
 

 

Subway® Lista składników i alergenów 
 
Informacje o składzie produktów opierają się na jak najbardziej aktualnych informacjach od producentów 
żywności. 
Mimo starań, aby poniższa lista była jak najbardziej aktualna, składniki na niniejszej liście mogą się różnić w 
zależności od pory roku, zmian w przepisie lub wykorzystania alternatywnych dostawców produktów 
żywnościowych. Zakłady przetwórcze mogą przetwarzać inne alergeny, które nie są wymieniony w poniższym 
dokumencie. Owe zakłady podjęły wiele kroków, aby wyeliminować możliwe skażenie krzyżowe z tym alergenami.  
 

UWAGA: W czasie przygotowania produktów mogło dojść do kontaktu poszczególnych 
składników z innymi produktami i nie jest to odzwierciedlone w poniższym dokumencie. 
Poinformuj Artystę Kanapkowego jeśli masz alergie pokarmowe. 

Aktualizacja, paźdiernik 2020, Czechy 

CHLEBY I WRAPY 
CHLEB WŁOSKI JASNY 
Mąka pszenna, woda, drożdże, cukier, gluten, dodatki do 
pieczenia (emulgatory E472e, E481, gluten, środek 
antyadhezyjny E516, mąka sojowa, dekstroza, stabilizator 
E412, środek ulepszający mąkę E300, enzymy (alfa - 
amylaza, ksylanaza), tłuszcz roślinny, sól. 

Alergeny: gluten (pszenica), soja 
Uwaga:  pieczywo produkowane z ciasta głęboko 
mrożonego 

 

CHLEB PSZENNY (CIEMNY) 
Mąka pszenna, woda, drożdże, cukier, gluten, otręby 
pszenne, dodatki do pieczenia (emulgatory E472e, E481, 
gluten, środek antyadhezyjny E516, mąka sojowa, 
dekstroza, stabilizator E412, środek ulepszający mąkę 
E300, enzymy (alfa - amylaza, ksylanaza), ekstrakt 
słodowy jęczmienia, tłuszcz roślinny, sól.  

Alergeny: gluten (pszenica, jęczmień), soja 
Uwaga:  pieczywo produkowane z ciasta głęboko 
mrożonego 

 

CHLEB SER & OREGANO 
Chleb włoski (jasny) 
Posypka oregano i ser w stylu parmezan 

 Alergeny: gluten (pszenica), soja 
Uwaga:  pieczywo produkowane z ciasta głęboko 
mrożonego 

CHLEB ROZMARYN & SÓL MORSKA 
Chleb włoski (jasny), [mąka pszenna, woda, drożdże, 
cukier, gluten, dodatki do pieczenia (emulgatory E472e, 
E481, gluten, środek antyadhezyjny E516, mąka sojowa, 
dekstroza, stabilizator E412, środek ulepszający mąkę 
E300, enzymy (alfa - amylaza, ksylanaza), tłuszcz roślinny, 
sól], posypka Rozmaryn i Sól Morska [rozmaryn, sól 
morska, olej rzepakowy]. 

 Alergeny: gluten (pszenica), soja 
Uwaga:  pieczywo produkowane z ciasta głęboko 
mrożonego 

 

CHLEB Z POSYPKĄ WIELOZIARNISTĄ  (CIEMNY) 
Chleb pszenny ciemny [mąka pszenna, woda, drożdże, 
cukier, gluten, otręby pszenne, dodatki do pieczenia 
(emulgatory E472e, E481, gluten, środek antyadhezyjny 
E516, mąka sojowa, dekstroza, stabilizator E412, środek 
ulepszający mąkę E300, enzymy (alfa - amylaza, 
ksylanaza), ekstrakt słodowy jęczmienia, tłuszcz roślinny, 
sól], posypka wieloziarnista [pestki słonecznika (40%), 
pestki dyni (30%), siemię lniane złote (15%), siemię lniane 
brązowe (15%)]. 

Alergeny: gluten (pszenica, jęczmień), soja 
Może zawierać śladowe ilości orzechów i sezamu w 
związku z metodami produkcji. 
Uwaga:  pieczywo produkowane z ciasta głęboko 
mrożonego 
 

WRAP POMIDOROWY Z BAZYLIĄ 
Mąka pszenna 66%, woda, olej rzepakowy, dodatki do 
pieczenia (E500, E450), pomidory 0,8%, cukier gronowy, 
sól, kwas (E296), bazylia, przyprawy, papryka.  

Alergeny: gluten (pszenica) 
 

WRAP SZPINAKOWY Alergeny: gluten (pszenica) 
 



 

 
Mąka pszenna 66%, woda, olej rzepakowy, dodatki do 
pieczenia (E500, E450), szpinak1,7%, cukier gronowy, 
kwas (E296), sól.  

