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SKŁADNIKI POTRAW PIZZERIA KOSZYK & KOSZYK 

 

NAZWA POTRAWY SKŁAD 

MARGHARITA mąka pszenna, mleko, woda, jaja, sól, cukier, drożdże, olej rzepakowy, pomi-

dory kwas cytrynowy, mleko pasteryzowane, substancja przeciwzbrylająca-

celuloza sproszkowana, kultury bakterii mlekowych, stabilizator-chlorek 

wapnia  

 

zawierają: zboża (gluten), jaja, mleko,  

mogą zawierać: soję, goryczycę, orzechy, seler, ryby, mięczaki, skorupiaki, 

nasiona sezamu, łubin 

PROSCIUTTO mąka pszenna, mleko, woda, jaja, sól, cukier, drożdże, olej rzepakowy, pomi-

dory kwas cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca-celuloza sproszkowana, 

kultury bakterii mlekowych, stabilizator-chlorek wapnia mięso wieprzowe, 

glukoza, stabilizatory: trifosforany, polifosforany, białko wieprzowe kolagenowe, 

przeciwutleniacz: askorbinian sodu, substancja konserwująca: azotyn sodu, ore-

gano, czosnek, bazylia 

 

zawierają: zboża (gluten), jaja, mleko,  

mogą zawierać: soję, goryczycę, orzechy, seler, ryby, mięczaki, skorupiaki, 

nasiona sezamu, łubin 

FUNGHI mąka pszenna, mleko, woda, jaja, sól, cukier, drożdże, olej rzepakowy, pomido-

ry, kwas cytrynowy, mleko pasteryzowane, substancja przeciwzbrylająca-

celuloza sproszkowana, kultury bakterii mlekowych, stabilizator-chlorek 

wapnia, pieczarki , oregano, czosnek, bazylia 

 

zawierają: zboża (gluten), jaja, mleko,  

mogą zawierać: soję, goryczycę, orzechy, seler, ryby, mięczaki, skorupiaki, 

nasiona sezamu, łubin 

CARPICIOSSA mąka pszenna, mleko, woda, jaja, sól, cukier, drożdże, olej rzepakowy, pomi-

dory, kwas cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca-celuloza sproszkowana, 

kultury bakterii mlekowych, stabilizator-chlorek wapnia, mięso wieprzowe, 

woda, sól, glukoza, stabilizatory: trifosforany, polifosforany, białko wieprzowe 

kolagenowe, przeciwutleniacz: askorbinian sodu, substancja konserwująca: 

azotyn sodupieczarki, oregano, czosnek, bazylia 

 

zawierają: zboża (gluten), jaja, mleko,  

mogą zawierać: soję, goryczycę, orzechy, seler, ryby, mięczaki, skorupiaki, 

nasiona sezamu, łubin 

HAWAII I mąka pszenna, mleko, woda, jaja, sól, cukier, drożdże, olej rzepakowy, pomi-

dory kwas cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca-celuloza sproszkowana, 

kultury bakterii mlekowych, stabilizator-chlorek wapnia, mięso wieprzowe, 

woda, sól, glukoza, stabilizatory: trifosforany, polifosforany, białko wieprzowe 

kolagenowe, przeciwutleniacz: askorbinian sodu, substancja konserwująca: 

azotyn sodu, brzoskwinia, regulator kwasowości, ananas, oregano, czosnek, 

bazylia 

 

zawierają: zboża (gluten), jaja, mleko,  

mogą zawierać: soję, goryczycę, orzechy, seler, ryby, mięczaki, skorupiaki, 

nasiona sezamu, łubin 
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HAWAII II mąka pszenna, mleko, woda, jaja, sól, cukier, drożdże, olej rzepakowy, pomi-

dory kwas cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca-celuloza sproszkowana, 

kultury bakterii mlekowych, stabilizator-chlorek wapnia, mięso drobiowe, chili, 

stabilizator : E1422, kwas octowy E260, ziarna kukurydzy, oregano,  czosnek, 

bazylia 

zawierają: zboża (gluten), jaja, mleko,  

mogą zawierać: soję, goryczycę, orzechy, seler, ryby, mięczaki, skorupiaki, 

nasiona sezamu, łubin 

DESPERADO mąka pszenna, mleko, woda, jaja, sól, cukier, drożdże, olej rzepakowy, pomi-

dory kwas cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca-celuloza sproszkowana, 

kultury bakterii mlekowych, stabilizator-chlorek wapnia, askorbinian sodu, 

chili , woda, wzmacniacz smaku: E621, stabilizator: E 415, środek konserwujący: 

E202, mięso wieprzowe, mieso wołowe, wołowa tkanka łączna, sól, białko 

sojowe, dekstroza, przyprawy (zawierają seler i gorczycę), czosnek, regulator 

kwasowości: E575, ekstrakty przypraw, przeciwutleniacz: E301, barwnik: kar-

min, substancja konserwująca: E250, boczek wieprzowy bez kości, chrzęści i 

skóry, regulator kwasowości: E325, stabilizator: E451, przeciwutleniacz: E316, 

substancja konserwująca: E250, fasola, oliwki środek zakwaszające, przeciw 

utleniacz: kwas askorbinowy E300, cebula, pieprz substancja konserwująca: 

azotyn sodu, oregano, czosnek, bazylia 

 

zawierają: zboża (gluten), jaja, mleko, soję, seler, gorczycę 

mogą zawierać: orzechy, ryby, mięczaki, skorupiaki, nasiona sezamu, łubin 

PEPERONI mąka pszenna, mleko, woda, jaja, sól, cukier, drożdże, olej rzepakowy, pomi-

dory, kwas cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca-celuloza sproszkowana, 

kultury bakterii mlekowych, stabilizator-chlorek wapnia, chili, wzmacniacz 

smaku: E621, kwas: E330, stabilizator: E 415, środek konserwujący: E202, 

mięso wieprzowe, mieso wołowe, wołowa tkanka łączna, sól, białko SOJOWE, 

dekstroza, przyprawy, regulator kwasowości: E575, ekstrakty przypraw, 

przeciwutleniacz: E301, barwnik: karmin, substancja konserwująca: E250, oliwki 

przeciw utleniacz, kwas askorbinowy E300, cebula, papryczki peperoni 

Pieprzowiec, ocet gorzelniany, pirosiarczan sodu, czosnek, bazylia, oregano 

 

zawierają: zboża (gluten), jaja, mleko,  

mogą zawierać: soję, goryczycę, orzechy, seler, ryby, mięczaki, skorupiaki, 

nasiona sezamu, łubin 

MEXICANA mąka pszenna, mleko, woda, jaja, sól, cukier, drożdże, olej rzepakowy, pomi-

dory kwas cytrynowy, mleko pasteryzowane, substancja przeciwzbrylająca-

celuloza sproszkowana, kultury bakterii mlekowych, stabilizator-chlorek 

wapnia, chili, wzmacniacz smaku: E621, kwas: E330, stabilizator: E 415, środek 

konserwujący: E202, boczek wieprzowy bez kości, chrzęści i skóry, regulator 

kwasowości: E325, sól, stabilizator: E451, przeciwutleniacz: E316, substancja 

konserwująca: E250, fasola, oliwki środek zakwaszające, przeciw utleniacz: 

kwas askorbinowy E300, mięso wieprzowe, woda, sól, glukoza, stabilizatory: 

trifosforany, polifosforany, białko wieprzowe kolagenowe, przeciwutleniacz: 

askorbinian sodu, substancja konserwująca: azotyn sodu, fasola czerwona, gro-

szek, papryczki peperoni pieprzowiec, ocet gorzelniany,prosiarczan sodu, 

czosnek, bazylia, oregano 

 

zawierają: zboża (gluten), jaja, mleko,  

mogą zawierać: soję, goryczycę, orzechy, seler, ryby, mięczaki, skorupiaki, 

nasiona sezamu, łubin 
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ETNA mąka pszenna, mleko, woda, jaja, sól, cukier, drożdże, olej rzepakowy, pomi-

dory, kwas cytrynowy, mleko substancja przeciwzbrylająca-celuloza 

sproszkowana, kultury bakterii mlekowych, stabilizator-chlorek wapnia  

mięso wieprzowe, glukoza, stabilizatory: trifosforany, polifosforany, białko 

wieprzowe kolagenowe, przeciwutleniacz: askorbinian sodu, substancja 

konserwująca: azotyn sodu, mięso wieprzowe, mieso wołowe, wołowa tkanka 

łączna, sól, białko sojowe, dekstroza, przyprawy,czosnek, regulator kwasowości: 

