
INFORMACJA O SKŁADNIKACH ORAZ ALERGENACH 

WYKAZ SKŁADNIKÓW PIZZA HIT

DANIE ELEMENTY DNIA SKŁADNIKI

PIZZA

1. 
MARGHERITA

Ciasto, sos 
pomidorowy

Mąka pszenna, woda, drożdże, sól, oliwa z oliwek; pulpa 
(pomidory), pomidory całe (pomidory bez skóry, sok 

pomidorowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), 
bazylia mrożona, sól, cukier, oliwa z oliwek.

Dodatki Ser mozzarella (mleko, sól, kultury bakterii mleczarskie, 
podpuszczka mikrobiologiczna).

2. BIANCA

Ciasto Mąka pszenna, woda, drożdże, sól, oliwa z oliwek.

Dodatki

Ser mozzarella (mleko, sól, kultury bakterii mleczarskie, 
podpuszczka mikrobiologiczna), czosnek, bazylia, parmezan 
(surowe mleko, sól, podpuszczka, substancja konserwująca: 

lizozym z białka jaj), oliwa z oliwek.

3. MARINARA

Ciasto, sos 
pomidorowy

Mąka pszenna, woda, drożdże, sól, oliwa z oliwek; pulpa 
(pomidory), pomidory całe (pomidory bez skóry, sok 

pomidorowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), 
bazylia mrożona, sól, cukier, oliwa z oliwek.

Dodatki Oliwa z oliwek, czosnek, pietruszka mrożona.

4. REGINA

Ciasto, sos 
pomidorowy

Mąka pszenna, woda, drożdże, sól, oliwa z oliwek; pulpa 
(pomidory), pomidory całe (pomidory bez skóry, sok 
pomidorowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), 

bazylia mrożona, sól, cukier, oliwa z oliwek.

Dodatki

Ser mozzarella (mleko, sól, kultury bakterii mleczarskie, 
podpuszczka mikrobiologiczna), szynka* (szynka wieprzowa 

91%, woda, sól, stabilizatory: polifosforany, karagen, 
cytrynian sodu; wzmacniacz smaku: glutaminian sodowy, 
białko sojowe, aromaty naturalne; zawierają laktozę z 

mleka), pieczarki (pieprz***, olej rzepakowy z pierwszego 
tłoczenia 100% rafinowany), kapary (kapary, woda, sól, 
ocet), karczochy (karczochy, sól, regulator kwasowości: 
kwas cytrynowy, kwas mlekowy; przeciwutleniacze: kwas 
askorbinowy), oliwki** (oliwki, sól, regulator kwasowości: 
kwas cytrynowy, kwas mlekowy; przeciwutleniacze: kwas 

askorbinowy). 

Może zawierać: *gluten, orzechy, seler, gorczycę, sezam, 
jaja, **pestki i ich fragmenty; ***zboża zawierające gluten, 
jaja, mleko (łącznie z laktozą), soję, seler, orzeszki ziemne, 

sezam, łubin.

5. SALAME

Ciasto, sos 
pomidorowy

Mąka pszenna, woda, drożdże, sól, oliwa z oliwek; pulpa 
(pomidory), pomidory całe (pomidory bez skóry, sok 

pomidorowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), 
bazylia mrożona, sól, cukier, oliwa z oliwek.

Dodatki

Ser mozzarella (mleko, sól, kultury bakterii mleczarskie, 
podpuszczka mikrobiologiczna), salami* (mięso wieprzowe, 

tłuszcz wieprzowy, sól, przyprawy, aromaty przypraw, 
glukoza, cukier, błonnik pszenny). 

Może zawierać: *seler, soję, gorczycę, pochodne mleka.
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6. TONNO

Ciasto, sos 
pomidorowy

Mąka pszenna, woda, drożdże, sól, oliwa z oliwek; pulpa 
(pomidory), pomidory całe (pomidory bez skóry, sok 

pomidorowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), 
bazylia mrożona, sól, cukier, oliwa z oliwek.

Dodatki

Ser mozzarella (mleko, sól, kultury bakterii mleczarskie, 
podpuszczka mikrobiologiczna), tuńczyk* (ryba 70%, olej 
słonecznikowy, woda, sól), oliwki** (oliwki, sól, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy, kwas mlekowy; 
przeciwutleniacze: kwas askorbinowy), cebula. 

Może zawierać: *małe ości, **pestki i ich fragmenty.

7. 
PROSCIUTTO E 

FUNGHI

Ciasto, sos 
pomidorowy

Mąka pszenna, woda, drożdże, sól, oliwa z oliwek; pulpa 
(pomidory), pomidory całe (pomidory bez skóry, sok 

pomidorowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), 
bazylia mrożona, sól, cukier, oliwa z oliwek.

DANIE ELEMENTY DNIA SKŁADNIKI

Dodatki

Ser mozzarella (mleko, sól, kultury bakterii mleczarskie, 
podpuszczka mikrobiologiczna), szynka* (szynka wieprzowa 

91%, woda, sól, stabilizatory: polifosforany, karagen, 
cytrynian sodu; wzmacniacz smaku: glutaminian sodowy, 
białko sojowe, aromaty naturalne; zawierają laktozę z 

mleka), pieczarki (pieprz**, olej rzepakowy z pierwszego 
tłoczenia 100% rafinowany). 

Może zawierać: *gluten, orzechy, seler, gorczycę, sezam, 
jaja; **zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie z 

laktozą), soję, seler, orzeszki ziemne, sezam, łubin.

8. SPINACI

Ciasto Mąka pszenna, woda, drożdże, sól, oliwa z oliwek.

Dodatki

Ser mozzarella (mleko, sól, kultury bakterii mleczarskie, 
podpuszczka mikrobiologiczna), szpinak (szpinak*, czosnek, 

sól, pieprz**, oliwa z oliwek, masło 82% tłuszczu 
(śmietanka pasteryzowana), śmietanka 18% tłuszczu – 

śmietanka, stabilizatory: E339, E407), gorgonzola (mleko 
krowie pasteryzowane, kultury bakterii fermentacji 

mlekowej, sól, podpuszczka, kultury z pleśni z rodzaju 
Penicyllium). 