 

PIECZYWO BEZGLUTENOWE 
Woda, mąka ryżowa, skrobia tapiokowa, skrobia 
kukurydziana, olej rzepakowy, drożdże, substancja 
zwilżająca (E422), proszek z łusek babki płesznik, cukier, 
proteiny grochowe, stabilizatory (E464, E415), sól, mąka 
gryczana. 

Alergeny: brak 

 

 DRÓB, WIEPRZOWINA, WOŁOWINA, RYBY, JAJKA 
 

PASKI Z KURCZAKA 
Pierś kurczaka, dekstroza, sól, skrobia ziemniaczana 1,3%, 
regulator kwasowości  (E500). 

Alergeny: brak 
Uwaga: Wykonano ze 105g piersi z kurczaka na 100g 
gotowego produktu. 
Może zawierać pozostałości kości. 

KURCZAK TERIYAKI 
Paski z kurczaka Pierś kurczaka, dekstroza, sól, skrobia 
ziemniaczana 1,3%, regulator kwasowości  (E500)], 
glazura teriyaki [sos sojowy (woda, nasiona soi, sól, mąka 
pszenna), woda, przecier sos pomidorowy, ocet 
spirytusowy, syrop glukozowo-fruktozowy, modyfikowana 
skrobia kukurydziana, cebula, cukier, zioła,  papryka, sól, 
nasiona sezamu, syrop karmelowy, substancja 
zagęszczająca E 410,  substancje konserwujące E 202 i E 
211].  

Alergeny: soja, gluten (pszenica), sezam 
 
Może zawierać pozostałości kości. 
 

KURCZAK BBQ 
Paski z kurczaka Pierś kurczaka, dekstroza, sól, skrobia 
ziemniaczana 1,3%, regulator kwasowości  (E500)], sos  
Hickory BBQ  [woda, cukier, melasa trzcinowa, pasta 
pomidorowa, ocet słodowy ( słód jęczmienny), ocet 
spirytusowy, miód piekarniczy 5%, modyfikowana skrobia 
kukurydziana, sól, przyprawy ( papryka, kumin, pieprz 
kajeński) , aromat wędzarniczy 0.3%, przecier czosnkowy 
[czosnek, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), cebula 
w proszku, garl, przyprawy aromatyzujące (sproszkowany 
ekstrakt drożdżowy, maltodekstryna, sól, mąka ryżowa, 
cebula w proszku), oregano, olejek goździkowy. 

Alergeny: gluten (jęczmień) 
 
Może zawierać pozostałości kości. 
 

KURCZAK TIKKA 
Mięso kurczaka, przyprawy 4.5%  [przyprawy (kumin, 
kolendra, chilli, kozieradka, pieprz kajeński), mąka 
pszenna, maltodekstryna, czosnek sproszkowany, cukier, 
naturalny aromat kurkumy, cebula sproszkowana, barwnik 
(E160c), wyciąg z kolendry], jogurt w proszku 2% 
(odtłuszczone mleko, kultury mleka), przecier pomidorowy, 
sól, laktoza (mleko), stabilizatory (E450, E451), 0.15% 
białka mleka, koncentrat  soku z cytryny.   

Alergeny: gluten (pszenica), mleko/laktoza 
 
Uwaga: Wykonano ze 105g piersi z kurczaka na 100g 
gotowego produktu. Może zawierać pozostałości kości. 
 

 

KURCZAK MANGO TIKKA 
Kurczak Tikka [mięso kurczaka, przyprawy 4.5%  
[przyprawy (kumin, kolendra, chilli, kozieradka, pieprz 
kajeński), mąka pszenna, maltodekstryna, czosnek 
sproszkowany, cukier, naturalny aromat kurkumy, cebula 
sproszkowana, barwnik (E160c), wyciąg z kolendry], ], 
jogurt w proszku 2% (odtłuszczone mleko, kultury mleka), 
przecier pomidorowy, sól, laktoza (mleko), stabilizatory 
(E450, E451), 0.15% białka mleka, koncentrat  soku z 
cytryny, majonez [woda, olej rzepakowy (35%), ocet 

Alergeny: gluten (pszenica), mleko/laktoza, jaja, 
musztarda 
 
Uwaga: Wykonano ze 105g piersi z kurczaka na 100g 
gotowego produktu. Może zawierać pozostałości kości. 
 



 

 
spirytusowy (10%), syrop glukozowo – fruktozowy, skrobia 
kukurydziana modyfikowana, żółtko jajka, substancja 
zakwaszająca: E 270, substancja zagęszczająca: E 415, 
gorczyca], chutney mango, mango [Mango (46%), cukier, 
woda, skrobia kukurydziana modyfikowana, sól, przecier 
czosnkowy, regulator kwasowości (kwas octowy),nasiona 
czarnej cebuli, barwnik (ekstrakt papryki), nasiona kuminu, 
mieszanka przypraw (kolendra, strączyniec, imbir, gałka 
muszkatołowa, fenkuł, goździki, kardamon), kozieradka, 
pieprz mielony czarny, nasiona kopru włoskiego, mielony 
kardamon, mielone goździki].  