E575, ekstrakty przypraw, przeciwutleniacz: E301, barwnik: karmin, substancja 

konserwująca: E250, cebula,pieprz, czosnek, bazylia, oregano 

 

zawierają: zboża (gluten), jaja, mleko, soję  

mogą zawierać: goryczycę, orzechy, seler, ryby, mięczaki, skorupiaki, 

nasiona sezamu, łubin 

VEGETARIANA I mąka pszenna, mleko, woda, jaja, sól, cukier, drożdże, olej rzepakowy, pomi-

dory kwas cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca-celuloza sproszkowana, 

kultury bakterii mlekowych, stabilizator-chlorek wapnia, pieczarki, kukurydza, 

fasola, groszek, papryka konserwowa, ocet, czosnek, bazylia, oregano 

 

zawierają: zboża (gluten), jaja, mleko,  

mogą zawierać: soję, goryczycę, orzechy, seler, ryby, mięczaki, skorupiaki, 

nasiona sezamu, łubin 

VEGETARIANA II mąka pszenna, mleko, woda, jaja, sól, cukier, drożdże, olej rzepakowy, pomi-

dory, kwas cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca-celuloza sproszkowana, 

kultury bakterii mlekowych, stabilizator-chlorek wapnia, pieczarki, oliwki 

przeciw utleniacz, kwas askorbinowy E300, cebula, pomidor, czosnek, bazylia, 

oregano  

 

zawierają: zboża (gluten), jaja, mleko,  

mogą zawierać: soję, goryczycę, orzechy, seler, ryby, mięczaki, skorupiaki, 

nasiona sezamu, łubin 

CALZONE I mąka pszenna, mleko, woda, jaja, sól, cukier, drożdże, olej rzepakowy, pomi-

dory, kwas cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca-celuloza sproszkowana, 

kultury bakterii mlekowych, stabilizator-chlorek wapnia, mięso wieprzowe, 

glukoza, stabilizatory: trifosforany, polifosforany, białko wieprzowe kolagenowe, 

przeciwutleniacz: askorbinian sodu, cebula, czosnek, substancja konserwująca: 

azotyn sodu, bazylia, oregano 

 

zawierają: zboża (gluten), jaja, mleko,  

mogą zawierać: soję, goryczycę, orzechy, seler, ryby, mięczaki, skorupiaki, 

nasiona sezamu, łubin 

CALZONE II mąka pszenna, mleko, woda, jaja, sól, cukier, drożdże, olej rzepakowy, pomi-

dory, kwas cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca-celuloza sproszkowana, 

kultury bakterii mlekowych, stabilizator-chlorek wapnia mięso wieprzowe, 

glukoza, stabilizatory: trifosforany, polifosforany, białko wieprzowe kolagenowe, 

przeciwutleniacz: askorbinian sodu, boczek wieprzowy bez kości, chrzęści i 

skóry, regulator kwasowości: E325, , stabilizator: E451, przeciwutleniacz: E316, 

substancja konserwująca: E250, fasola, oliwki, środek zakwaszające, przeciw 

utleniacz: kwas askorbinowy E300, czosnek,cebula substancja konserwująca: 

azotyn sodu, czosnek, bazylia, oregano 

 

zawierają: zboża (gluten), jaja, mleko,  

mogą zawierać: soję, goryczycę, orzechy, seler, ryby, mięczaki, skorupiaki, 

nasiona sezamu, łubin 
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MAFIA I mąka pszenna, mleko, woda, jaja, sól, cukier, drożdże, olej rzepakowy, pomi-

dory, kwas cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca-celuloza sproszkowana, 

kultury bakterii mlekowych, stabilizator-chlorek wapnia mięso wieprzowe, 

glukoza, stabilizatory: trifosforany, polifosforany, białko wieprzowe kolagenowe, 

przeciwutleniacz: askorbinian sodu, boczek wieprzowy bez kości, chrzęści i 

skóry, regulator kwasowości: E325, sól, stabilizator: E451, przeciwutleniacz: 

E316, substancja konserwująca: E250, fasola, oliwki środek zakwaszające, prze-

ciw utleniacz: kwas askorbinowy E300, substancja konserwująca: azotyn sodu, 

czosnek, bazylia, oregano 

 

zawierają: zboża (gluten), jaja, mleko,  

mogą zawierać: soję, goryczycę, orzechy, seler, ryby, mięczaki, skorupiaki, 

nasiona sezamu, łubin 

MAFIA II mąka pszenna, mleko, woda, jaja, sól, cukier, drożdże, olej rzepakowy, pomi-

dory, kwas cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca-celuloza sproszkowana, 

kultury bakterii mlekowych, stabilizator-chlorek wapnia, mięso wieprzowe, 

glukoza, stabilizatory: trifosforany, polifosforany, białko wieprzowe kolagenowe, 

przeciwutleniacz: askorbinian sodu, boczek wieprzowy bez kości, chrzęści i 

skóry 85%, woda, regulator kwasowości: E325, stabilizator: E451, przeciwutle-

niacz: E316, substancja konserwująca: E250, czosnek, cebula substancja 

konserwująca: azotyn sodu, pieczarki, bazylia, oregano 

 

zawierają: zboża (gluten), jaja, mleko,  

mogą zawierać: soję, goryczycę, orzechy, seler, ryby, mięczaki, skorupiaki, 

nasiona sezamu, łubin 

CHICKEN I mąka pszenna, mleko, woda, jaja, sól, cukier, drożdże, olej rzepakowy, pomido-

ry, kwas cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca-celuloza sproszkowana, 

kultury bakterii mlekowych, stabilizator-chlorek wapnia, ananas, mięso 

drobiowe, czosnek, bazylia, oregano 

 

zawierają: zboża (gluten), jaja, mleko,  

mogą zawierać: soję, goryczycę, orzechy, seler, ryby, mięczaki, skorupiaki, 

nasiona sezamu, łubin 

CHICKEN II mąka pszenna, mleko, woda, jaja, sól, cukier, drożdże, olej rzepakowy, pomi-

dory, kwas cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca-celuloza sproszkowana, 

kultury bakterii mlekowych, stabilizator-chlorek wapnia, mięso drobiowe, 

pieczarki, cebula, czosnek, bazylia, oregano 

 

zawierają: zboża (gluten), jaja, mleko,  

mogą zawierać: soję, goryczycę, orzechy, seler, ryby, mięczaki, skorupiaki, 

nasiona sezamu, łubin 

KOSZYK & KOSZYK 

I 

mąka pszenna, mleko, woda, jaja, sól, cukier, drożdże, olej rzepakowy, pomi-

dory kwas cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca-celuloza sproszkowana, 

kultury bakterii mlekowych, stabilizator-chlorek wapnia, salami: mięso 

wieprzowe, mieso wołowe, wołowa tkanka łączna, białko sojowe, dekstroza, 

przyprawy (zawierają seler i gorczycę), regulator kwasowości: E575, ekstrakty 

przypraw, przeciwutleniacz: E301, barwnik: karmin, substancja konserwująca: 

E250, boczek wieprzowy bez kości, chrzęści i skóry 85%, woda, regulator kwa-

sowości: E325, stabilizator: E451, przeciwutleniacz: E316, substancja konserwu-

jąca: E250, fasola, oliwki środek zakwaszające, przeciw utleniacz: kwas askorbi-

nowy E300, czosnek,cebula, czosnek, bazylia, oregano 

 

zawierają: zboża (gluten), jaja, mleko, soję, gorczycę, seler  

mogą zawierać: orzechy, ryby, mięczaki, skorupiaki, nasiona sezamu, łubin 
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KOSZYK & KOSZYK 