Może zawierać: *śladowe ilości selera; **zboża zawierające 
gluten, jaja, mleko (łącznie z laktozą), soję, seler, 

gorczycę, orzeszki ziemne, sezam, łubin.

9. PIGALLE Ciasto, sos 
pomidorowy

Mąka pszenna, woda, drożdże, sól, oliwa z oliwek; pulpa 
(pomidory), pomidory całe (pomidory bez skóry, sok 

pomidorowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), 
bazylia mrożona, sól, cukier, oliwa z oliwek.
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Dodatki

Ser mozzarella (mleko, sól, kultury bakterii mleczarskie, 
podpuszczka mikrobiologiczna), boczek (boczek wieprzowy 

100%, cukier, sól, przyprawy naturalne, substancja 
konserwująca: azotan sodu), pieczarki (pieprz*, olej 
rzepakowy z pierwszego tłoczenia 100% rafinowany), 

papryka konserwowa (papryka słodka paski, woda, ocet 
spirytusowy, cukier, sól), czosnek. 

Może zawierać: *gluten, jaja, mleko (łącznie z laktozą), 
soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne, sezam, łubin.

10. 
VEGETARIANA Ciasto, sos 

pomidorowy

Mąka pszenna, woda, drożdże, sól, oliwa z oliwek; pulpa 
(pomidory), pomidory całe (pomidory bez skóry, sok 

pomidorowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), 
bazylia mrożona, sól, cukier, oliwa z oliwek.

Dodatki

Ser mozzarella (mleko, sól, kultury bakterii mleczarskie, 
podpuszczka mikrobiologiczna), bakłażan (bakłażan, olej 

słonecznikowy, sól, korektor kwasowości – E330, 
przeciwutleniacz E300), papryka konserwowa (papryka 

słodka paski, woda, ocet spirytusowy, cukier, sól), cukinia 
(cukinia, olej słonecznikowy, sól, korektor kwasowości – 
E330, przeciwutleniacz E300), pomidorki koktajlowe, 
rukola, oliwa z oliwek, parmezan (surowe mleko, sól, 

podpuszczka, substancja konserwująca: lizozym z białka 
jaj).

11. SAPORITA

Ciasto, sos 
pomidorowy

Mąka pszenna, woda, drożdże, sól, oliwa z oliwek; pulpa 
(pomidory), pomidory całe (pomidory bez skóry, sok 

pomidorowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), 
bazylia mrożona, sól, cukier, oliwa z oliwek.

Dodatki

Ser mozzarella (mleko, sól, kultury bakterii mleczarskie, 
podpuszczka mikrobiologiczna), anchois (filety, olej 

słonecznikowy, sól), tuńczyk* (ryba 70%, olej słonecznikowy, 
woda, sól), suszone pomidory (suszone pomidory, sól, olej, 
ocet winny, mięta, czosnek, korektor kwasowości – E330, 

przeciwutleniacz E300). 

Może zawierać: *małe ości.

12. HAWAII Ciasto, sos 
pomidorowy

Mąka pszenna, woda, drożdże, sól, oliwa z oliwek; pulpa 
(pomidory), pomidory całe (pomidory bez skóry, sok 

pomidorowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), 
bazylia mrożona, sól, cukier, oliwa z oliwek.

DANIE ELEMENTY DNIA SKŁADNIKI

Dodatki

Ser mozzarella (mleko, sól, kultury bakterii mleczarskie, 
podpuszczka mikrobiologiczna), szynka* (szynka wieprzowa 

91%, woda, sól, stabilizatory: polifosforany, karagen, 
cytrynian sodu; wzmacniacz smaku: glutaminian sodowy, 
białko sojowe, aromaty naturalne; zawierają laktozę z 

mleka), ananas konserwowy (ananas, woda, cukier, 
regulator kwasowości: kwas cytrynowy). 

Może zawierać: *gluten, orzechy, seler, gorczycę, sezam, 
jaja.

13. VESUVIO Ciasto, sos 
pomidorowy

Mąka pszenna, woda, drożdże, sól, oliwa z oliwek; pulpa 
(pomidory), pomidory całe (pomidory bez skóry, sok 

pomidorowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), 
bazylia mrożona, sól, cukier, oliwa z oliwek.
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Dodatki

Ser mozzarella (mleko, sól, kultury bakterii mleczarskie, 
podpuszczka mikrobiologiczna), salami peperoni* (mięso 

wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, sól, błonnik pszenny 
bezglutenowy, glukoza, cukier, aromaty, ekstrakt z papryki, 
przeciwutleniacz: E316, substancja konserwująca: E250, 

kultury starterowe), rukola, pecorino Romano (ser owczy – 
mleko poddane obróbce cieplnej, sól, podpuszczka), oliwa z 

oliwek. 

Może zawierać: * seler, soję, gorczycę, pochodne mleka.

14. QUATTRO 
FORMAGGI

Ciasto Mąka pszenna, woda,  drożdże, sól, oliwa z oliwek.

Dodatki

Ser mozzarella (mleko, sól, kultury bakterii mleczarskie, 
podpuszczka mikrobiologiczna), pecorino Romano (ser 

owczy – mleko poddane obróbce cieplnej, sól, 
podpuszczka), gorgonzola (mleko krowie pasteryzowane, 
kultury bakterii fermentacji mlekowej, sól, podpuszczka, 
kultury z pleśni z rodzaju Penicyllium), Taleggio (mleko 

pasteryzowane, sól, podpuszczka).

15. CAPRI

Ciasto, sos 
pomidorowy

Mąka pszenna, woda, drożdże, sól, oliwa z oliwek; pulpa 
(pomidory), pomidory całe (pomidory bez skóry, sok 

pomidorowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), 
bazylia mrożona, sól, cukier, oliwa z oliwek.

