სიროფი, ინვერტული შაქრის სიროფი, დარიჩინი, 

საღებავი მცენარეების ექსტრაქტები (გოგრა, ვაშლი). 

ალერგენები: გლუტენი ხორბალი, (შვრია), 

კვარცხი, რძე/ლაქტოზა, შეიძლება შეიცავდეს 

კაკლის კვალს 

 



 

 
ჯოლოსა და ჩიზქეიქის ორცხობილის ცომი (ჟოლოსა და 

ჩიზქეიქის ორცხობილა) 

ხორბლის ფქვილი, შაქარი, მარგარინი (პალმის ზეთი, წყალი, 

რაფსისებრთა ზეთი, ემულგატორი (მონო და ცხიმოვანი 

მჟავების დიგლიცერიდები), მჟავა (ლიმონის მჟავა), საღებავი 

(კაროტინი)), 16% თეთრი საკონდიტრო ჩიპისები (შაქარი, 

პალმის ცხიმი, ცხიმგაცლილი რძის, ფხვნილი, გლუკოზის 

მშრალი სიროფი, ინულინი, ემულგატორი (სოიოს ლეციტინი), 

ბუნებრივი ვანილის არომატიზატორი), შინაური 

პასტერიზებული კვერცხი, ჟოლოს პატარა ნაქუცები 

(დექსტროზა, პალმის ცხიმი, სიმინდის ფქვილი, ჟოლოს 

ფხვნილი 0.7%, მჟავა (ლიმონის მჟავა), ბუნებრივი 

არომატიზატორი, წითელი ჭარხლის ფხვნილი), 2% მდნარი 

ყველის ფხვნილი, ინვერტული შაქრის სიროფი, 

გამაფხვიერებელი (ნატრიუმის წყალბადის კარბონატი), 

არომატიზატორი, სუფრის მარილი, ბუნებრივი (კარაქის 

არომატიზატორი, ხილის საღებავი მცენარეების ექსტრაქტები 

(გოგრა, ვაშლი). 

ალერგენები: რძე/ლაქტოზა, გლუტენი 

(ხორბალი), კვერცხი, სოიო, შეიძლება შეიცავდეს 

კაკლის ნაფხვენს 

 

ქოქოსისა და შოკოლადის ორცხობილის ცომი 

ხორბლის ფქვილი, შაქარი, პალმის ზეთი, 16% რძის 

შოკოლადის ნაჭრები (შაქარი, კაკაოს კარაქი, მოუხდელი რძის 

ფხვნილი, კაკაოს მასა, ემულგატორები (სოიოს ლეციტინი), 

ბუნებრივი არომატიზატორი), 8% გახეხილი ქოქოსი, შინაური 

კვერცხი, ინვერტული შაქრის სიროფი, წყალი , ბუნებრივი 

არომატიზატორი, გამაფხვიერებელი (ნატრიუმის წყალბადის 

კარბონატი), მარილი.  

ალერგენები: რძე/ლაქტოზა, გლუტენი 

(ხორბალი), კვერცხი, სოიო, შეიძლება შეიცავდეს 

კაკლის ნაფხვენს 

 

 

სასმელები და სიროფები  
ყავა ესპრესო/ამერიკანო 

წყალი, ყავის მარცვლები.  

ალერგენები: არცერთი 

 

ჩაი 

წყალი, ჩაი.  

ალერგენები: არცერთი 

 

ყავა კაპუჩინო/ლატე/ფლეთ ვაითი/ცივი ყავა 

წყალი, რძე, ყავის მარცვლები.  

ალერგენები: რძე/ლაქტოზა 

ლატე არომატით 

წყალი, რძე, ყავის მარცვლები, სიროფი (ინგრედიენტები 

დამოკიდებულია გემოზე). 

ალერგენები: რძე/ლაქტოზა 

ცხელი შოკოლადი 

რძე, შოკოლადის სასმელის გასაკეთებელი ფხვნილი.  