II 

mąka pszenna, mleko, woda, jaja, sól, cukier, drożdże, olej rzepakowy, pomi-

dory, kwas cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca-celuloza sproszkowana, 

kultury bakterii mlekowych, stabilizator-chlorek wapnia, oliwki, krewetki, 

przeciwutleniacz E330, przeciwutleniacz E331, czosnek, bazylia, oregano 

 

zawierają: zboża (gluten), jaja, mleko, skorupiaki  

mogą zawierać: soję, goryczycę, orzechy, seler, ryby, mięczaki, nasiona 

sezamu, łubin 

MARINARA mąka pszenna, mleko, woda, jaja, sól, cukier, drożdże, olej rzepakowy, pomi-

dory kwas cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca-celuloza sproszkowana, 

kultury bakterii mlekowych, stabilizator-chlorek wapnia, krewetki, 

przeciwutleniacz E330, przeciwutleniacz E331, omułek chilijski (mięczaki), 

tuńczyk, czosnek, bazylia, oregano  

 

zawierają: zboża (gluten), jaja, mleko, ryby, mięczaki, skorupiaki 

mogą zawierać: soję, goryczycę, orzechy, seler, nasiona sezamu, łubin 

TONO mąka pszenna, mleko, woda, jaja, sól, cukier, drożdże, olej rzepakowy, pomi-

dory, kwas cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca-celuloza sproszkowana, 

kultury bakterii mlekowych, stabilizator-chlorek wapnia, tuńczyk, cebula, 

oliwki, czosnek, bazylia, oregano 

 

zawierają: zboża (gluten), jaja, mleko, ryby  

mogą zawierać: soję, goryczycę, orzechy, seler, mięczaki, skorupiaki, 

nasiona sezamu, łubin 
 

PALERMO mąka pszenna, mleko, woda, jaja, sól, cukier, drożdże, olej rzepakowy, pomi-

dory, kwas cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca-celuloza sproszkowana, 

kultury bakterii mlekowych, stabilizator-chlorek wapnia mięso wieprzowe, 

woda, sól, glukoza, stabilizatory: trifosforany, polifosforany, białko wieprzowe 

kolagenowe, przeciwutleniacz: askorbinian sodu,  pieczarki, krewetki 

przeciwutleniacz E330, przeciwutleniacz E331, substancja konserwująca: azotyn 

sodu, czosnek, bazylia, oregano 

 

zawierają: zboża (gluten), jaja, mleko, skorupiaki 

mogą zawierać: soję, goryczycę, orzechy, seler, ryby, mięczaki, nasiona 

sezamu, łubin 

AL’A KEBAB mąka pszenna, mleko, woda, jaja, sól, cukier, drożdże, olej rzepakowy, pomido-

ry kwas, cytrynowy, mleko pasteryzowane, substancja przeciwzbrylająca-

celuloza sproszkowana, kultury bakterii mlekowych, stabilizator-chlorek 

wapnia, pieczarki, mięso wieprzowe, cebula, sos czosnkowy: ogórek, ocet, 

musztarda woda, gorczyca, przyprawy, aromat, przeciwutleniacz E385, regulator 

kwasowości, czosnek, bazylia, oregano 

 

zawierają: zboża (gluten), jaja, mleko, gorczyca 

mogą zawierać: soję, orzechy, seler, ryby, mięczaki, skorupiaki, nasiona 

sezamu, łubin 
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QUATRO mąka pszenna, mleko, woda, jaja, sól, cukier, drożdże, olej rzepakowy, pomi-

dory, kwas cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca-celuloza sproszkowana, 

kultury bakterii mlekowych, stabilizator-chlorek wapnia, mięso wieprzowe, 

woda, sól, glukoza, stabilizatory: trifosforany, polifosforany, białko wieprzowe 

kolagenowe, przeciwutleniacz: askorbinian sodu, boczek wieprzowy bez kości, 

chrzęści i skóry, woda, regulator kwasowości: E325, sól, stabilizator: E451, prze-

ciwutleniacz: E316, substancja konserwująca: E250, czosnek, salami: mięso 

wieprzowe, mieso wołowe, wołowa tkanka łączna, białko sojowe, dekstroza, 

przyprawy (zawierają seler i gorczycę), regulator kwasowości: E575, ekstrakty 

przypraw, przeciwutleniacz: E301, barwnik: karmin, substancja konserwująca: 

E250, mięso drobiowe substancja konserwująca: azotyn sodu, czosnek, bazylia, 

oregano 

 

zawierają: zboża (gluten), jaja, mleko, gorczycę, soję, seler 

mogą zawierać: orzechy, ryby, mięczaki, skorupiaki, nasiona sezamu, łubin 

WHITE PIZZA mąka pszenna, mleko, woda, jaja, sól, cukier, drożdże, olej rzepakowy, pomi-

dory kwas cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca-celuloza sproszkowana, 

kultury bakterii mlekowych, stabilizator-chlorek wapnia, mięso wieprzowe, 

woda, sól, glukoza, stabilizatory: trifosforany, polifosforany, białko wieprzowe 

kolagenowe, przeciwutleniacz: askorbinian sodu, pieczarki, ser pleśniowy 

śmietanka, kultury pleśni, podpuszczka mikrobiologiczna, papryka konserwowa, 

ocet substancja konserwująca: azotyn sodu, czosnek, bazylia, oregano 

 

zawierają: zboża (gluten), jaja, mleko,  

mogą zawierać: soję, goryczycę, orzechy, seler, ryby, mięczaki, skorupiaki, 

nasiona sezamu, łubin 

PIGAL mąka pszenna, mleko, woda, jaja, sól, cukier, drożdże, olej rzepakowy, pomi-

dory kwas cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca-celuloza sproszkowana, 

kultury bakterii mlekowych, stabilizator-chlorek wapnia mięso wieprzowe, 

glukoza, stabilizatory: trifosforany, polifosforany, białko wieprzowe kolagenowe, 

przeciwutleniacz: askorbinian sodu, pieczarki, pomidor  substancja 

konserwująca: azotyn sodu, czosnek, bazylia, oregano 

 

zawierają: zboża (gluten), jaja, mleko,  

mogą zawierać: soję, goryczycę, orzechy, seler, ryby, mięczaki, skorupiaki, 

nasiona sezamu, łubin 

ROMA mąka pszenna, mleko, woda, jaja, sól, cukier, drożdże, olej rzepakowy, pomi-

dory, kwas cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca-celuloza sproszkowana, 

kultury bakterii mlekowych, stabilizator-chlorek wapnia, mięso wieprzowe, 

woda, sól, glukoza, stabilizatory: trifosforany, polifosforany, białko wieprzowe 

kolagenowe, przeciwutleniacz: askorbinian sodu, boczek wieprzowy bez kości, 

chrzęści i skóry 85%, woda, regulator kwasowości: E325, sól, stabilizator: E451, 

przeciwutleniacz: E316, substancja konserwująca: E250, czosnek,cebula, pie-

czarki  substancja konserwująca: azotyn sodu, czosnek, bazylia, oregano 

 

zawierają: zboża (gluten), jaja, mleko,  

mogą zawierać: soję, goryczycę, orzechy, seler, ryby, mięczaki, skorupiaki, 

nasiona sezamu, łubin 
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ROSA mąka pszenna, mleko, woda, jaja, sól, cukier, drożdże, olej rzepakowy, pomi-

dory kwas cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca-celuloza sproszkowana, 

kultury bakterii mlekowych, stabilizator-chlorek wapnia, mięso wieprzowe, 

woda, sól, glukoza, stabilizatory: trifosforany, polifosforany, białko wieprzowe 

kolagenowe, przeciwutleniacz: askorbinian sodu, papryka konserwowa, ocet, 

substancja konserwująca: azotyn sodu, czosnek, bazylia, oregano 

 

zawierają: zboża (gluten), jaja, mleko,  

mogą zawierać: soję, goryczycę, orzechy, seler, ryby, mięczaki, skorupiaki, 

nasiona sezamu, łubin 

MISTA mąka pszenna, mleko, woda, jaja, sól, cukier, drożdże, olej rzepakowy, pomi-

dory, kwas cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca-celuloza sproszkowana, 

kultury bakterii mlekowych, stabilizator-chlorek wapnia, pieczarki, salami: 

mięso wieprzowe, mieso wołowe, wołowa tkanka łączna, sól, białko sojowe, 

dekstroza, przyprawy (zawierają seler i gorczycę), czosnek, regulator 

kwasowości: E575, ekstrakty przypraw, przeciwutleniacz: E301, barwnik: kar-

min, substancja konserwująca: E250; mięso wieprzowe, papryczki peperoni 

Pieprzowiec, ocet gorzelniany, pirosiarczan sodu, mięso wieprzowe, glukoza, 

stabilizatory: trifosforany, polifosforany, białko wieprzowe kolagenowe, 

przeciwutleniacz: askorbinian sodu, substancja konserwująca: azotyn sodu, 

czosnek, bazylia, oregano 

 

