TABELA ALERGENÓW

MENU SEZONOWE

Chłodnik ogórkowy
Bataty sin carne
Deska BBQ
Grecki talerz
Sałatka pomidorowa
LEGENDA

- alergen występuje w potrawie
W naszej restauracji do produkcji potraw używa się artykułów
spożywczych, które zawierają lub mogą zawierać: orzechy, orzechy
ziemne, soję, sezam, gorczycę oraz zboża zawierających gluten.

Mięczaki

Dwutlenek siarki i
siarczyny
Łubin

Nasiona sezamu

Gorczyca

Seler

Orzechy

Mleko łącznie laktozą

Soja

Orzeszki ziemne

Ryby

Jaja

Skorupiaki

Nazwa potrawy

Zboża zawierające gluten

Potrawy zawierają dany alergen
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MENU SEZONOWE

Chłodnik ogórkowy
Bataty sin carne
Deska BBQ
Grecki talerz
Sałatka pomidorowa
LEGENDA

- alergen występuje w potrawie
- potrawa może zawierać dany alergen
W naszej restauracji do produkcji potraw używa się artykułów
spożywczych, które zawierają lub mogą zawierać: orzechy, orzechy
ziemne, soję, sezam, gorczycę oraz zboża zawierających gluten.

Mięczaki

Dwutlenek siarki i
siarczyny
Łubin

Nasiona sezamu

Gorczyca

Seler

Orzechy

Mleko łącznie laktozą

Soja

Orzeszki ziemne

Ryby

Jaja

Skorupiaki

Nazwa potrawy

Zboża zawierające gluten

Potrawy zawierają lub mogą zawierać dany alergen

WYKAZ SKŁADNIKÓW I ALERGENÓW

Nazwa potrawy

Wykaz składników i alergenów
Menu sezonowe

Chłodnik
ogórkowy

Burak, sok z kiszonego buraka, napój na bazie roztworu
białka soczewicy i olejów roślinnych [roztwór białka
soczewicy (woda, białko soczewicy), olej rzepakowy, tłuszcz
kokosowy, cukier, modyfikowana skrobia ziemniaczana,
emulgator (polisorbat 60), stabilizatory (metyloceluloza,
guma ksantanowa), regulator kwasowości (cytrynian
trisodowy), aromat naturalny, sól, barwnik (karoteny)],
rzodkiewka, koper, szczypior, sól, pieprz;
Dodatki: napój na bazie roztworu białka soczewicy i olejów
roślinnych [roztwór białka soczewicy (woda, białko
soczewicy), olej rzepakowy, tłuszcz kokosowy, cukier,
modyfikowana skrobia ziemniaczana, emulgator (polisorbat
60), stabilizatory (metyloceluloza, guma ksantanowa),
regulator kwasowości (cytrynian trisodowy), aromat
naturalny, sól, barwnik (karoteny)], kiełki buraka, pędy
groszku, żółta rzepa piklowana, szczypior, bratki jadalne

Bataty sin carne

Batat, chilli sin carne [pomidory krojone (pomidory, sok
pomidorowy, kwas cytrynowy E330), cebula czerwona,
papryka, fasola czerwona (fasola czerwona Kindey, woda,
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), granulat sojowy
(odtłuszczona mąka sojowa), kukurydza, czosnek,
koncentrat pomidorowy, olej roślinny rzepakowy, sól, cukier,
aromat dymu wędzarniczego (woda, aromat dymny),
kolendra mielona, kumin, cynamon, oregano suszone],
cheddar vegan [woda, olej kokosowy, skrobia
modyfikowana, skrobia, sól morska, wegańskie aromaty,
ekstrakt z oliwek, witamina B12, barwniki: (ekstrakt z papryki,
b-karoten)], groszkomole, nachosy [mąka kukurydziana, olej
słonecznikowy, skrobia ryżowa, sól morska, cebula, ekstrakt z
drożdży. Może zawierać zboża zawierające gluten, soję], sos
pomidorowy chipotle [pomidory konserwowe (pomidory,
sok pomidorowy, kwas cytrynowy E330), chipotle, cukier],
jalapeno, granat, kolendra, szczypiorek, papryczka
marynowana