ალერგენები: რძე/ლაქტოზა 

პოსტ-მიქს (ჩამოსასხმელი) სასმელები 

პოსტ-მიქს-სიროფი, წყალი.  

ალერგენები: არცერთი 

 

მონინის ფირმის ნუშის სიროფი 

შაქარი, წყალი, არომატიზატორი, ემულსიფიკატორი: 

E414, E413. შეიცავს მწარე ნუშის ექსტრაქტს.  

ალერგენები: კაკალი - ნუში 

 

მონინის ფირმის კარამელის სიროფი 

შაქარი, წყალი, არომატიზატორი, მჟავა: ლიმონის მჟავა, 

საღებავი: E150a. 

ალერგენები: არცერთი 

 

მონინის ფირმის ქოქოსის სიროფი 

შაქარი, წყალი, არომატიზატორი, ემულსიფიკაtori: 

აკაციის გუმფისი. შეიცავს ქოქოსის ექსტრაქტს. 

ალერგენები: არცერთი  

 



 

 

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

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

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

Updated October 2020, Czech Republic 

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

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

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Allergens: gluten (wheat) 
 

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

Allergens: gluten (wheat) 
 

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

Allergens: none 

 
 
 
 
 



 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

Allergens: none  
 

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

Allergens: none  

 



 

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

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

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

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

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

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

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

Allergens: none 
 

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

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

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

Allergens: soya 
 

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

Allergens: egg, mustard, fish 
 

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

Allergens: egg 
 

 

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

Allergens: milk/lactose 

 

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

Allergens: milk/lactose 

 



 

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

Allergens: milk/lactose, egg 

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

Allergens: milk/lactose 

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

Allergens: milk/lactose 

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

Allergens: milk/lactose 

 

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

Allergens: soya, gluten (wheat), celery 
 

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

Allergens: soya, gluten (wheat) 

JALAPEÑO PEPPER SLICES 

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

Allergens: sulphates 
 

PICKLES 

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

Allergens: none 
 

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

Allergens: none 
 

OLIVES 

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

TOMATOES 
Thin cut red tomatoes.  

Allergens: none 

CUCUMBERS 
Thin cut cucumber. 

Allergens: none 

ONIONS 
Thin cut red onion.  

Allergens: none 

LETTUCE 
Thick cut iceberg lettuce. 

Allergens: none 

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

Allergens: none 

SPINACH 
Spinach.  

Allergens: none 



 

 
SWEETCORN 
(100%) sweetcorn. 

Allergens: none 

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

Allergens: none 

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

Allergens: none 
 
 

 
 

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

Allergens: gluten (barley) 

 

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

Allergens: egg, mustard 

 

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

Allergens: egg, mustard 

 

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

Allergens: none 

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

Allergens: mustard 

 

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

Allergens: mustard 

 

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

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

 

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



 

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

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

Allergens: none 
 

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

Allergens: none 
 

OLIVE OIL 
Olive oil. 

Allergens: none 
 

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

Allergens: none 
 

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

Allergens: mustard 
 

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

Allergens: none 
 

OREGANO 
Dried oregano. 

Allergens: none 
 

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

Allergens: gluten (wheat) 

CHILLI FLAKES 
Red chilli flakes. 

Allergens: none 
 

SEA SALT 
Sea salt.  

Allergens: none 
 

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

Allergens: none 
 

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

Allergens: none 
 

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

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

 
 

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

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

 



 

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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



 

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

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

 

 

DRINKS & SIRUPS  
ESPRESSO/AMERICANO 
Water, coffee beans.  

Allergens: none 
 

TEA 
Water, tea.  

Allergens: none 
 

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

Allergens: milk/lactose 

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

Allergens: milk/lactose 

HOT CHOCOLATE 
Milk,  chocolate drink powder.  

Allergens: milk/lactose 

POST-MIX DRINKS 
Post-mix syrup, water.  

Allergens: none 
 

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

Allergens: nuts - almonds 
 

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

Allergens: none 
 

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

Allergens: none  

 