zawierają: zboża (gluten), jaja, mleko, seler gorczycę 

mogą zawierać: soję, orzechy, ryby, mięczaki, skorupiaki, nasiona sezamu, 

łubin 

CORLEONE mąka pszenna, mleko, woda, jaja, sól, cukier, drożdże, olej rzepakowy, pomi-

dory kwas cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca-celuloza sproszkowana, 

kultury bakterii mlekowych, stabilizator-chlorek wapnia, salami: mięso 

wieprzowe, mieso wołowe, wołowa tkanka łączna, sól, białko sojowe, dekstroza, 

przyprawy, czosnek, regulator kwasowości: E575, ekstrakty przypraw, 

przeciwutleniacz: E301, barwnik: karmin, substancja konserwująca: E250, mięso 

wieprzowe, kapary:ocet winny, papryka konserwowa, boczek wieprzowy bez 

kości, chrzęści i skóry, regulator kwasowości: E325, sól, stabilizator: E451, prze-

ciwutleniacz: E316, substancja konserwująca: E250, czosnek, bazylia, oregano 

 

zawierają: zboża (gluten), jaja, mleko, soję 

mogą zawierać: goryczycę, orzechy, seler, ryby, mięczaki, skorupiaki, 

nasiona sezamu, łubin 

BISMARCK mąka pszenna, mleko, woda, jaja, sól, cukier, drożdże, olej rzepakowy, pomi-

dory, kwas cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca-celuloza sproszkowana, 

kultury bakterii mlekowych, stabilizator-chlorek wapnia, oliwki: środek 

zakwaszający, kwas mlekowy E270, kwas askorbinowy E300, kapary ; ocet 

winny, mięso wieprzowe, woda, glukoza, stabilizatory: trifosforany, 

polifosforany, białko wieprzowe kolagenowe, przeciwutleniacz: askorbinian 

sodu, substancja konserwująca: azotyn sodu, salami: mięso wieprzowe, mieso 

wołowe, wołowa tkanka łączna, sól, białko sojowe, dekstroza, przyprawy; 

czosnek, bazylia, oregano 

 

zawierają: zboża (gluten), jaja, mleko, soję 

mogą zawierać: goryczycę, orzechy, seler, ryby, mięczaki, skorupiaki, 

nasiona sezamu, łubin 
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MILANO mąka pszenna, mleko, woda, jaja, sól, cukier, drożdże, olej rzepakowy, pomi-

dory kwas cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca-celuloza sproszkowana, 

kultury bakterii mlekowych, stabilizator-chlorek wapnia papryka konserwowa 

ocet winny, ogórek konserwowy: chrzan, ocet spirytusowy, koper, boczek wie-

przowy bez kości, chrzęści i skóry, regulator kwasowości: E325, sól, stabilizator: 

E451, przeciwutleniacz: E316, substancja konserwująca: E250, fasola, oliwki 

środek zakwaszające, przeciw utleniacz: kwas askorbinowy E300, substancja 

konserwująca: azotyn sodu, pieczarki, czosnek, bazylia, oregano 

 

zawierają: zboża (gluten), jaja, mleko,  

mogą zawierać: soję, goryczycę, orzechy, seler, ryby, mięczaki, skorupiaki, 

nasiona sezamu, łubin 

PRINCESSA mąka pszenna, mleko, woda, jaja, sól, cukier, drożdże, olej rzepakowy, pomi-

dory, kwas cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca-celuloza sproszkowana, 

kultury bakterii mlekowych, stabilizator-chlorek wapnia, mięso wieprzowe, 

glukoza, stabilizatory: trifosforany, polifosforany, białko wieprzowe kolagenowe, 

przeciwutleniacz: askorbinian sodu, substancja konserwująca, krewetki 

przeciwutleniacz E330, przeciwutleniacz E331, substancja konserwująca azotyn 

sodu, ananas, oregano  

 

zawierają: zboża (gluten), jaja, mleko, skorupaki 

mogą zawierać: soję, goryczycę, orzechy, seler, ryby, mięczaki, nasiona 

sezamu, łubin 

GRECKA mąka pszenna, mleko, woda, jaja, sól, cukier, drożdże, olej rzepakowy, pomi-

dory, kwas cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca-celuloza sproszkowana, 

kultury bakterii mlekowych, stabilizator-chlorek wapnia, pomidor, ogórek 

konserwowy : chrzan, ocet spirytusowy, w tym koper, oliwki : środek 

zakwaszający, kwas mlekowy E270, kwas askorbinowy E300, cebula, feta: regu-

lator kwasowości E575, czosnek, bazylia, oregano 

 

zawierają: zboża (gluten), jaja, mleko,  

mogą zawierać: soję, goryczycę, orzechy, seler, ryby, mięczaki, skorupiaki, 

nasiona sezamu, łubin 
 

BROCCOLI mąka pszenna, mleko, woda, jaja, sól, cukier, drożdże, olej rzepakowy, pomi-

dory, kwas cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca-celuloza sproszkowana, 

kultury bakterii mlekowych, stabilizator-chlorek wapnia, mięso drobiowe, 

pieczarki, brokuł, czosnek, bazylia, oregano 

 

zawierają: zboża (gluten), jaja, mleko,  

mogą zawierać: soję, goryczycę, orzechy, seler, ryby, mięczaki, skorupiaki, 

nasiona sezamu, łubin 

MAKARONARA mąka pszenna, mleko, woda, jaja, sól, cukier, drożdże, olej rzepakowy, pomi-

dory, kwas cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca-celuloza sproszkowana, 

kultury bakterii mlekowych, stabilizator-chlorek wapnia, mięso drobiowe, 

pieprz, mięso wieprzowe, mięso wołowe, tłuszcz, błonnik pszenny, białko, 

stabilizatory: octan sodu, cytrynian sodu, kwas askorbinowy, askorbinian sodu, 

glutaminian sodu, maltodekstryna, sól, pomidory, kwas cytrynowy, oregano, 

bazylia, seler, marchew, pietruszka, czosnek 

 

zawierają: zboża (gluten), jaja, mleko,  

mogą zawierać: soję, goryczycę, orzechy, seler, ryby, mięczaki, skorupiaki, 

nasiona sezamu, łubin 
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AMORE mąka pszenna, mleko, woda, jaja, sól, cukier, drożdże, olej rzepakowy, pomi-

dory kwas cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca-celuloza sproszkowana, 

kultury bakterii mlekowych, stabilizator-chlorek wapnia, mięso drobiowe, 

pomidor, czosnek, bazylia, oregano  

 

zawierają: zboża (gluten), jaja, mleko,  

mogą zawierać: soję, goryczycę, orzechy, seler, ryby, mięczaki, skorupiaki, 

nasiona sezamu, łubin 

CZTERY SERY mąka pszenna, mleko, woda, jaja, sól, cukier, drożdże, olej rzepakowy, pomi-

dory kwas cytrynowy, mleko pasteryzowane, substancja przeciwzbrylająca-

celuloza sproszkowana, kultury bakterii mlekowych, stabilizator-chlorek 

wapnia, feta: regulator kwasowości E575,mleko pasteryzowane,  lazur: 

stabilizator wapnia, bakterie fermentacji mlekowej, czosnek, bazylia, oregano 

 

zawierają: zboża (gluten), jaja, mleko,  

mogą zawierać: soję, goryczycę, orzechy, seler, ryby, mięczaki, skorupiaki, 

nasiona sezamu, łubin 

VERONA mąka pszenna, mleko, woda, jaja, sól, cukier, drożdże, olej rzepakowy, pomi-

dory kwas cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca-celuloza sproszkowana, 

kultury bakterii mlekowych, stabilizator : E1422, kwas octowy : E260, ziarna 

kukurydzy, stabilizator-chlorek wapnia, mięso wieprzowe, woda, sól, glukoza, 

stabilizatory: trifosforany, polifosforany, białko wieprzowe kolagenowe, 

przeciwutleniacz: askorbinian sodu, substancja konserwująca: azotyn sodu, 

pieczarki, czosnek, bazylia, oregano 

 