Dodatki

Ser mozzarella (mleko, sól, kultury bakterii mleczarskie, 
podpuszczka mikrobiologiczna), kurczak (kurczak, sól 

ziołowa* – sól spożywcza jodowana 60% (chlorek sodu, jodek 
potasu), papryka, cebula, czosnek, kurkuma, kolendra, 

paprykacayenne, kozieradka, rozmaryn, tymianek, imbir, 
kmin rzymski, cząber, bazylia, skrobia ziemniaczana, 
estragon; papryka słodka**, sól, pieprz**, curry* – sól, 
kurkuma, wzmacniacz smaku: glutamian monsodowy, 

czosnek, imbir, gorczyca biała, cynamon, kozieradka, korzeń 
lubczyku, kmin rzymski, owoc kolędry, kardamon, cukier, 

goździk, chili, przyprawa słodka, pieprz czarny; olej), 
szpinak (szpinak****, czosnek, sól, pieprz**, oliwa z oliwek, 
masło 82% tłuszczu (śmietanka pasteryzowana), śmietanka 

18% tłuszczu – śmietanka, stabilizatory: E339, E407), 
pomidorki kotajlowe, Taleggio (mleko pasteryzowane, sól, 

podpuszczka). 

Może zawierać: *gluten, jaja, soję, seler, sezam, mleko (z 
laktozą) i gorczycę; **gluten, jaja, mleko (łącznie z 

laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne, sezam, 
łubin; *** gluten, jaja, soję, seler, sezam, mleko (z laktozą), 

gorczycę, łubin, **** śladowe ilości selera.

DANIE ELEMENTY DNIA SKŁADNIKI

Ciasto, sos 
pomidorowy

Mąka pszenna, woda, drożdże, sól, oliwa z oliwek; pulpa 
(pomidory), pomidory całe (pomidory bez skóry, sok 

pomidorowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), 
bazylia mrożona, sól, cukier, oliwa z oliwek.
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16. PEPERONI

Dodatki

Ser mozzarella (mleko, sól, kultury bakterii mleczarskie, 
podpuszczka mikrobiologiczna), salami peperoni* (mięso 

wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, sól, błonnik pszenny 
bezglutenowy, glukoza, cukier, aromaty, ekstrakt z papryki, 
przeciwutleniacz: E316, substancja konserwująca: E250, 

kultury starterowe), ostra papryka peperoni (woda, 
pieprzowiec, ocet gorzelniowy, sól, kwas cytrynowy, 

przeciwutleniacz: pirosiarczyn sodu). 

Może zawierać: *seler, soję, gorczycę, pochodne mleka.

17. RUCOLA

Ciasto, sos 
pomidorowy

Mąka pszenna, woda, drożdże, sól, oliwa z oliwek; pulpa 
(pomidory), pomidory całe (pomidory bez skóry, sok 

pomidorowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), 
bazylia mrożona, sól, cukier, oliwa z oliwek.

Dodatki

Ser mozzarella (mleko, sól, kultury bakterii mleczarskie, 
podpuszczka mikrobiologiczna), rukola, szynka parmeńska 
(mięso wieprzowe, sól, substancja konserwująca: E252), 
pomidorki koktajlowe, oliwki czarne (czarne oliwki, sól, 

stabilizator, glukomian żelazowy), oliwa z oliwek, parmezan 
(surowe mleko, sól, podpuszczka, substancja konserwująca: 

lizozym z białka jaj).

18. ROMANA

Ciasto, sos 
pomidorowy

Mąka pszenna, woda, drożdże, sól, oliwa z oliwek; pulpa 
(pomidory), pomidory całe (pomidory bez skóry, sok 

pomidorowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), 
bazylia mrożona, sól, cukier, oliwa z oliwek.

Dodatki

Ser mozzarella (mleko, sól, kultury bakterii mleczarskie, 
podpuszczka mikrobiologiczna), boczek (boczek wieprzowy 

100%, cukier, sól, przyprawy naturalne, substancja 
konserwująca: azotan sodu), pieczarki (pieprz*, olej 
rzepakowy z pierwszego tłoczenia 100% rafinowany), 

cebula. 

Może zawierać: *zboża zawierające gluten, jaja, mleko 
(łącznie z laktozą), soję, seler, orzeszki ziemne, sezam,, 

łubin.

19. 
PRIMAVERA

Ciasto, sos 
pomidorowy

Mąka pszenna, woda, drożdże, sól, oliwa z oliwek; pulpa 
(pomidory), pomidory całe (pomidory bez skóry, sok 

pomidorowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), 
bazylia mrożona, sól, cukier, oliwa z oliwek.

Dodatki

Cukinia (cukinia, olej słonecznikowy, sól, korektor 
kwasowości – E330, przeciwutleniacz E300), karczochy, 

suszone pomidory (suszone pomidory, sól, olej, ocet winny, 
mięta, czosnek, korektor kwasowości – E330, 

przeciwutleniacz E300), pecorino Romano (ser owczy – 
mleko poddane obróbce cieplnej, sól, podpuszczka), rukola, 

oliwa z oliwe.

20. POLLO Ciasto, sos 
pomidorowy

Mąka pszenna, woda, drożdże, sól, oliwa z oliwek; pulpa 
(pomidory), pomidory całe (pomidory bez skóry, sok 

pomidorowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), 
bazylia mrożona, sól, cukier, oliwa z oliwek.

DANIE ELEMENTY DNIA SKŁADNIKI
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Dodatki

Ser mozzarella (mleko, sól, kultury bakterii mleczarskie, 
podpuszczka mikrobiologiczna), pieczarki (pieprz*, olej 

rzepakowy z pierwszego tłoczenia 100% rafinowany), 
kurczak (kurczak, sól ziołowa* – sól spożywcza jodowana 

60% (chlorek sodu, jodek potasu), papryka, cebula, czosnek, 
kurkuma, kolendra, paprykacayenne, kozieradka, rozmaryn, 

tymianek, imbir, kmin rzymski, cząber, bazylia, skrobia 
ziemniaczana, estragon; papryka słodka**, sól, pieprz**, 
curry*** – sól, kurkuma, wzmacniacz smaku: glutamian 
monsodowy, czosnek, imbir, gorczyca biała, cynamon, 

kozieradka, korzeń lubczyku, kmin rzymski, owoc kolędry, 
kardamon, cukier, goździk, chili, przyprawa słodka, pieprz 

czarny; olej) 

Może zawierać: *zboża zawierające gluten, jaja, mleko 
(łącznie z laktozą), soję, seler, orzeszki ziemne, sezam,, 

łubin, ***gluten, jaja, soję, seler, sezam, mleko (z laktozą) i 
gorczycę.