SZYNKA 
Udziec wieprzowy (88.5%), woda, sól, dekstroza, 
modyfikowana skrobia kukurydziana, stabilizatory (E450, 
E451, E407), preparat dymu wędzarniczego, 
przeciwutleniacz (E301), substancja konserwująca (E250).  

Alergeny: brak 

PIERŚ Z INDYKA 
Pierś z indyka 87%, woda, sól, stabilizatory (E407, E450, 
E451), przeciwutleniacz (E326), dekstroza, biały pieprz, 
barwnik (E150a). 

Alergeny: brak 

PEPPERONI  
Mięso (mięso wołowe, mięso wieprzowe), tłuszcz 
wieprzowy, sól, przyprawy (przyprawy, dekstroza, syrop 
glukozowy, sól, przeciwutleniacz (E301, E300), przyprawy, 
ekstrakty (papryka, pieprz, herbata jaśminowa), ekstrakt 
dymu wędzarniczego, barwnik (E160c), kultury bakterii, 
konserwant (E250). 

Alergeny: brak 
(Brak alergenów w poprawionym produkcie. Stara wersja 
zawiera gorczycę. W przypadku, gdy klient jest alergikiem, 
zalecamy sprawdzenie składników używanego produktu na 
jego opakowaniu.) 
 
Przygotowano ze 112g mięsa (wołowina i wieprzowina) na 
100g gotowego produktu. 

SALAMI 
Mięso (mięso wołowe, mięso wieprzowe), tłuszcz 
wieprzowy, sól, przyprawy [dekstroza, przyprawy (pieprz 
biały, imbir), maltodekstryna, ( przyprawy, ekstrakt dymu 
wędzarniczego), sól, przeciwutleniacze (E301, E300), 
pasternak, naturalne przyprawy, czosnek, lubczyk, cebula, 
ekstrakt czarnego pieprzu],ekstrakt rozmarynowy,  kultury 
bakterii, przeciwutleniacz (E301), substancja konserwująca 
(E250). 

Alergeny: brak 
 
Przygotowano ze 112g mięsa (wołowina i wieprzowina) na 
100g gotowego produktu. 

BOCZEK  
Boczek wieprzowy, sól, cukier, syrop klonowy 2.2%, 
preparat dymu wędzarniczego, emulgator (E451), 
konserwant (E250). 

Alergeny: brak 
Przygotowano z 212g surowego boczku wieprzowego na 
100g gotowego produktu. 

ŻEBERKO WIEPRZOWE (GRILLOWANE) 
Mięso wieprzowe (86.1%), woda, inulina, błonnik z grochu, 
sól, dekstroza, stabilizator (E450), antyutleniacz (E300, 
E392), regulator kwasowości (E330), aromat.  

Alergeny: brak 
 

WOŁOWINA (STEK) 
Mięso wołowe paski (69%) (Wołowina*, przyprawy (syrop 
glukozowy, modyfikowana skrobia kukurydziana, 
dekstroza, cukier trzcinowy, proszek pomidorowy, ekstrakt 
z prażonego jęczmienia, białko sojowe, kwas cytrynowy 
(E330), barwnik (E150a),czosnek, substancje smakowo - 
zapachowe (jęczmień), cebula, pieprz czarny), dekstroza, 
sól,  stabilizatory (E450, E451)], biała cebula siekana 15%, 
zielona papryka 9.5%, przyprawy 6.5% [woda, syrop 
glukozowy, dekstroza, cukier trzcinowy, proszek 
pomidorowy, ekstrakt z prażonego jęczmienia, przyprawy ( 
pieprz czarny, czosnek, cebula), regulator kwasowości 
(E330), naturalne substancje smakowo – zapachowe 
(jęczmień)]. 

Alergeny: soja, gluten (jęczmień) 
 
Wyprodukowano z 129g mięsa wołowego na 100g 
produktu gotowego. 
  



 

 
KOTLET WOŁOWY 
Mięso wołowe (81%), tłuszcz wołowy, soja teksturowana, 
maltodekstryna, koncentrat soi, sól, skrobia, 
sproszkowana cebula, przyprawy (maltodekstryna 
pszenna, przyprawy, sól,  preparat dymu wędzarniczego, 
wyciąg z przypraw, regulator kwasowości (E330), ekstrakt 
z czosnku), sproszkowany czosnek, stabilizatory (E450, 
E451), barwnik (E150a), antyoksydant (E301). 

Alergeny: soja 
 

TUŃCZYK Z MAJONEZEM 
Tuńczyk: tuńczyk, woda, sól 
Majonez Lekki 35%: Woda, olej rzepakowy (35 %), ocet 
spirytusowy (10%), syrop glukozowo-fruktozowy, 
modyfikowana skrobia kukurydziana, sól, żółtko jajka, 
regulator kwasowości E270,  substancja zagęszczająca 
E415, nasiona gorczycy, przyprawy. 