zawierają: zboża (gluten), jaja, mleko,  

mogą zawierać: soję, goryczycę, orzechy, seler, ryby, mięczaki, skorupiaki, 

nasiona sezamu, łubin 

PECLUA mąka pszenna, mleko, woda, jaja, sól, cukier, drożdże, olej rzepakowy, pomi-

dory kwas cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca-celuloza sproszkowana, 

kultury bakterii mlekowych, stabilizator-chlorek wapnia, mięso 

drobiowe,mięso wieprzowe, woda, sól, glukoza, stabilizatory: trifosforany, 

polifosforany, białko wieprzowe kolagenowe, przeciwutleniacz: askorbinian 

sodu, substancja konserwująca: azotyn sodu, pieczarki, czosnek, bazylia, oregano 

 

zawierają: zboża (gluten), jaja, mleko,  

mogą zawierać: soję, goryczycę, orzechy, seler, ryby, mięczaki, skorupiaki, 

nasiona sezamu, łubin 

SZPINAKOWA mąka pszenna, mleko, woda, jaja, sól, cukier, drożdże, olej rzepakowy, pomi-

dory kwas cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca-celuloza sproszkowana, 

kultury bakterii mlekowych, stabilizator-chlorek wapnia, czosnek, ziarna 

kukurydzy, stabilizator-chlorek wapnia,śmietanka :stabilizator E339, E407, 

mięso drobiowe, czosnek, bazylia, oregano 

 

zawierają: zboża (gluten), jaja, mleko,  

mogą zawierać: soję, goryczycę, orzechy, seler, ryby, mięczaki, skorupiaki, 

nasiona sezamu, łubin 
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JALAPENO mąka pszenna, mleko, woda, jaja, sól, cukier, drożdże, olej rzepakowy, pomi-

dory kwas cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca-celuloza sproszkowana, 

kultury bakterii mlekowych, stabilizator-chlorek wapnia mięso wieprzowe, woda, 

sól, glukoza, stabilizatory: trifosforany, polifosforany, białko wieprzowe 

kolagenowe, przeciwutleniacz: askorbinian sodu, jalapeno : chlorek wapnia, ocet,  

boczek wieprzowy bez kości, chrzęści i skóry, regulator kwasowości: E325, , 

stabilizator: E451, przeciwutleniacz: E316, substancja konserwująca: E250, czo-

snek, cebula substancja konserwująca: azotyn sodu, bazylia, oregano 

 

zawierają: zboża (gluten), jaja, mleko,  

mogą zawierać: soję, goryczycę, orzechy, seler, ryby, mięczaki, skorupiaki, 

nasiona sezamu, łubin 

FRYTPIZZA mąka pszenna, mleko, woda, jaja, sól, cukier, drożdże, olej rzepakowy, pomido-

ry kwas cytrynowy,czosnek, Salami : mięso wieprzowe, mieso wołowe, wołowa 

tkanka łączna, sól, białko sojowe, dekstroza, przyprawy, ziarna kukurydzy, 

stabilizator-chlorek wapnia, cebula, ziemniaki,   mleko pasteryzowane, 

substancja przeciwzbrylająca-celuloza sproszkowana, kultury bakterii 

mlekowych, stabilizator-chlorek wapnia, czosnek, bazylia, oregano 

 

zawierają: zboża (gluten), jaja, mleko, soję 

mogą zawierać: goryczycę, orzechy, seler, ryby, mięczaki, skorupiaki, 

nasiona sezamu, łubin 

BARBECUE mąka pszenna, mleko, woda, jaja, sól, cukier, drożdże, olej rzepakowy, pomi-

dory kwas cytrynowy, koncentrat pomidorowy, sos sojowy (barwnik karmel 

E150a), przecier śliwkowy, ocet spirytusowy, skrobia modyfikowana, przypra-

wy, barwnik (karmel amoniakalny E150c), aromat dymu wędzarniczego, regula-

tor kwasowości (kwas cytrynowy), gorczyca, sorbinian potasu, benzoesan sodu, 

stabilizator (guma ksantanowa),substancja przeciwzbrylająca-celuloza 

sproszkowana, kultury bakterii mlekowych, stabilizator-chlorek wapnia, ziarna 

kukurydzy, stabilizator-chlorek wapnia, boczek wieprzowy bez kości, chrzęści i 

skóry, regulator kwasowości: E325, stabilizator: E451, przeciwutleniacz: E316, 

substancja konserwująca: E250, fasola, oliwki środek zakwaszające, przeciw 

utleniacz: kwas askorbinowy E300, substancja konserwująca: azotyn sodu, 

pieczarki, cebula,  czosnek, bazylia, oregano 

 

zawierają: zboża (gluten), jaja, mleko, gorczycę 

mogą zawierać: soję, orzechy, seler, ryby, mięczaki, skorupiaki, nasiona 

sezamu, łubin 

PARMEŃSKA mąka pszenna, mleko, woda, jaja, sól, cukier, drożdże, olej rzepakowy, pomi-

dory kwas cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca-celuloza sproszkowana, 

kultury bakterii mlekowych, stabilizator-chlorek wapnia, szynka dojrzewająca: 

szynka wieprzowa, glukoza, przeciwutleniacz: E 301, imbir, pieprz, ekstrakt 

przypraw; bakterie kwasu mlekowego, substancja konserwująca: E 250, 

pomidory suszone: olej słonecznikowy, kwas askorbinowy;  rukola,  czosnek, 

bazylia, oregano 

 

zawierają: zboża (gluten), jaja, mleko,  

mogą zawierać: soję, goryczycę, orzechy, seler, ryby, mięczaki, skorupiaki, 

nasiona sezamu, łubin 

SAŁATKA GRECKA kapusta pekińska, sałata lodowa, pomidor, ogórek, oliwki, cebula, mleko paste-

ryzowane, sól spożywcza, regulator kwasowości E 575, podpuszczka mikrobio-

logiczna, woda, oliwa z oliwek, sól, pieprz, cukier, czomber, czosnek, maltodek-

stryna, kwas cytrynowy, dioctan sodu, skrobia modyfikowana, laktoza, natka 

pietruszki, cebula, olej słonecznikowy, ekstrakt drożdżowy suszony, szczypiorek, 

trybula, koperek, gorczyca, lubczyk, pieprz biały, skrobia grochowa, aromat, 

kurkuma 
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zawierają: zboża (gluten), mleko, gorczycę 

mogą zawierać: soję, orzechy, seler, ryby, mięczaki, skorupiaki, nasiona 

sezamu, łubin, jaja, 

SAŁATKA SŁODKO -

PIKANTNA 

kapusta pekińska, sałata lodowa, pomidor, ogórek, ananas, brzoskwinia, mięso 

drobiowe, chilli, czosnek, stabilizator E1422, kwas octowy E260 

 

mogą zawierać: soję, orzechy, seler, ryby, mięczaki, skorupiaki, nasiona 

sezamu, łubin, jaja, zboża (gluten), mleko, gorczycę 

 

SAŁATKA Z KUR-

CZAKIEM 

kapusta pekińska, sałata lodowa, pomidor, ogórek, papryka, kukurydza, mięso 

drobiowe, olej rzepakowy, woda, cukier, żółtko jaja w proszku, mleko, ocet 

spirytusowy, gorczyca, cukier, sól, skrobia modyfikowana, kwas mlekowy, gu-

ma guar, guma ksantanowa, barwnik karoteny, sól wapniowo-disodowa EDTA, 

przecier pomidorowy, skrobia kukurydziana modyfikowana, aromat naturalny. 