21. DIAVOLO
Ciasto, sos 

pomidorowy

Mąka pszenna, woda, drożdże, sól, oliwa z oliwek; pulpa 
(pomidory), pomidory całe (pomidory bez skóry, sok 

pomidorowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), 
bazylia mrożona, sól, cukier, oliwa z oliwek.

Dodatki

Ser mozzarella (mleko, sól, kultury bakterii mleczarskie, 
podpuszczka mikrobiologiczna), szynka* (szynka wieprzowa 

91%, woda, sól, stabilizatory: polifosforany, karagen, 
cytrynian sodu; wzmacniacz smaku: glutaminian sodowy, 
białko sojowe, aromaty naturalne; zawierają laktozę z 

mleka), salami (mięso wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, sól, 
przyprawy, aromaty przypraw, glukoza, cukier, błonnik 
pszenny), salami peperoni** (mięso wieprzowe, tłuszcz 
wieprzowy, sól, błonnik pszenny bezglutenowy, glukoza, 

cukier, aromaty, ekstrakt z papryki, przeciwutleniacz: E316, 
substancja konserwująca: E250, kultury starterowe), 

pieczarki (pieprz***, olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia 
100% rafinowany). 

Może zawierać: *gluten, orzechy, seler, gorczycę, sezam, 
jaja; ** seler, soję, gorczycę, pochodne mleka; ***zboża 

zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie z laktozą), soję, 
seler, orzeszki ziemne, sezam, łubin.

22. GAMBERI

Ciasto, sos 
pomidorowy

Mąka pszenna, woda, drożdże, sól, oliwa z oliwek; pulpa 
(pomidory), pomidory całe (pomidory bez skóry, sok 

pomidorowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), 
bazylia mrożona, sól, cukier, oliwa z oliwek.

Dodatki

Ser mozzarella (mleko, sól, kultury bakterii mleczarskie, 
podpuszczka mikrobiologiczna), krewetki (Vannamei – 
skorupiaki, woda, sól, stabilizator E451, E452, może 

zawierać ryby i mięczaki), czosnek, masło 82% tłuszczu 
(śmietanka pasteryzowana), oliwa z oliwek, sól, pieprz*, 
pomidorki koktajlowe, oliwki czarne (czarne oliwki, sól, 

stabilizator, glukomian żelazowy), parmezan (surowe mleko, 
sól, podpuszczka, substancja konserwująca: lizozym z białka 

jaj). 

Może zawierać: *gluten, orzechy, seler, gorczycę, sezam, 
jaja; **zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie z 

laktozą), soję, seler, orzeszki ziemne, sezam, łubin.
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DANIE ELEMENTY DNIA SKŁADNIKI

CALZONE

1. DIAVOLO

Ciasto, sos 
pomidorowy

Mąka pszenna, woda, drożdże, sól, oliwa z oliwek; pulpa 
(pomidory), pomidory całe (pomidory bez skóry, sok 

pomidorowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), 
bazylia mrożona, sól, cukier, oliwa z oliwek.

Dodatki

Ser mozzarella (mleko, sól, kultury bakterii mleczarskie, 
podpuszczka mikrobiologiczna), szynka* (szynka wieprzowa 

91%, woda, sól, stabilizatory: polifosforany, karagen, 
cytrynian sodu; wzmacniacz smaku: glutaminian sodowy, 
białko sojowe, aromaty naturalne; zawierają laktozę z 

mleka), salami (mięso wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, sól, 
przyprawy, aromaty przypraw, glukoza, cukier, błonnik 
pszenny), salami peperoni** (mięso wieprzowe, tłuszcz 
wieprzowy, sól, błonnik pszenny bezglutenowy, glukoza, 

cukier, aromaty, ekstrakt z papryki, przeciwutleniacz: E316, 
substancja konserwująca: E250, kultury starterowe), 

pieczarki (pieprz**, olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia 
100% rafinowany). 

Może zawierać: *gluten, orzechy, seler, gorczycę, sezam, 
jaja; ** seler, soję, gorczycę, pochodne mleka; ***zboża 

zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie z laktozą), soję, 
seler, orzeszki ziemne, sezam, łubin.

SAŁATKI

1. CEZAR 
POLLO Sałatka

Sałata rzymska lub inna, pomidorki koktajlowe, kurczak 
(kurczak, sól ziołowa* – sól spożywcza jodowana 60% 

(chlorek sodu, jodek potasu), papryka, cebula, czosnek, 
kurkuma, kolendra, paprykacayenne, kozieradka, rozmaryn, 

tymianek, imbir, kmin rzymski, cząber, bazylia, skrobia 
ziemniaczana, estragon; papryka słodka*, sól, pieprz*, 
curry* – sól, kurkuma, wzmacniacz smaku: glutamian 
monsodowy, czosnek, imbir, gorczyca biała, cynamon, 

kozieradka, korzeń lubczyku, kmin rzymski, owoc kolędry, 
kardamon, cukier, goździk, chili, przyprawa słodka, pieprz 
czarny; olej), boczek (boczek wieprzowy 100%, cukier, sól, 

przyprawy naturalne, substancja konserwująca: azotan 
sodu), grzanki (małe) (mąka pszenna, woda, tłuszcz 

roślinny [oleje roślinne(palmowy, rzepakowy, częściowo 
utwardzony palmowy), woda, emulgatory :E 471, E322; 
regulator kwasowości: kw. cytrynowy; barwnik: annato); 
drożdże, mąka ziemniaczana, cukier, środek wypiekowy 
(mąka pszenna, emulgator: E 481, stabilizator: E 170, 

enzymy, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy), 
sól), parmezan (surowe mleko, sól, podpuszczka, 

substancja konserwująca: lizozym z białka jaj), sól, pieprz*, 
grzanki (mąka pszenna, woda, drożdże, sól, cukier, mączka 

sojowa, tłuszcz roślinny [oleje roślinne(palmowy, 
rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy), woda, 
emulgatory :E 471, E322; regulator kwasowości: kw. 

cytrynowy; barwnik: annato), środek do przetwarzania 
mąki: kwas askorbinowy, enzymy( pszenica)). 