Alergeny: jaja, gorczyca, ryby 
 

JAJKO GOTOWANE OD KUR Z WOLNEGO WYBIEGU 
Jaja kurze, olej rzepakowy. 

Alergeny: jaja 
 

 

SERY 
SER AMERYKAŃSKI TOPIONY 
Ser (64%), woda, masło, białko mlekowe, sól emulgacyjna 
(E331), odtłuszczone mleko w proszku, serwatka w 
proszku, naturalny aromat sera, substancja konserwująca 
(E200), substancja przeciwzbrylająca (lecytyna 
słonecznikowa).  

Alergeny: mleko/laktoza 

 

SER KREMOWY  
Ser kremowy, sól, maślanka w proszku, podpuszczka, 
E410 i  E412. 

Alergeny: mleko/laktoza 

 
SER TARTY TYPU PARMEZAN 
Mleko (100% mleko krowie), sól, podpuszczka, lizozym 
konserwujący (z jajka kurzego). 

Alergeny: mleko/laktoza, jaja 

SER TYPU EMENTALER W PLASTRACH 
Pasteryzowane mleko krowie, sól, kultury bakterii, 
podpuszczka.  

Alergeny: mleko/laktoza 

SER MOZZARELLA I CHEDDAR (MIESZANKA) 
74% mozzarella, [(mleko krowie, sól, bakterie kwasu 
mlekowego, podpuszczka (drobnoustroje)],  24 % 
czerwony cheddar, (mleko krowie, sól, kultury bakterii, 
podpuszczka, barwnik naturalny E160B), 2% skrobia 
ziemniaczana. 

 Alergeny: mleko/laktoza 
 
 

SER FETA  
Mleko owcze pasteryzowane, mleko kozie 
pasteryzowane, sól, kultury bakterii, podpuszczka nie 
zwierzęca. 

Alergeny: mleko/laktoza 

 

 
PRODUKTY ROŚLINNE 

OSTRY BURGER WEGAŃSKI 
Warzywa 43% (czerwona cebula, czerwona papryka, 
zielona papryka słodka, marchew, szpinak, kukurydza, 
biała kapusta, groszek, zielona papryczka chilli), białko 
roślinne (soja, gluten pszenny) woda, olej słonecznikowy, 
ryż, puree (przecier imbirowy, przecier czosnkowy), skrobia 
(ziemniak, pszenica), aromat (seler), kolendra, 
zagęszczacz (metyloceluloza), przyprawy, dekstroza, sól. 

Alergeny: soja, gluten (pszenica), seler 
 

KOTLET Z BURKA I FASOLI Alergeny: soja, gluten (pszenica) 



 

 
46.3%* burak czerwony, 14.9%* mieszanka buraczana ( 
białko sojowe, włókno bambusowe, skrobia 
modyfikowana, ocet, sok z buraka w proszku, naturalne 
aromaty), 12.2%* mieszanki buraczanej [quinoa, suszona 
żurawina (żurawina, cukier, olej słonecznikowy), proszek z 
buraka czerwonego, naturalny aromat, przyprawy 
(papryka, kumin, czarny pieprz, kolendra, cynamon, gałka 
muszkatołowa, kardamon, goździki)] gluten (pszenica), 
woda, 4.3%  fasola żółwia ( woda, suszone ziarna fasoli 
żółwiej, sól), prażona cebula, skrobia z tapioki, sól.  

PAPRYCZKI JALAPEÑO W PASTRACH 

Papryczki jalapeňo, woda, ocet, sól, sorbinian potasu 
(substancja konserwująca  E202) chlorek wapnia (E509), 
metadwusiarczyn sodu (E223). 

Alergeny: siarczyny 
 
 
  

OGÓRKI KONSERWOWE 
Ogórki konserwowe, woda, ocet, sól, substancja wiążąca 
(chlorek wapnia), substancja konserwująca (sorbinian 
potasu), barwnik (kurkumina), aromat naturalny.  

 Alergeny: brak 
 

SUSZONE POMIDORY (SUNBLUSH®), POŁÓWKI  
Suszone pomidorki śliwkowe (93%), olej rzepakowy, sól, 
pieprz, oregano. 

Alergeny: brak 
 

OLIWKI 
Plasterkowane czarne oliwki, woda, sól, glukonian 
żelazawy. 

 Alergeny: brak 
 

POMIDORY 
Cienko pokrojone pomidory.  

 Alergeny: brak 

OGÓREK 
Cienko pokrojony ogórek. 

 Alergeny: brak 

CEBULA 
Cienko pokrojona czerwona cebula. 

Alergeny: brak 

SAŁATA 
Grubo pokrojona sałata lodowa. 

 Alergeny: brak 

PAPRYKA TRÓJKOLOROWA 
Cienko pokrojona papryka czerwona, żółta i zielona.  

 Alergeny: brak 

SZPINAK 
Szpinak.  

Alergeny: brak 

KUKURYDZA 
(100%) kukurydza. 