Deska BBQ

Kotlet sojowy [kotlet sojowy, olej roślinny rzepakowy, sos
BBQ (zawiera zboża zawierające gluten, orzechy, orzeszki
ziemne, soję), przyprawa kebab gyros (sól, papryka słodka,
czosnek, cukier, kolendra, gorczyca biała, majeranek,
rozmaryn, jałowiec, cebula, chili, kurkuma, ziele angielskie,
goździki. produkt zawiera dwutlenek siarki pochodzący z
czosnku i cebuli), ketchup (koncentrat pomidorowy, woda,
cukier, ocet spirytusowy, sól, skrobia modyfikowana,
przyprawy, substancje zagęszczające (guma guar, guma
ksantanowa), regulator kwasowości (kwas cytrynowy),
aromat), sos sojowy (woda, soja, pszenica, sól, alkohol),
aromat dymu wędzarniczego, sos sojowy ciemny (soja ,
woda, sól, barwnik: E150a, mąka pszenna, substancja
zagęszczająca: guma ksantanowa)], ziemniaki łódeczki
[ziemniak, zioła prowansalskie, papryka wędzona], sałatka
pomidorowa [pomidor, majonezowy sos wegański (olej
rzepakowy, woda, cukier, musztarda (woda, gorczyca, ocet
spirytusowy, cukier, sól), ocet spirytusowy, białka grochu, sól,
skrobia modyfikowana, substancje zagęszczające (guma
guar, guma ksantanowa)), szczypiorek, cebula czerwona, sól,
pieprz], fasolka szparagowa [fasolka szparagowa żółta,
koncentrat pomidorowy, czosnek, harrisa (ostra papryka,
czosnek, kolendra, sól, kminek, kwas cytrynowy E330)],
szaszłyki [kostka sojowa, olej roślinny rzepakowy, przyprawa
do gyrosa, przyprawa kebab gyros (sól, papryka słodka,
czosnek, cukier, kolendra, gorczyca biała, majeranek,
rozmaryn, jałowiec, cebula, chili, kurkuma, ziele angielskie,
goździki. produkt zawiera dwutlenek siarki pochodzący z
czosnku i cebuli), kukurydza, sos ostry [majonezowy sos
wegański [olej rzepakowy, woda, cukier, musztarda (woda,
gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, sól), ocet spirytusowy,
białka grochu, sól, skrobia modyfikowana, substancje
zagęszczające (guma guar, guma ksantanowa)], ketchup
[koncentrat pomidorowy, woda, cukier, ocet spirytusowy, sól,
skrobia modyfikowana, przyprawy, substancje zagęszczające
(guma guar, guma ksantanowa), regulator kwasowości
(kwas cytrynowy), aromat], harrisa (ostra papryka, czosnek,
kolendra, sól, kminek, kwas cytrynowy E330), sriracha (chili,
cukier, woda, czosnek, wzmacniacz smaku: E621, kwas: E330,
stabilizator: E 415, środek konserwujący: E202), zioła
prowansalskie (tymianek, bazylia, cząber, majeranek,
rozmaryn, oregano, liść laurowy), kurkuma], sos czosnkowy
[majonezowy sos wegański [olej rzepakowy, woda, cukier,
musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, sól),
ocet spirytusowy, białka grochu, sól, skrobia modyfikowana,

substancje zagęszczające (guma guar, guma ksantanowa)],
czosnek, pieprz, sól], sos BBQ (zawiera zboża zawierające
gluten, orzechy, orzeszki ziemne, soję, ogórek małosolny,
garnisz, papryczka

Grecki talerz

Sałatka
pomidorowa

Ziemniaki łódeczki [ziemniak, zioła prowansalskie, papryka
wędzona], szaszłyki [kostka sojowa, olej roślinny rzepakowy,
przyprawa do gyrosa, przyprawa kebab gyros (sól, papryka
słodka, czosnek, cukier, kolendra, gorczyca biała, majeranek,
rozmaryn, jałowiec, cebula, chili, kurkuma, ziele angielskie,
goździki. produkt zawiera dwutlenek siarki pochodzący z
czosnku i cebuli), kukurydza, sos ostry [majonezowy sos
wegański [olej rzepakowy, woda, cukier, musztarda (woda,
gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, sól), ocet spirytusowy,
białka grochu, sól, skrobia modyfikowana, substancje
zagęszczające (guma guar, guma ksantanowa)], pita [mąka
pszenna, woda, napój na bazie roztworu białka soczewicy i
olejów roślinnych [roztwór białka soczewicy (woda, białko
soczewicy), olej rzepakowy, tłuszcz kokosowy, cukier,
modyfikowana skrobia ziemniaczana, emulgator (polisorbat
60), stabilizatory (metyloceluloza, guma ksantanowa),
regulator kwasowości (cytrynian trisodowy), aromat
naturalny, sól, barwnik (karoteny)], cukier, sól, oliwa z
wytłoczyn z oliwek] , dolmadakia [zawiera soję, pszennicę,
orzechy, orzeszki ziemne, sezam, gorczycę], tzatziki [ogórek,
serek vegan (woda, olej roślinny kokosowy 23%, skrobia, sól
morska, regulator kwasowości: lakton kwasu glukonowego,
aromaty, ekstrakt z oliwy, witamina B12. Może zawierać
orzechy, orzeszki ziemne, soję), czosnek], feta marynowana
[ser typu feta vegan (zawiera orzechy, orzeszki ziemne, soję) ,
oliwa z wytłoczyn z oliwek, papryka słodka mielona, sól, zioła
prowansalskie], pomidor, ogórek zielony, papryka czerwona,
pomidorki koktajlowe, cytryna, suszone pomidory (zawiera
siarczyny), oliwki zielone (zawiera siarczyny), oliwki czarne
(zawiera siarczyny), papryczka, cebula czerwona, koperek
Pomidor mix, ser vegan [ser vegan kremowy (woda, olej
roślinny kokosowy 23%, skrobia, sól morska, regulator
kwasowości: lakton kwasu glukonowego, aromaty, ekstrakt z
oliwy, witamina B12. Może zawierać orzechy, orzeszki
ziemne, soję), napój na bazie roztworu białka soczewicy i
olejów roślinnych [roztwór białka soczewicy (woda, białko
soczewicy), olej rzepakowy, tłuszcz kokosowy, cukier,
modyfikowana skrobia ziemniaczana, emulgator (polisorbat
60), stabilizatory (metyloceluloza, guma ksantanowa),
regulator kwasowości (cytrynian trisodowy), aromat

naturalny, sól, barwnik (karoteny)], oliwa bazyliowa [oliwa z
wytłoczyn z oliwek, bazylia, sól], krem balsamiczny malinowy
[ocet balsamiczny z Modeny (ocet winny, zagęszczony
moszcz winogronowy, barwnik: karmel), gotowany moszcz
winogronowy, syrop glukozowy, sok z malin (z
zagęszczonego soku), maltodekstryna, skrobia
modyfikowana kukurydziana, substancja zagęszczająca:
guma ksantsanowa, naturalny aromat malin, zawiera
siarczyny], bazylia, nasiona konopii