Może zawierać: * zboża zawierające gluten, jaja, mleko 
(łącznie z laktozą), soję, seler, orzeszki ziemne, sezam, 

łubin.
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2. CEZAR 
GAMBERI Sałatka

Sałata rzymska lub inna, pomidorki koktajlowe, krewetki 
(Vannamei – skorupiaki, woda, sól, stabilizator E451, E452, 

może zawierać ryby i mięczaki), czosnek, masło 82% 
tłuszczu (śmietanka pasteryzowana), oliwa z oliwek, boczek 
(boczek wieprzowy 100%, cukier, sól, przyprawy naturalne, 

substancja konserwująca: azotan sodu), grzanki (małe) 
(mąka pszenna, woda, tłuszcz roślinny [oleje 

roślinne(palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony 
palmowy), woda, emulgatory :E 471, E322; regulator 

kwasowości: kw. cytrynowy; barwnik: annato); drożdże, 
mąka ziemniaczana, cukier, środek wypiekowy (mąka 

pszenna, emulgator: E 481, stabilizator: E 170, enzymy, 
środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy), sól), 
parmezan (surowe mleko, sól, podpuszczka, substancja 
konserwująca: lizozym z białka jaj), sól, pieprz*, grzanki 

(mąka pszenna, woda, drożdże, sól, cukier, mączka sojowa, 
tłuszcz roślinny [oleje roślinne(palmowy, rzepakowy, 

częściowo utwardzony palmowy), woda, emulgatory :E 471, 
E322; regulator kwasowości: kw. cytrynowy; barwnik: 

annato), środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, 
enzymy( pszenica)). 

Może zawierać: * zboża zawierające gluten, jaja, mleko 
(łącznie z laktozą), soję, seler, orzeszki ziemne, sezam, 

łubin.

DANIE ELEMENTY DNIA SKŁADNIKI

2. CEZAR Sos cezar

Cytryna, sos worchestershire (ocet, melasa, ocet słodowy 
(z jęczmienia), woda, cukier, sok z tamaryndy, sól, cebula, 

anchois, aromaty, przyprawa), anchois (filety, olej 
słonecznikowy, sól), musztarda Dijon (woda, nasiona 

gorczycy, sól, ocet winny, przeciwutleniacz: pirosiarczyn 
potasu; regulator kwasowości: kwas cytrynowy), czosnek 

świeży, parmezan (surowe mleko, sól, podpuszczka, 
substancja konserwująca: lizozym z białka jaj), jogurt 

naturalny Zott (mleko, białka mleka, żywe kultury bakterii 
jogurtowych), majonez Winiary (olej rzepakowy, żółtka jaja 

6%, ocet, musztarda – woda, gorczyca, ocet, sól, cukier, 
przyprawy, aromat; cukier, sól, przyprawy, 

przeciwutleniacz: E385; regulator kwasowości: kwas 
cytrynowy), śmietanka 18% tłuszczu – śmietanka, 

stabilizatory: E339, E407; boczek (boczek wieprzowy 100%, 
cukier, sól, przyprawy naturalne, substancja konserwująca: 

azotan sodu), sól, pieprz*. 

Może zawierać: *gluten, jaja, mleko (łącznie z laktozą), 
soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne, sezam, łubin.

DANIE ELEMENTY DNIA SKŁADNIKI
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PENNE 
ALL’AGLIO

Pieczywo 
czosnkowe: duże/

małe

Mąka pszenna, woda, drożdże, sól, oliwa z oliwek, 
oregano*. 

Może zawierać: *zboża zawierające gluten, jaja, mleko 
(łącznie z laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne, 

sezam, łubin.

INNE

FRYTKI Ziemniaki, olej słonecznikowy, tłuszcz palmowy rafinowany.

ZAPIEKANKI ZIEMNIACZANE

VEGETERIANA

Dodatki

Talarki ziemniaczane (ziemniaki, olej palmowy), brokuł, 
kukurydza (ziarna kukurydzy 83,9%, woda, sól), oliwki* 
(oliwki, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, kwas 

mlekowy; przeciwutleniacze: kwas askorbinowy), pieczarki 
(olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia 100% rafinowany, 

pieprz**), cebula, ser mozzarella (mleko, sól, kultury 
bakterii mleczarskie, podpuszczka mikrobiologiczna), sól, 

pieprz**. 

Może zawierać: *pestki i ich fragmenty; **zboża zawierające 
gluten, jaja, mleko (łącznie z laktozą), soję, gorczycę, 

seler, orzeszki ziemne, sezam, łubin.

Sos czosnkowo-
ziołowy

Śmietanka 18% tłuszczu – śmietanka, stabilizatory: E339, 
E407; majonez sałatkowy (woda, olej rzepakowy 30%, 

skrobia modyfikowana, ocet spirytusowy, musztarda – woda, 
gorczyca, ocet spirytusowy, sól, aromaty przypraw; cukier, 
żółtko jaja kurzego (2,8%), sól, stabilizator, substancja 

konserwująca, aromaty, przeciwutleniacz, barwnik, jaja z 
chowu ściółkowego), koper mrożony, natka pietruszki 

mrożona, czosnek świeży, sól, pieprz*. 

Może zawierać: *gluten, jaja, mleko (łącznie z laktozą), 
soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne, sezam, łubin.