 Alergeny: brak 

GUACAMOLE 
Awokado Hass (91%), ocet destylowany, woda, papryczki 
jalapeño, suszona cebula, sól, czosnek granulowany. 

 Alergeny: brak 

CRISPERS 
Ziemniaki (90%), ciasto (skrobia modyfikowana, mąka 
ryżowa, dekstryna, błonnik grochowy, ekstrakt z kurkumy, 
stabilizator (guma ksantanowa), barwnik (ekstrakt z 
papryki), białko grochu, olej słonecznikowy (4%), sól. 

Alergeny: brak 
 
 

 
 

SOSY I PRZYPRAWY 
SOS BBQ Z MIODEM I ORZESZNIKIEM 
Syrop glukozowo – fruktozowy, przecier, pomidorowy, ocet 
ze słodu jęczmiennego (zawiera gluten), melasa, miód 5%, 
ocet spirytusowy, skrobia kukurydziana modyfikowana, sól, 
przyprawy, syrop karmelowy, zagęszczacz (E415),sól 
wędzona orzesznikowa, naturalne aromaty, woda 
wędzarnicza. 

Alergeny: gluten (jęczmień) 

 

SOS KOWBOJSKI (CHIPOTLE SOUTH WEST)  Alergeny: jaja, gorczyca 



 

 
Olej rzepakowy, woda, ocet spirytusowy, syrop glukozowo-
fruktozowy, maślanka, modyfikowana skrobia 
kukurydziana, żółtko jajka, sól, chipotle chilli 0.7%, 
gorczyca, ekstrakt drożdżowy, cebula, preparat dymu 
wędzarniczego, przyprawy, zioła, papryka,  ekstrakt chilli, 
substancja zagęszczająca E 415. 

 

MAJONEZ (LEKKI) 
Woda, olej rzepakowy 35%, ocet spirytusowy 10%, syrop 
glukozowo – fruktozowy, modyfikowana skrobia 
kukurydziana, sól, żółtko jajka,  regulator kwasowości 
E270, czynnik zagęszczający E415, ziarna gorczycy, 
przyprawy]. 

Alergeny: jaja, gorczyca 
 

 

KECZUP POMIDOROWY  
Przecier pomidorowy (75%), syrop glukozowo-fruktozowy, 
ocet spirytusowy, skrobia modyfikowana, sól, kwas 
mlekowy, przyprawy. 

Alergeny: brak 
 

 
MUSZTARDA MIODOWA (PEŁNOZIARNISTA) 
Woda, syrop glukozowo – fruktozowy, musztarda (woda, 
gorczyca, ocet spirytusowy, sól, przyprawy), olej 
rzepakowy, miód, ocet spirytusowy, sól, przyprawy), całe 
ziarna gorczycy, skrobia kukurydziana modyfikowana, sól, 
cebula, koncentrat kwasu cytrynowego, ziarna gorczycy 
, kwas (e270), zagęszczacz (e415), syrop karmelowy. 

Alergeny: gorczyca 

 

SŁODKA CEBULKA 
Woda, cukier, ocet balsamiczny (ocet winny, moszcz), ocet 
spirytusowy,  skrobia kukurydziana modyfikowana,  
koncentrat soku jabłkowego, ocet winny jabłkowy, sól, 
naturalny aroma cebuli, suszona cebula, aromat 
musztardowy, nasiona maku, suszona papryka, olej 
rzepakowy, koncentrat soku z cebuli, pieprz czarny, 
zagęszczacz (E415), woda wędzarnicza. 

Alergeny: gorczyca 
 

 

SOS CEZAR 
Olej rzepakowy, woda, ocet spirytusowy, syrop glukozowo-
fruktozowy, tarty twardy ser (4%), maślanka, 
modyfikowana skrobia kukurydziana, sól, ser  (1.5%), 
czosnek, żółtka jaja, naturalne substancje smakowo - 
zapachowe, koncentrat soku cytrynowego, przyprawy, sos 
sojowy (woda, ziarna soi, mąka pszenna, sól), 
zakwaszający kwas mlekowy, substancja zagęszczająca E 
415. 

Alergeny: mleko/laktoza, jajka, soja, gluten (pszenica) 

 

SOS TERIYAKI  
Sos sojowy (woda, ziarna soi, sól, mąka pszenna), woda, 
przecier pomidorowy, ocet spirytusowy, syrop glukozowo – 
fruktozowy, modyfikowana skrobia kukurydziana, cebula, 
cukier, zioła, papryka, sól, ziarna sezamu, syrop 
karmelowy, przyprawy, czynnik zagęszczający E410, 
konserwant E202 i E221. 

Alergeny: soja, gluten (pszenica), sezam 
 

SOS CZOSNKOWY WEGAŃSKI 
Olej rzepakowy, woda, ocet biały, syrop glukozowo - 
fruktozowy, czosnek 6.5%, sól, skrobia kukurydziana 
modyfikowana, zioła, wyciąg z czosnku 0.5%, zagęszczacz 
(E415), kwas (E270). 