 

zawierają: zboża (gluten), jaja, gorczycę, ryby, mleko, 

mogą zawierać: soję, orzechy, seler, mięczaki, skorupiaki, nasiona sezamu, 

łubin,  

SAŁATKA Z TUŃ-

CZYKIEM 

kapusta pekińska, sałata lodowa, tuńczyk, cebula, oliwki, czerwona fasola, wo-

da, oliwa z oliwek, sól, pieprz, cukier, czomber, czosnek, maltodekstryna, kwas 

cytrynowy, dioctan sodu, skrobia modyfikowana, laktoza, natka pietruszki, cebu-

la, olej słonecznikowy, ekstrakt drożdżowy suszony, szczypiorek, trybula, kope-

rek, gorczyca, lubczyk, pieprz biały, skrobia grochowa, aromat, kurkuma 

 

zawierają: zboża (gluten), mleko, gorczycę 

mogą zawierać: soję, orzechy, seler, ryby, mięczaki, skorupiaki, nasiona 

sezamu, łubin, jaja 

SAŁATKA Z TUŃ-

CZYKIEM I SEREM 

FETA 

kapusta pekińska, sałata lodowa, pomidor, oliwki, cebula, tuńczyk, mleko pa-

steryzowane, sól spożywcza, regulator kwasowości E 575, podpuszczka mikro-

biologiczna, woda, oliwa z oliwek, sól, pieprz, cukier, czomber, czosnek, malto-

dekstryna, kwas cytrynowy, dioctan sodu, skrobia modyfikowana, laktoza, natka 

pietruszki, cebula, olej słonecznikowy, ekstrakt drożdżowy suszony, szczypiorek, 

trybula, koperek, gorczyca, lubczyk, pieprz biały, skrobia grochowa, aromat, 

kurkuma 

 

zawierają: zboża (gluten), mleko, gorczycę, ryby 

mogą zawierać: soję, orzechy, seler, mięczaki, skorupiaki, nasiona sezamu, 

łubin, jaja 

SPAGHETTI BOLO-

GNESE 

semolina z pszenicy twardej, pieprz, mięso wieprzowe, mięso wołowe, tłuszcz, 

błonnik pszenny, białko, stabilizatory: octan sodu, cytrynian sodu, kwas askor-

binowy, askorbinian sodu, glutaminian sodu, maltodekstryna, sól, pomidory, 

kwas cytrynowy, oregano, bazylia, seler, marchew, pietruszka 

 

zawierają: zboża (gluten), mleko, seler 

mogą zawierać: soję, orzechy, mięczaki, skorupiaki, nasiona sezamu, łubin, 

jaja, gorczycę, ryby 

SPAGHETTI NEAPO-

LITANA 

semolina z pszenicy twardej, pieczarki, boczek wieprzowy bez kości, chrzęści i 

skóry 85%, woda, regulator kwasowości: E325, sól, stabilizator: E451, przeciwu-

tleniacz: E316, substancja konserwująca: E250, pieprz, mięso wieprzowe, mięso 

wołowe, tłuszcz, błonnik pszenny, białko, stabilizatory: octan sodu, cytrynian 

sodu, kwas askorbinowy, askorbinian sodu, glutaminian sodu, maltodekstryna, 

sól, pomidory, kwas cytrynowy, oregano, bazylia, seler, marchew, pietruszka 

 

zawierają: zboża (gluten), mleko, seler 

mogą zawierać: soję, orzechy, mięczaki, skorupiaki, nasiona sezamu, łubin, 
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jaja, gorczycę, ryby 

SPAGHETTI CAR-

BONARA 

semolina z pszenicy twardej, zółtko jaja kurzego, mleko, kultury bakterii 

mlekowych, boczek wieprzowy bez kości, chrzęści i skóry 85%, woda, regulator 

kwasowości: E325, sól, stabilizator: E451, przeciwutleniacz: E316, substancja 

konserwująca: E250, pieprz 

 

zawierają: zboża (gluten), mleko, jaja 

mogą zawierać: soję, orzechy, mięczaki, skorupiaki, nasiona sezamu, łubin, 

gorczycę, ryby 

SPAGHETTI TONNO semolina z pszenicy twardej, tuńczyk, cebula, pomidory, kwas cytrynowy, 

oregano, bazylia, olej rzepakowy, czosnek, cukier, sól, pieprz, mleko, kultury 

bakterii mlekowych, 

 

zawierają: zboża (gluten), mleko, ryby 

mogą zawierać: soję, orzechy, mięczaki, skorupiaki, nasiona sezamu, łubin, 

jaja, gorczycę, seler 

PENNE Z KURCZA-

KIEM 

semolina z pszenicy twardej, cebula, papryka, ocet, mięso drobiowe, chilli, 

czosnek, stabilizator E1422, kwas octowy E260, pomidory, kwas cytrynowy, 

oregano, bazylia, olej rzepakowy, czosnek, cukier, sól, pieprz, mleko pastery-

zowane, substancja przeciwzbrylająca-celuloza sproszkowana, kultury bakterii 

mlekowych. 

 

zawierają: zboża (gluten), mleko,  

mogą zawierać: soję, orzechy, mięczaki, skorupiaki, nasiona sezamu, łubin, 

jaja, gorczycę, ryby, seler 

PENNE Z PIECZAR-

KAMI 

semolina z pszenicy twardej, pieczarki, cebula, czosnek, pomidory, kwas cytry-

nowy, oregano, bazylia, olej rzepakowy, mleko pasteryzowane, substancja prze-

ciwzbrylająca-celuloza sproszkowana, kultury bakterii mlekowych 

 

zawierają: zboża (gluten), mleko,  

mogą zawierać: soję, orzechy, mięczaki, skorupiaki, nasiona sezamu, łubin, 

jaja, gorczycę, ryby, seler 

PENNE Z PIECZAR-

KAMI W SOSIE 

GORGONZOLA 

semolina z pszenicy twardej, pieczarki, mleko, kultury bakterii mlekowych, 

stabilizator-chlorek wapnia, sól, pieprz, bakterie fermentacji mlekowej, szla-

chetna pleśń Penicillium roqueforti 

 

zawierają: zboża (gluten), mleko,  

mogą zawierać: soję, orzechy, mięczaki, skorupiaki, nasiona sezamu, łubin, 

jaja, gorczycę, ryby, seler 

PENNE Z BROKU-

ŁAMI I KURCZA-

KIEM W SOSIE 

GORGONZOLA 

semolina z pszenicy twardej, brokuł, mięso drobiowe, mleko, kultury bakterii 

mlekowych, stabilizator-chlorek wapnia, sól, pieprz, stabilizator chlorek wapnia, 

bakterie fermentacji mlekowej, szlachetna pleśń Penicillium roqueforti 

 

zawierają: zboża (gluten), mleko,  

mogą zawierać: soję, orzechy, mięczaki, skorupiaki, nasiona sezamu, łubin, 

jaja, gorczycę, ryby, seler 

PENNE Z SZYNKĄ I 

KURCZAKIEM 

semolina z pszenicy twardej, mięso wieprzowe woda, sól, glukoza, stabilizato-

ry: trifosforany, polifosforany, białko wieprzowe kolagenowe, przeciwutleniacz: 

askorbinian sodu, substancja konserwująca: azotyn sodu, mięso drobiowe, mle-

ko, kultury bakterii mlekowych, stabilizator-chlorek wapnia, sól, pieprz, 

 

zawierają: zboża (gluten), mleko,  

mogą zawierać: soję, orzechy, mięczaki, skorupiaki, nasiona sezamu, łubin, 

jaja, gorczycę, ryby, seler 
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PENNE Z KURCZA-

KIEM 

semolina z pszenicy twardej, mięso drobiowe, orzechy nerkowca, pomidor, 

olej rzepakowy, rukola, mleko, kultury bakterii mlekowych, stabilizator-

chlorek wapnia, sól, pieprz,  

 

zawierają: zboża (gluten), mleko, orzechy 

mogą zawierać: soję, mięczaki, skorupiaki, nasiona sezamu, łubin, jaja, 

gorczycę, ryby, seler 

ZAPIEKANIEC HA-

WAJSKI 

pierś z kurczaka, mleko, kultury bakterii mlekowych, stabilizator-chlorek wap-

nia, ananas, brzoskwinia, ziemniaki, olej rzepakowy, kapusta pekińska, pomidor, 

ogórek, czosnek, sól, żółtko jaja, ocet, woda, gorczyca, ocet, sól, cukier, przy-

prawy, aromat, przeciwutleniacz E385, 

 

zawierają: zboża (gluten), mleko, jaja, gorczycę 

mogą zawierać: soję, orzechy, mięczaki, skorupiaki, nasiona sezamu, łubin, 

ryby, seler 

ZAPIEKANIEC 

SWOJSKI 

pierś z kurczaka, mleko, kultury bakterii mlekowych, stabilizator-chlorek wap-

nia, pieczarki, cebula, ziemniaki, olej rzepakowy, kapusta pekińska, pomidor, 

ogórek, czosnek, sól, żółtko jaja, ocet, woda, gorczyca, ocet, sól, cukier, przy-