MILANO

Dodatki

Talarki ziemniaczane (ziemniaki, olej palmowy), boczek 
(boczek wieprzowy 100%, cukier, sól, przyprawy naturalne, 
substancja konserwująca: azotan sodu), brokuły, czosnek, 
ser mozzarella (mleko, sól, kultury bakterii mleczarskie, 

podpuszczka mikrobiologiczna), sól, pieprz*. 

Może zawierać: *gluten, jaja, mleko (łącznie z laktozą), 
soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne, sezam, łubin.

Sos czosnkowo-
ziołowy

Śmietanka 18% tłuszczu – śmietanka, stabilizatory: E339, 
E407; majonez sałatkowy (woda, olej rzepakowy 30%, 

skrobia modyfikowana, ocet spirytusowy, musztarda – woda, 
gorczyca, ocet spirytusowy, sól, aromaty przypraw; cukier, 
żółtko jaja kurzego (2,8%), sól, stabilizator, substancja 

konserwująca, aromaty, przeciwutleniacz, barwnik, jaja z 
chowu ściółkowego), koper mrożony, natka pietruszki 

mrożona, czosnek świeży, sól, pieprz*. 

Może zawierać: *gluten, jaja, mleko (łącznie z laktozą), 
soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne, sezam, łubin.
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TONNO

Dodatki

Talarki ziemniaczane (ziemniaki, olej palmowy), tuńczyk* 
(ryba 70%, olej słonecznikowy, woda, sól), oliwki** (oliwki, 
sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, kwas mlekowy; 

przeciwutleniacze: kwas askorbinowy), pieczarki (olej 
rzepakowy z pierwszego tłoczenia 100% rafinowany, 

pieprz***), cebula, ser mozzarella (mleko, sól, kultury 
bakterii mleczarskie, podpuszczka mikrobiologiczna), sól, 

pieprz***. 

Może zawierać: *małe ości; **pestki i ich fragmenty; 
***gluten, jaja, mleko (łącznie z laktozą), soję, gorczycę, 

seler, orzeszki ziemne, sezam, łubin.

Sos czosnkowo-
ziołowy

Śmietanka 18% tłuszczu – śmietanka, stabilizatory: E339, 
E407; majonez sałatkowy (woda, olej rzepakowy 30%, 

skrobia modyfikowana, ocet spirytusowy, musztarda – woda, 
gorczyca, ocet spirytusowy, sól, aromaty przypraw; cukier, 
żółtko jaja kurzego (2,8%), sól, stabilizator, substancja 

konserwująca, aromaty, przeciwutleniacz, barwnik, jaja z 
chowu ściółkowego), koper mrożony, natka pietruszki 

mrożona, czosnek świeży, sól, pieprz*. 

Może zawierać: *gluten, jaja, mleko (łącznie z laktozą), 
soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne, sezam, łubin.

DANIE ELEMENTY DNIA SKŁADNIKI

POLLO

Dodatki

Talarki ziemniaczane (ziemniaki, olej palmowy), kurczak 
(kurczak, sól ziołowa* – sól spożywcza jodowana 60% 

(chlorek sodu, jodek potasu), papryka, cebula, czosnek, 
kurkuma, kolendra, paprykacayenne, kozieradka, rozmaryn, 

tymianek, imbir, kmin rzymski, cząber, bazylia, skrobia 
ziemniaczana, estragon; papryka słodka**, sól, pieprz**, 

curry* – sól, kurkuma, wzmacniacz smaku: glutamian 
monsodowy, czosnek, imbir, gorczyca biała, cynamon, 

kozieradka, korzeń lubczyku, kmin rzymski, owoc kolędry, 
kardamon, cukier, goździk, chili, przyprawa słodka, pieprz 
czarny; olej), brokuły, kukurydza (ziarna kukurydzy 83,9%, 

woda, sól), cebula, ser mozzarella (mleko, sól, kultury 
bakterii mleczarskie, podpuszczka mikrobiologiczna), sól, 

pieprz**. 

Może zawierać: *gluten, jaja, soję, seler, sezam, mleko (z 
laktozą) i gorczycę; **gluten, jaja, mleko (łącznie z 

laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne, sezam, 
łubin.

Sos czosnkowo-
ziołowy

Śmietanka 18% tłuszczu – śmietanka, stabilizatory: E339, 
E407; majonez sałatkowy (woda, olej rzepakowy 30%, 

skrobia modyfikowana, ocet spirytusowy, musztarda – woda, 
gorczyca, ocet spirytusowy, sól, aromaty przypraw; cukier, 
żółtko jaja kurzego (2,8%), sól, stabilizator, substancja 

konserwująca, aromaty, przeciwutleniacz, barwnik, jaja z 
chowu ściółkowego), koper mrożony, natka pietruszki 

mrożona, czosnek świeży, sól, pieprz*. 

Może zawierać: *gluten, jaja, mleko (łącznie z laktozą), 
soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne, sezam, łubin.

DANIE ELEMENTY DNIA SKŁADNIKI
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VINESSE

Dodatki

Talarki ziemniaczane (ziemniaki, olej palmowy), boczek 
(boczek wieprzowy 100%, cukier, sól, przyprawy naturalne, 
substancja konserwująca: azotan sodu), kiełbasa* (mięso 

wieprzowe, sól, czosnek świeży, pieprz czarny i biały, 
gorczyca biała, glukoza, wzmacniacz smaku: glutaminian 
sodu; regulator kwasowości: lakton kwasu glukonowego; 
olej roślinny, maltodekstryny, stabilizatory: octan sodu, 
cytrynian sodu; przeciwutleniacz: iziaskorbinian sodu; 
substancja konserwująca: azotyn sodu; aromat dymu 
wędzarniczego, jelita naturalne wieprzowe, jadlane), 

pomidor, papryka, cebula, jajko, ser mozzarella (mleko, 
sól, kultury bakterii mleczarskie, podpuszczka 

mikrobiologiczna), sól, pieprz**. 