 Alergeny: brak 
 
 

SOS OSTRY (HOT CHILLI) 
Miazga z czerwonych jalapeño (czerwone papryczki  
jalapeño, ocet spirytusowy, sól), pieprz kajeński, sól, 
regulator kwasowości (kwas octowy), woda, ocet 
spirytusowy. 

 Alergeny: brak 
 
 

OLIWA Z OLIWEK 
Oliwa z oliwek. 

Alergeny: brak 
 



 

 
CHUTNEY MANGO 
Mango (46%), cukier, woda, modyfikowana skrobia 
kukurydziana, sól, przecier czosnkowy, regulator 
kwasowości (kwas octowy), nasiona czarnej cebuli, 
barwnik (ekstrakt papryki), nasiona kuminu, mieszanka 
przypraw (kolendra, kasja, imbir, gałka muszkatołowa, 
fenkuł, goździki, kardamon), kozieradka, pieprz czarny 
mielony, nasiona kopru włoskiego, mielony kardamon, 
mielone goździki. 

Alergeny: brak 
 

SOS WINEGRET 
Olej rzepakowy, woda, ocet spirytusowy, cukier, oliwa z 
oliwek, musztarda Dijon 5% (woda, ziarna gorczycy, ocet, 
sól), sól, czarny pieprz, stabilizatory (guma ksantanowa, 
guma guar). 

Alergeny: gorczyca 
 

SOS SŁODKIE CHILLI 
Cukier, woda, ocet, syrop glukozowy, sos chilli (papryka 
czerwona, sól, stabilizator [E270], konserwant [E202], 
modyfikowana skrobia ziemniaczana, miazga czosnkowa, 
sól, miazga z papryki, papryka granulowana, czosnek 
granulowany, konserwant (E202), papryczki chilli.  

Alergeny: brak 
 

OREGANO 
Suszone oregano. 

Alergeny: brak 
 

PRAŻONA CEBULKA 
Cebula (70%), olej palmowy/rzepakowy, mąka pszenna, 
sól.   

Alergeny: gluten (pszenica) 

PŁATKI CHILLI 
Płatki czerwonej papryczki chilli.. 

 Alergeny: brak 
 

SÓL MORSKA 
Sól morska  

 Alergeny: brak 
 

MIESZANKA ZIAREN PIEPRZU 
Pieprz czarny65%, 35% pieprz zielony. 

Alergeny: brak 
 

ROZMARYN I SÓL MORSKA 
Rozmaryn, sól morska, olej rzepakowy.  

 Alergeny: brak 
 

MIESZANKA WIELOZIARNISTA 
Pestki słonecznika (40%), pestki dyni (30%), siemię lniane 
złote (15%), siemię lniane brązowe (15%). 

Alergeny: może zawierać ilości śladowe orzechów I 
sezamu.  

 
 

CIASTKA I INNE SŁODKIE WYROBY 
CIASTO DO CIASTEK Z PŁATKAMI CZEKOLADY 
Mąka pszenna, płatki czekolady (23%) (cukier, masa 
kakaowa, masło kakaowe, stabilizator (lecytyna sojowa, 
naturalny aromat  (wanilia)), cukier, margaryna (olej 
palmowy, masło, woda , sól, olej rzepakowy, stabilizatory – 
mono i diglicerydy, naturalne substancje smakowo - 
zapachowe (masło, mleko), regulator kwasowości (kwas 
cytrynowy), barwnik (beta karoten), pasteryzowane całe jaja 
(jaja od kur z wolnego wybiegu), olej palmowy, melasa, 
spulchniacz (węglan sodowy), aromat (wanilia), sól. 

 Alergeny: mleko, gluten (pszenica), jajka, soja, może 
zawierać śladowe ilości orzechów 
 

 

CIASTO DO CIASTEK Z KAWAŁKAMI CZEKOLADY 
Mąka pszenna, cukier, kawałki czekolady 16% (cukier, 
masa kakaowa, masło kakaowe, dekstroza, emulgator 
(lecytyna sojowa), naturalny aromat (wanilia), olej 
palmowy, jajka od kur z wolnego wybiegu, inwertowany 
cukier, melasa, woda, serwatka w proszku, środek 
spulchniający (węglan sodu), sól, aromat (wanilia).  