prawy, aromat, przeciwutleniacz E385, boczek wieprzowy bez kości, chrzęści i 

skóry 85%, regulator kwasowości: E325, sól, stabilizator: E451, przeciwutle-

niacz: E316, substancja konserwująca: E250 

 

zawierają: zboża (gluten), mleko, jaja, gorczycę 

mogą zawierać: soję, orzechy, mięczaki, skorupiaki, nasiona sezamu, łubin, 

ryby, seler 

ZAPIEKANIEC DE-

LIKATESOWY 

pierś z kurczaka, mleko, kultury bakterii mlekowych, stabilizator-chlorek wap-

nia, brokuł, ziemniaki, olej rzepakowy, kapusta pekińska, pomidor, ogórek, czo-

snek, sól, żółtko jaja, ocet, woda, gorczyca, ocet, sól, cukier, przyprawy, aro-

mat, przeciwutleniacz E385, 

 

zawierają: zboża (gluten), mleko, jaja, gorczycę 

mogą zawierać: soję, orzechy, mięczaki, skorupiaki, nasiona sezamu, łubin, 

ryby, seler 

ZAPIEKANIEC DIA-

BLO 

pierś z kurczaka, mleko, kultury bakterii mlekowych, stabilizator-chlorek wap-

nia, pieczarki, cebula, papryka peperoni, ziemniaki, olej rzepakowy, kapusta 

pekińska, pomidor, ogórek, boczek wieprzowy bez kości, chrzęści i skóry 85%, 

woda, regulator kwasowości: E325, sól, stabilizator: E451, przeciwutleniacz: 

E316, substancja konserwująca: E250, chili (61%), cukier, woda, czosnek, 

wzmacniacz smaku: E621, kwas: E330, stabilizator: E 415, środek konserwujący: 

E202, czosnek, sól, żółtko jaja, ocet, musztarda woda, gorczyca, ocet,  cukier, 

przyprawy, przeciwutleniacz E385,  

 

zawierają: zboża (gluten), mleko, jaja, gorczycę 

mogą zawierać: soję, orzechy, mięczaki, skorupiaki, nasiona sezamu, łubin, 

ryby, seler 

ZAPIEKANIEC MAŁA 

MI 

pierś z kurczaka, mleko, kultury bakterii mlekowych, stabilizator-chlorek wap-

nia, pieczarki, cebula, ziemniaki, olej rzepakowy, ryż, kapusta pekińska, mleko, 

olej rzepakowy, czosnek, sól, żółtko jaja, ocet, woda, gorczyca, ocet, cukier, 

przyprawy, aromat, przeciwutleniacz E385, kwas cytrynowy, 

 

zawierają: zboża (gluten), mleko, jaja, gorczycę 

mogą zawierać: soję, orzechy, mięczaki, skorupiaki, nasiona sezamu, łubin, 

ryby, seler 

KAPSALON mięso drobiowe, ziemniaki, olej rzepakowy, mleko pasteryzowane, substancja 

przeciwzbrylająca-celuloza sproszkowana, kultury bakterii mlekowych, boczek 
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wieprzowy bez kości, chrzęści i skóry 85%, woda, regulator kwasowości: E325, 

sól, stabilizator: E451, przeciwutleniacz: E316, substancja konserwująca: E250, 

pomidor, ogórek, kukurydza, kapusta pekińska, czosnek, sól, ogórek, olej rzepa-

kowy, cukier, żółtko jaja, ocet, woda, gorczyca, ocet, cukier, przyprawy, aro-

mat), przeciwutleniacz E385, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), 

 

zawierają: zboża (gluten), mleko, jaja, gorczycę 

mogą zawierać: soję, orzechy, mięczaki, skorupiaki, nasiona sezamu, łubin, 

ryby, seler 

LASAGNE KLA-

SYCZNA 

semolina z pszenicy twardej, woda, pieczarki pomidory, kwas cytrynowy, seler, 

marchew, pietruszka, oregano, bazylia, olej rzepakowy, czosnek, ocet, mleko, 

kultury bakterii mlekowych, stabilizator-chlorek wapnia, mięso wieprzowe, 

mięso wołowe, tłuszcz, błonnik pszenny, białko, stabilizatory: octan sodu, cytry-

nian sodu, kwas askorbinowy, askorbinian sodu, glutaminian sodu, maltodek-

stryna, sól, mleko pełne pasteryzowane, stabilizator chlorek wapnia, bakterie 

fermentacji mlekowej szlachetna pleśń Penicillium roqueforti,  

 

zawierają: zboża (gluten), mleko, seler 

mogą zawierać: soję, orzechy, mięczaki, skorupiaki, nasiona sezamu, łubin, 

ryby, gorczycę, jaja 

LASAGNE ZE SZPI-

NAKIEM 

semolina z pszenicy twardej, woda, szpinak, pomidory, seler, marchew, pie-

truszka, kwas cytrynowy, oregano, bazylia, olej rzepakowy, czosnek, ocet, mle-

ko, kultury bakterii mlekowych, stabilizator-chlorek wapnia, mięso wieprzowe, 

mięso wołowe, tłuszcz, błonnik pszenny, białko, stabilizatory: octan sodu, cytry-

nian sodu, kwas askorbinowy, askorbinian sodu, glutaminian sodu, maltodek-

stryna, sól, stabilizator chlorek wapnia, bakterie fermentacji mlekowej szla-

chetna pleśń Penicillium roqueforti,  

 

zawierają: zboża (gluten), mleko, seler 

mogą zawierać: soję, orzechy, mięczaki, skorupiaki, nasiona sezamu, łubin, 

ryby, gorczycę, jaja,  

LASAGNE ZE SZPI-

NAKIEM I BROKU-

ŁAMI 

semolina z pszenicy twardej, woda, szpinak brokuły, pomidory, kwas cytryno-

wy, seler, marchew, pietruszka, oregano, bazylia, olej rzepakowy, czosnek, ocet, 

mleko, kultury bakterii mlekowych, stabilizator-chlorek wapnia, mięso wie-

przowe, mięso wołowe, tłuszcz, błonnik pszenny, białko, stabilizatory: octan 

sodu, cytrynian sodu, kwas askorbinowy, askorbinian sodu, glutaminian sodu, 

maltodekstryna, sól, stabilizator chlorek wapnia, bakterie fermentacji mleko-

wej szlachetna pleśń Penicillium roqueforti,  

 

zawierają: zboża (gluten), mleko, seler 

mogą zawierać: soję, orzechy, mięczaki, skorupiaki, nasiona sezamu, łubin, 

ryby, gorczycę, jaja,  

LASAGNE NA OSTRO semolina z pszenicy twardej, woda, papryka peperoni, pieczarki, pomidory, 

seler, marchew, pietruszka, kwas cytrynowy, oregano, bazylia, olej rzepakowy, 

czosnek, ocet, boczek wieprzowy bez kości, regulator kwasowości: E325, sól, 

stabilizator: E451, przeciwutleniacz: E316, substancja konserwująca: E250, mle-

ko, kultury bakterii mlekowych, stabilizator-chlorek wapnia, mięso wieprzowe, 

mięso wołowe, tłuszcz, błonnik pszenny, białko, stabilizatory: octan sodu, cytry-

nian sodu, kwas askorbinowy, askorbinian sodu, glutaminian sodu, maltodek-

stryna, sól, bakterie fermentacji mlekowej szlachetna pleśń Penicillium roqu-

eforti,  

 

zawierają: zboża (gluten), mleko, seler 

mogą zawierać: soję, orzechy, mięczaki, skorupiaki, nasiona sezamu, łubin, 

ryby, gorczycę, jaja, seler 
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BROKUŁY W SOSIE 