Może zawierać: *soję i śladowe ilości gorczycy, selera, 
mleka, jaj, glutenu, **gluten, jaja, mleko (łącznie z 

laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne, sezam, 
łubin.

Sos czosnkowo-
ziołowy

Śmietanka 18% tłuszczu – śmietanka, stabilizatory: E339, 
E407; majonez sałatkowy (woda, olej rzepakowy 30%, 

skrobia modyfikowana, ocet spirytusowy, musztarda – woda, 
gorczyca, ocet spirytusowy, sól, aromaty przypraw; cukier, 
żółtko jaja kurzego (2,8%), sól, stabilizator, substancja 

konserwująca, aromaty, przeciwutleniacz, barwnik, jaja z 
chowu ściółkowego), koper mrożony, natka pietruszki 

mrożona, czosnek świeży, sól, pieprz*. 

Może zawierać: *gluten, jaja, mleko (łącznie z laktozą), 
soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne, sezam, łubin.

MAKARONY

DANIE SKŁADNIKI

1. SPAGHETTI ALLA 
CARBONARA

Makaron (mąka z pszenicy durum), jajko, sól, pieprz*, guanciale 
(policzek wieprzowy, sól, przyprawy, aromaty, antyoksydant: E301, 
konserwanty: E250, E252), czosnek, ser pecorino romano (mleko 

poddane obróbce cieplnej, sól, podpuszczka), natka pietruszki, oliwa z 
oliwek. 

Może zawierać: *gluten, jaja, mleko (łącznie z laktozą), soję, gorczycę, 
seler, orzeszki ziemne, sezam, łubin.

2. TAGLIOLINE VERDE

Makaron taglioline (semolina z pszenicy durum, jaja, woda, sól, 
szpinak), oliwa z oliwek, masło 82% tłuszczu (śmietanka pasteryzowana), 

koper mrożony, suszone pomidory (suszone pomidory, sól, olej, ocet 
winny, mięta, czosnek, korektor kwasowości – E330, przeciwutleniacz 
E300), cukinia, groszek zielony mrożony (groch zielony), parmezan 

(surowe mleko, sól, podpuszczka, substancja konserwująca: lizozym z 
białka jaj), sól, pieprz*. 

Może zawierać: * gluten, jaja, soję, mleko (łącznie z laktozą), seler, 
gorczycę, sezam, łubin.

3. SPAGHETTI 
ALL’AMATRICIANA

Makaron spaghetti* (mąka z pszenicy durum), guanciale (policzek 
wieprzowy, sól, przyprawy, aromaty, antyoksydant: E301, konserwanty: 

E250, E252), czerwona cebula, parmezan (surowe mleko, sól, 
podpuszczka, substancja konserwująca: lizozym z białka jaj), płatki 

chili**, pomidory z puszki (pomidory koktajlowe, sok pomidorowy), oliwa 
z oliwek, wino stołowe białe wytrawne (zawiera siarczany), sól, 

pieprz***. 

Może zawierać: *śladowe ilości jaj, **gluten, jaja, soję, mleko (łącznie z 
laktozą), seler, gorczycę, sezam, łubin; *** gluten, jaja, mleko (łącznie z 

laktozą), soję, gorczycę, seler, orzeszki ziemne, sezam, łubin.
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DANIE SKŁADNIKI

4. SPAGHETTI ALLA 
BOLOGNESE

Makaron spaghetti** (mąka z pszenicy durum), marchew, cebula, seler 
naciowy, sól, pieprz*, łopatka wieprzowa, skrzydełka drobiowe, łopatka 

wołowa, wino stołowe białe wytrawne (zawiera siarczany), passata 
pomidorowa (pomidory, sól), seler korzeń, kapusta pekińska, pietruszka 

korzeń, liść laurowy, parmezan (surowe mleko, sól, podpuszczka, 
substancja konserwująca: lizozym z białka jaj), oliwa z oliwek. 

Może zawierać: *gluten, jaja, mleko (łącznie z laktozą), soję, gorczycę, 
seler, orzeszki ziemne, sezam, łubin; **śladowe ilości jaj.

5. TAGLIATELLE CON 
FINFERLI E POLLO

Makaron tagliatelle (mąka z pszenicy twardej durum, jaja, woda, sól), 
kurczak, sól, pieprz*, kurki (pieprznik jadalny), śmietanka 20% 

(śmietanka, skrobia modyfikowana, stabilizatory: E466, E331, karagen, 
emulgator: E471), tymianek suszony**, szalotka świeża/mrożona, oliwa z 

oliwek, masło 82% tłuszczu (śmietanka pasteryzowana). 

Może zawierać: *gluten, jaja, mleko (łącznie z laktozą), soję, gorczycę, 
seler, orzeszki ziemne, sezam, łubin; **soję, gorczycę, mleko, zboża 

zawierające gluten, jaja.

6. TAGLIOLINE CON 
GAMBERI E CHILI

Makaron taglioline czarny (makaron jajeczny z atramentem z mątwy – 
mąka z pszenicy twardej, jaja 18%, woda, atrament z mątwy 1%, sól), 
krewetki (Vannamei – skorupiaki, woda, sól, stabilizator E451, E452, 
może zawierać ryby i mięczaki), czosnek, pietruszka, papryka chili 
mrożona, parmezan (surowe mleko, sól, podpuszczka, substancja 

konserwująca: lizozym z białka jaj), oliwa z oliwek, masło 82% tłuszczu 
(śmietanka pasteryzowana), sól, pieprz**. 

Może zawierać: *gluten, jaja, mleko (łącznie z laktozą), soję, gorczycę, 
seler, orzeszki ziemne, sezam, łubin.

DANIE SKŁADNIKI

DODATKI

DANIE SKŁADNIKI

Sos czosnkowy

Jogurt naturalny Zott (mleko, białka mleka, żywe kultury bakterii 
jogurtowych), śmietana 18% Zott (naturalne skłaniki mleka i żywe kultury 

bakterii mlekowych), czosnek świeży, czosnek granulowany* , majonez Winiary 
(olej rzepakowy, żółtka jaja 6%, ocet, musztarda – woda, gorczyca, ocet, sól, 
cukier, przyprawy, aromat; cukier, sól, przyprawy, przeciwutleniacz: E385; 

regulator kwasowości: kwas cytrynowy), sól, pieprz*. 