 Alergeny: mleko, gluten (pszenica), jajka, soja, może 
zawierać śladowe ilości orzechów 
 
 

CIASTO DO CIASTEK Z PŁATKAMI Z DWÓCH 
RODZAJÓW CZEKOLADY 

Alergeny: mleko, gluten (pszenica), jajka, soja, może 
zawierać śladowe ilości orzechów 



 

 
Cukier, mąka pszenna, margaryna (olej palmowy, woda, 
sól, olej rzepakowy, stabilizatory – mono i diglicerydy, kwasy 
tłuszczowe), naturalne substancje smakowo - zapachowe 
(masło, mleko), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), 
barwnik (beta karoten)), białe kawałki cukiernicze 12% 
(cukier, rdzenie palmowe i olej palmowy, odtłuszczone 
mleko w proszku, stabilizator lecytyna sojowa, naturalny 
aromat (wanilia)), płatki czekolady 7% (cukier, masa 
kakaowa, masło kakaowe, stabilizator (lecytyna sojowa), 
naturalny aromat  (wanilia)), jaja (od kur z wolnego wybiegu), 
kakao odtłuszczone (3.6%), masło, melasa, aromaty 
(wanilia), spulchniacz (węglan sodowy), sól. 

 

CIASTO DO CIASTEK Z ORZECHAMI MAKADAMIA 
Mąka pszenna, cukier, margaryna (olej palmowy, masło, 
woda, sól, olej rzepakowy, stabilizatory – mono i 
diglicerydy, kwasy tłuszczowe), naturalne substancje 
smakowo - zapachowe (masło, mleko), regulator 
kwasowości (kwas cytrynowy), barwnik (beta karoten)), 
białe kawałki cukiernicze 15% (cukier, rdzenie palmowe i 
olej palmowy, odtłuszczone mleko w proszku, stabilizator 
lecytyna sojowa, naturalny aromat (wanilia)), płatki 
czekolady 7% cukier, masa kakaowa, masło kakaowe, 
stabilizator (lecytyna sojowa), naturalny aromat  (wanilia)), 
orzechy makadamia 6%, pasteryzowane całe jaja (od kur 
z wolnego wybiegu), melasa, esencje, spulchniacz (węglan 
sodowy), aromat (wanilia), sól. 

Alergeny: gluten (pszenica), mleko/laktoza, jajka soja, 
orzechy makadamia. 

CIASTO DO CIASTEK Z PŁATKAMI CZEKOLADY I 
TĘCZOWYMI DRAŻETKAMI 
Mąka pszenna, cukier, olej palmowy, płatki czekolady 9% 
(cukier, masa kakaowa, masło kakaowe, stabilizator 
lecytyna sojowa, naturalne aromaty) kawałki cukiernicze w 
glazurze 9% (sproszkowany syrop z cukru trzcinowego, 
cukier, masło kakaowe, masa kakaowa, pełnotłuste mleko 
w proszku, skrobia ryżowa, glazura (guma arabska, szelak, 
wosk karnauba, wosk pszczeli), barwnik (kurkumina, 
czerwony burak, beta karoten), stabilizator (lecytyna 
sojowa), ekstrakt waniliowy), pasteryzowane całe jaja (od 
kur z wolnego wybiegu), spulchniacz (wodorowęglan sodu), 
słodka serwatka w proszku, naturalne substancje 
smakowo - zapachowe, sól. 

AlergenY: gluten (pszenica), jajko, mleko/laktoza, soja, 
może zawierać śladowe ilości orzechów 

 

CIASTO DO CIASTEK OWSIANYCH Z RODZYNKAMI 
Cukier, mąka pszenna, olej palmowy, rodzynki 15%, płatki 
owsiane 13%, pasteryzowane całe jaja (od kur z wolnego 
wybiegu), woda, melasa, sól, słodka serwatka w proszku, 
syrop z buraka cukrowego, syrop z cukru inwertowanego,  
spulchniacz (wodorowęglan sodu), cynamon, barwniki 
roślinne (ekstrakt z dyni i jabłka). 

Alergeny: gluten (pszenica, owies), mleko/laktoza, jajka. 
Może zawierać śladowe ilości orzechów. 

 

CIASTO DO CIASTEK MALINOWY SERNIK 
Mąka pszenna, cukier, margaryna (olej palmowy, woda, sól, 
olej rzepakowy, stabilizatory – mono i diglicerydy, kwasy 
tłuszczowe), kwas  (kwas cytrynowy), barwnik (karoten)),  
białe kawałki cukiernicze 16% (cukier, rdzenie palmowe i 
olej palmowy, odtłuszczone mleko w proszku, syrop 
glukozowy, inulina, stabilizator lecytyna sojowa, naturalny 
aromat (wanilia)], pasteryzowane całe jaja (od kur z 
wolnego wybiegu), kawałki malin (dekstroza, olej palmowy, 
mąka kukurydziana, sproszkowane maliny 0,7 %, regulator 
kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik, proszek z 
czerwonego buraka),  2% ser kremowy w proszku, cukier 

Alergeny: gluten (pszenica), mleko/laktoza, jajka, soja. 
Może zawierać śladowe ilości orzechów. 