GORGONZOLA 

brokuł, śmietanka, fosforany sodu, E339, karagen E407, sól, warzywa suszone 

(pasternak, marchew, cebula, czosnek, natka pietruszki, pomidory, liście selera, 

papryka), wzmacniacze smaku (glutaminian monosodowy, inozynian disodowy, 

guanylan disodowy), cukier, hydrolizat białka roślinnego, ekstrakt drożdżowy, 

barwnik (ryboflawina), mleko, kultury bakterii mlekowych, stabilizator-

chlorek wapnia 

 

zawierają: zboża (gluten), mleko, seler 

mogą zawierać: soję, orzechy, mięczaki, skorupiaki, nasiona sezamu, łubin, 

ryby, gorczycę, jaja,  

ZAPIEKANY MAKA-

RON Z BROKUŁAMI 

I KURCZAKIEM 

semolina z pszenicy twardej, woda, brokuł, mięso drobiowe, śmietanka, fosfo-

rany sodu, E339, karagen E407, sól, warzywa suszone (pasternak, marchew, 

cebula, czosnek, natka pietruszki, pomidory, liście selera, papryka), wzmacnia-

cze smaku (glutaminian monosodowy, inozynian disodowy, guanylan disodowy), 

cukier, hydrolizat białka roślinnego, ekstrakt drożdżowy, barwnik (ryboflawina), 

mleko, kultury bakterii mlekowych, stabilizator-chlorek wapnia 

 

zawierają: zboża (gluten), mleko, seler 

mogą zawierać: soję, orzechy, mięczaki, skorupiaki, nasiona sezamu, łubin, 

ryby, gorczycę, jaja, 

ZAPIEKANY MAKA-

RON Z BROKUŁAMI 

W SOSIE SZPINA-

KOWO-

ŚMIETANOWYM 

semolina z pszenicy twardej, woda, szpinak, brokuł, śmietanka, fosforany 

sodu, E339, karagen E407, sól, warzywa suszone (pasternak, marchew, cebula, 

czosnek, natka pietruszki, pomidory, liście selera, papryka), wzmacniacze smaku 

(glutaminian monosodowy, inozynian disodowy, guanylan disodowy), cukier, 

hydrolizat białka roślinnego, ekstrakt drożdżowy, barwnik (ryboflawina), mleko, 

kultury bakterii mlekowych, stabilizator-chlorek wapnia 

 

zawierają: zboża (gluten), mleko, seler 

mogą zawierać: soję, orzechy, mięczaki, skorupiaki, nasiona sezamu, łubin, 

ryby, gorczycę, jaja, 

RYŻ Z KURCZA-

KIEM 
 ryż, cebula, papryka, mięso drobiowe, pomidory, kwas cytrynowy, oregano, 

bazylia, olej rzepakowy, czosnek, chili, cukier, woda, czosnek, wzmacniacz sma-

ku: E621, kwas: E330, stabilizator: E 415, środek konserwujący: E202, śmietan-

ka, fosforany sodu, E339, karagen E407,  mleko pasteryzowane, sól, celuloza 

sproszkowana, kultury bakterii mlekowych, 

zawierają: zboża (gluten), mleko,  

mogą zawierać: soję, orzechy, mięczaki, skorupiaki, nasiona sezamu, łubin, 

ryby, gorczycę, jaja, seler 

RYŻ WEGETARIAŃ-

SKI 

ryż, cebula, papryka, groszek, pomidor, sól, warzywa suszone (pasternak, mar-

chew, cebula, czosnek, natka pietruszki, pomidory, liście selera, papryka), 

wzmacniacze smaku (glutaminian monosodowy, inozynian disodowy, guanylan 

disodowy), cukier, hydrolizat białka roślinnego, ekstrakt drożdżowy, barwnik 

(ryboflawina), mleko pasteryzowane, celuloza sproszkowana, kultury bakterii 

mlekowych, 

 

zawierają: zboża (gluten), mleko, seler 

mogą zawierać: soję, orzechy, mięczaki, skorupiaki, nasiona sezamu, łubin, 

ryby, gorczycę, jaja,  

RYŻ Z OWOCAMI I 

KURCZAKIEM 

ryż, woda, cukier, brzoskwinie, ananas, chilli, czosnek, stabilizator E1422, kwas 

octowy E260 

 

mogą zawierać: soję, orzechy, mięczaki, skorupiaki, nasiona sezamu, łubin, 

ryby, gorczycę, jaja, seler, zboża (gluten), mleko, 
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RYŻ Z WARZYWAMI ryż, woda, brokuł, groszek, fasola kukurydza, szpinak, sól, warzywa suszone 

(pasternak, marchew, cebula, czosnek, natka pietruszki, pomidory, liście selera, 

papryka), wzmacniacze smaku (glutaminian monosodowy, inozynian disodowy, 

guanylan disodowy), cukier, hydrolizat białka roślinnego, ekstrakt drożdżowy, 

barwnik (ryboflawina). 

 

zawierają: seler 

mogą zawierać: soję, orzechy, mięczaki, skorupiaki, nasiona sezamu, łubin, 

ryby, gorczycę, jaja, zboża (gluten), mleko, 

WYPIEK CZOSN-

KOWY Z SEREM 

mąka pszenna, mleko, kultury bakterii mlekowych,  woda, jaja, sól, cukier, 

drożdże, olej rzepakowy, stabilizator-chlorek wapnia, czosnek.  

 

zawierają: zboża (gluten), mleko, jaja, 

mogą zawierać: soję, orzechy, mięczaki, skorupiaki, nasiona sezamu, łubin, 

ryby, gorczycę, seler 

WYPIEK CZOSN-

KOWY BEZ SERA 

mąka pszenna, mleko, kultury bakterii mlekowych, woda, jaja, sól, cukier, 

drożdże, olej rzepakowy, czosnek.  

 

zawierają: zboża (gluten), mleko, jaja, 

mogą zawierać: soję, orzechy, mięczaki, skorupiaki, nasiona sezamu, łubin, 

ryby, gorczycę, seler 

SOS POMIDOROWY pomidory, kwas cytrynowy, oregano, bazylia, olej rzepakowy, czosnek, cukier, 

sól, pieprz 

 

mogą zawierać: soję, orzechy, mięczaki, skorupiaki, nasiona sezamu, łubin, 

ryby, gorczycę, seler, zboża (gluten), mleko, jaja, 

SOS CZOSNKOWY mleko, olej rzepakowy, czosnek, sól, ogórek, olej rzepakowy, cukier, żółtko 

jaja, ocet, woda, gorczyca, ocet, przeciwutleniacz E385, regulator kwasowości 

(kwas cytrynowy), 

 

zawierają: zboża (gluten), mleko, jaja, gorczycę, 

mogą zawierać: soję, orzechy, mięczaki, skorupiaki, nasiona sezamu, łubin, 

ryby, seler 

SOS SŁODKO- PI-

KANTNY 

chilli, czosnek, stabilizator E1422, kwas octowy E260 

 

mogą zawierać: soję, orzechy, mięczaki, skorupiaki, nasiona sezamu, łubin, 

ryby, gorczycę, seler, zboża (gluten), mleko, jaja, 

SOS OSTRY Chili, cukier, woda, czosnek, wzmacniacz smaku: E621, kwas: E330, stabilizator: 

E 415, środek konserwujący: E202. 

 

mogą zawierać: soję, orzechy, mięczaki, skorupiaki, nasiona sezamu, łubin, 

ryby, gorczycę, seler, zboża (gluten), mleko, jaja, 

SOS 1000 WYSP olej rzepakowy, woda, cukier, żółtko jaja w proszku, ocet spirytusowy, gorczy-

ca, cukier, sól, skrobia modyfikowana, kwas mlekowy, guma guar, guma ksanta-

nowa, barwnik karoteny, sól wapniowo-disodowa EDTA, przecier pomidorowy, 

skrobia kukurydziana modyfikowana, aromat naturalny. 

 

zawierają: jaja, gorczycę, 

mogą zawierać: soję, orzechy, mięczaki, skorupiaki, nasiona sezamu, łubin, 

ryby, seler, zboża (gluten), mleko 
 

FRYTKI ziemniaki, olej rzepakowy, sól 

 

mogą zawierać: soję, orzechy, mięczaki, skorupiaki, nasiona sezamu, łubin, 
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ryby, gorczycę, seler, zboża (gluten), mleko, jaja, 

SURÓWKA Z KAPU-

STY PEKIŃSKIEJ 

kapusta pekińska, pomidor, ogórek, mleko, olej rzepakowy, czosnek, sól, ogórek, 

cukier, żółtko jaja, ocet, musztarda (woda, gorczyca, ocet, sól, cukier, przypra-

wy, aromat), przeciwutleniacz E385, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), 

 

zawierają: jaja, gorczycę, mleko 

mogą zawierać: soję, orzechy, mięczaki, skorupiaki, nasiona sezamu, łubin, 

ryby, seler, zboża (gluten),  

 