Może zawierać: * gluten, jaja, mleko (łącznie z laktozą), soję, gorczycę, seler, 
orzeszki ziemne, sezam, łubin.

Ketchup

Ketchup – produkt pasteryzowany (pomidory, cukier, ocet spirytusowy, sól, 
skrobia kukurydziana modyfikowana, aromat naturalny). 

Może zawierać: seler.
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krewetki

Vannamei - skorupiaki, sól, woda, stabilizator E451; oliwa z oliwek, masło 82% 
tłuszczu (śmietanka pasteryzowana), sól, pieprz*. 

Może zawierać: *gluten, jaja, mleko (łącznie z laktozą), soję, gorczycę, seler, 
orzeszki ziemne, sezam, lubin.

tuńczyk ryba 70%, olej słonecznikowy, woda, sól - może zawierać małe ości.

szynka 
parmeńska

mięso wieprzowe, sól, substancja konserwująca: E252

suszone 
pomidory

suszone pomidory, sól, olej, ocet winny, mięta, czosnek, korektor kwasowości – 
E330, przeciwutleniacz E300

mozzarella
mleko, sól, kultury bakterii mleczarskie, podpuszczka mikrobiologiczna, 

regulator kwasowości: kwas cytrynowy

gorgonzola mleko krowie pasteryzowane, kultury bakterii fermentacji mlekowej

parmezan surowe mleko, sól, podpuszczka, substancja konserwująca: lizozym z białka jaj

Taleggio mleko pasteryzowane, sól, podpuszczka

cukinia cukinia, olej słonecznikowy, sól, korektor kwasowości – E330, przeciwutleniacz 
E300

bakłażan
bakłażan, olej słonecznikowy, sól, korektor kwasowości – E330, 

przeciwutleniacz E300

kurczak

kurczak* - sól ziołowa – sól spożywcza jodowana 60% (chlorek sodu, jodek 
potasu), papryka, cebula, czosnek, kurkuma, kolendra, paprykacayenne, 

kozieradka, rozmaryn, tymianek, imbir, kmin rzymski, cząber, bazylia, skrobia 
ziemniaczana, estragon; papryka słodka, sól, pieprz, curry – sól, kurkuma, 
wzmacniacz smaku: glutamian monsodowy, czosnek, imbir, gorczyca biała, 

cynamon, kozieradka, korzeń lubczyku, kmin rzymski, owoc kolędry, kardamon, 
cukier, goździk, chili, przyprawa słodka, pieprz czarny; olej. 

Może zawierać: *gluten, jaja, mleko (łącznie z laktozą), soję, gorczycę, seler, 
orzeszki ziemne, sezamu, lubin.

salami

mięso wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, sól, przyprawy, aromaty przypraw, 
glukoza, cukier, błonnik pszenny 

Może zawierać: seler, soję, gorczycę, pochodne mleka.

salami peperoni

mięso wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, sól, błonnik pszenny bezglutenowy, 
glukoza, cukier, aromaty, ekstrakt z papryki, przeciwutleniacz: E316, 

substancja konserwująca: E250, kultury starterowe 

Może zawierać: seler, soję, gorczycę, pochodne mleka.

kiełbasa

mięso wieprzowe, sól, czosnek świeży, pieprz czarny i biały, gorczyca biała, 
glukoza, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu; regulator kwasowości: lakton 
kwasu glukonowego; olej roślinny, maltodekstryny, stabilizatory: octan sodu, 

cytrynian sodu; przeciwutleniacz: iziaskorbinian sodu; substancja 
konserwująca: azotyn sodu; aromat dymu wędzarniczego, jelita naturalne 

wieprzowe, jadlane 

Może zawierać: soję, śladowe ilości gorczycy, selera, mleka, glutenu.

anchois filety, olej słonecznikowy, sól
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szynka

szynka wieprzowa 91%, woda, sól, stabilizatory: polifosforany, karagen, 
cytrynian sodu; wzmacniacz smaku: glutaminian sodowy, białko sojowe, 

aromaty naturalne; zawierają laktozę z mleka 

Może zawierać: gluten, orzechy, seler, gorczycę, sezam, jaja.

boczek
boczek wieprzowy 100%, cukier, sól, przyprawy naturalne, substancja 

konserwująca: azotan sodu

szpinak

szpinak (szpinak*, czosnek, sól, pieprz**, oliwa z oliwek, masło 82% tłuszczu 
(śmietanka pasteryzowana), śmietanka 18% tłuszczu – śmietanka, 

stabilizatory: E339, E407). 

Może zawierać: *śladowe ilości selera; **zboża zawierające gluten, jaja, mleko 
(łącznie z laktozą), soję, seler, gorczycę, orzeszki ziemne, sezam, łubin.

ananas ananas, woda, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy

oliwki czarne
czarne oliwki, sól, stabilizator, glukomian żelazowy - może zawierać pestki i 

ich fragmenty.

oliwki zielone
oliwki, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, kwas mlekowy; 

przeciwutleniacze: kwas askorbinowy - może zawierać pestki i ich fragmenty.

papryka papryka słodka paski, woda, ocet spirytusowy, cukier, sól

kukurydza ziarna kukurydzy 83,9%, woda, sól

karczochy karczochy, woda, sól, ocet

kapary kapary, woda, sól, ocet

pieczarka

pieczarka, pieprz* (może zawierać zboża zawierające gluten, jaja, mleko 
(łącznie z laktozą), soję, seler, orzeszki ziemne, sezam), olej rzepakowy z 

pierwszego tłoczenia 100% rafinowany 

Może zawierać: *gluten, jaja, mleko (łącznie z laktozą), soję, gorczycę, seler, 
orzeszki ziemne, sezam, łubin.
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