 



 

 
inwertowany,  spulchniacz (wodorowęglan sodu), aromaty, 
sól, naturalny aromat masła, barwniki owocowe i roślinne 
(ekstrakt z dyni i jabłka). 
CIASTO DO CIASTEK CZEKOLADOWO 
KOKOSOWYCH 
Mąka pszenna, cukier, olej palmowy, kawałki mlecznej 
czekolady 16% (cukier, masło kakaowe, pełne mleko w 
proszku, masa kakaowa, emulgator (lecytyna sojowa), 
naturalne aromaty), wiórki kokosowe 8%, jaja od kur z 
wolnego wybiegu, syrop z cukru inwertowanego, woda, 
naturalny aromat, czynnik spulchniający (wodorwęglan 
sodu), sól.  

Alergeny: mleko/laktoza, gluten (pszenica), jajka, soja, 
może zawierać śladowe ilości orzechów. 

 

 

NAPOJE & SYROPY  
ESPRESSO/AMERICANO 
Woda, ziarna kawy. 

Alergeny: brak 
 

HERBATA 
Woda, herbata. 

Alergeny: brak 
 

CAPPUCCINO/CAFÉ LATTE/ FLAT WHITE/KAWA 
MROŻONA/GORĄCA CZEKADA 
Woda, mleko, ziarna kawy. 

Alergeny: mleko/laktoza 

LATTE SMAKOWA 
Woda, mleko, ziarna kawy, syrop (składniki w zależności 
od smaku). 

Alergeny: mleko/laktoza, alergeny w zależności od smaku 

NAPOJE Z DYSTRYBUTORA 
Woda, syrup. 

Alergeny: brak 
 

SYRUP MONIN MIGDAŁOWY 
Cukier, woda, aromat, emulgatory: E414, E413. Zawiera 
ekstrakt z gorzkich migdałów. 

Alergeny: orzechy - migday 
 

SYROP MONIN KARMELOWY 
Cukier, woda, aromat, czynnik zakwaszający: kwas 
cytrynowy, barwnik: E150a. 

Alergeny: brak 
 

SYROP MONIN KOKOSOWY 
Cukier, woda, aromat, emulgator: guma arabska. Zawiera 
ekstrakt z kokosa. 

Alergeny: brak 
 

 



 

 

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

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

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

Updated October 2020, Czech Republic 

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

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

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Allergens: gluten (wheat) 
 

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

Allergens: gluten (wheat) 
 

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

Allergens: none 

 
 
 
 
 



 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

Allergens: none  
 

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

Allergens: none  

 



 

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

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

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

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

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

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

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

Allergens: none 
 

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

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

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

Allergens: soya 
 

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

Allergens: egg, mustard, fish 
 

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

Allergens: egg 
 

 

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

Allergens: milk/lactose 

 

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

Allergens: milk/lactose 

 



 

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

Allergens: milk/lactose, egg 

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

Allergens: milk/lactose 

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

Allergens: milk/lactose 

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

Allergens: milk/lactose 

 

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

Allergens: soya, gluten (wheat), celery 
 

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

Allergens: soya, gluten (wheat) 

JALAPEÑO PEPPER SLICES 

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

Allergens: sulphates 
 

PICKLES 

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

Allergens: none 
 

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

Allergens: none 
 

OLIVES 

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

TOMATOES 
Thin cut red tomatoes.  

Allergens: none 

CUCUMBERS 
Thin cut cucumber. 

Allergens: none 

ONIONS 
Thin cut red onion.  

Allergens: none 

LETTUCE 
Thick cut iceberg lettuce. 

Allergens: none 

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

Allergens: none 

SPINACH 
Spinach.  

Allergens: none 



 

 
SWEETCORN 
(100%) sweetcorn. 

Allergens: none 

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

Allergens: none 

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

Allergens: none 
 
 

 
 

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

Allergens: gluten (barley) 

 

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

Allergens: egg, mustard 

 

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

Allergens: egg, mustard 

 

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

Allergens: none 

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

Allergens: mustard 

 

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

Allergens: mustard 

 

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

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

 

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



 

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

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

Allergens: none 
 

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

Allergens: none 
 

OLIVE OIL 
Olive oil. 

Allergens: none 
 

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

Allergens: none 
 

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

Allergens: mustard 
 

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

Allergens: none 
 

OREGANO 
Dried oregano. 

Allergens: none 
 

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

Allergens: gluten (wheat) 

CHILLI FLAKES 
Red chilli flakes. 

Allergens: none 
 

SEA SALT 
Sea salt.  

Allergens: none 
 

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

Allergens: none 
 

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

Allergens: none 
 

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

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

 
 

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

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

 



 

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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



 

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

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

 

 

DRINKS & SIRUPS  
ESPRESSO/AMERICANO 
Water, coffee beans.  

Allergens: none 
 

TEA 
Water, tea.  

Allergens: none 
 

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

Allergens: milk/lactose 

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

Allergens: milk/lactose 

HOT CHOCOLATE 
Milk,  chocolate drink powder.  

Allergens: milk/lactose 

POST-MIX DRINKS 
Post-mix syrup, water.  

Allergens: none 
 

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

Allergens: nuts - almonds 
 

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

Allergens: none 
 

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

Allergens: none  

 


