TABELA ALERGENÓW

MENU SEZONOWE

Wrap kalafiorowy
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

Łubin

Dwutlenek siarki i siarczyny

Nasiona sezamu

Gorczyca

Seler

Orzechy

Mleko łącznie laktozą

Soja

Orzeszki ziemne

Ryby

Jaja

Skorupiaki

Nazwa potrawy

Zboża zawierające gluten

Potrawy zawierają dany alergen

TABELA ALERGENÓW 2

MENU SEZONOWE

Wrap kalafiorowy
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

Łubin

Dwutlenek siarki i siarczyny

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

Wrap grecki

Pita arabska (mąka pszenna, woda, mąka sojowa, drożdże,
cukier, gluten pszenny), kalafior panierowany [kalafior, napój
sojowy, mąka pszenna, mąka kukurydziana, olej roślinny
rzepakowy, przyprawa do grilla (zawiera seler, gorczycę)],
chutney [śliwka, jabłko, cebula, ocet balsamiczny, olej
roślinny rzepakowy], sos Buffalo [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)), sriracha,
banan, tabasco, chipotle, papryka słodka], sos cezar
[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)),
śmietana wegańska [roztwór białka soczewicy (woda, 1%
białko soczewicy), tłuszcz palmowy, olej rzepakowy, cukier,
modyfikowana skrobia kukurydziana, emulgatory (lecytyny
słonecznikowe, estry sacharozy i kwasów tłuszczowych,
mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), stabilizatory
(guma guar, mączka chleba świętojańskiego), aromat
naturalny, sól, barwnik (karoteny)], sos sojowy jasny (woda,
soja, pszenica, sól, alkohol), zalewa od kaparów (zawiera
seler, gorczycę, sezam], olej z suszonych pomidorów
(zawiera seler, gorczycę, sezam, dwutlenek siarki], płatki
drożdżowe, pasta miso [woda, soja, ryż, sól], musztarda
[woda, gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, sól], czosnek, nori,
papryka słodka], kapusta pekińska, marchew piklowana
[marchew, ocet winny, cukier, sól] , seler naciowy, cebula

