
Produs din produs congelat!

- Unele produse din meniu sunt specifice doar anumitor restaurante Springtime.
- Produsele din meniu conțin sau pot conține alergeni sau urme de alergeni (gluten, lapte sau derivate din lapte, soia, 
  ouă, țelină, muștar, semințe de susan, alune, fructe cu coaja tare) provenite din materiile prime obținute în fabrici ce 
  procesează alimente ce conțin alergeni. 
- Grila de produse poate suferi modificări pe parcursul zilei și poate varia de la o zi la alta.
- Springtime nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele neconcordanțe ale datelor furnizate de către producător 
  sau alte surse externe.

NOTE
Alergenii sunt evidențiați cu majuscule.

ȘAORMA DE PUI

210g/80g

18leiȘaorma de pui sandwich libanez 

*Saorma pui grill [*file piept de pui (81,69%), ulei floarea soarelui, apa, otet din alcool, MUSTAR (apa, 
boabe de MUSTAR 16%, otet din alcool, zahar, sare, acidifiant: acid citric; agent de ingrosare: guma 
xanthan, condimente, colorant: beta caroten), sare iodata, usturoi, zeama de lamaie, pasta tomate 
36%, usturoi pudra, cumin, boia dulce, piper dulce macinat, cardamom macinat, boia iute, ghimbir 
macinat, piper alb macinat], lipie (faina alba de GRAU, apa, drojdie, zahar, sare iodata), cartofi prăjiți 
(*cartofi, ulei floarea soarelui, sare), pastă de usturoi Spring (ulei floarea soarelui, usturoi 7%, apa, 
sare iodata, acidifiant: acid citric, proteina din LAPTE), castraveţi murati (castraveti, apa, acidifiant: acid 
acetic, zahar, sare, marar, condimente: MUSTAR boabe)

Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 971.7 / 234, Grăsimi (g): 17.7 din care: Acizi grași saturați (g) 4.4, Glucide 
(g): 11.9 din care: Zaharuri (g): 1.1, Proteine (g): 7, Sare (g): 0.5

31leiȘaorma de pui sandwich libanez 

*Saorma pui Sandwich - 210 g / 80 g 
Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 971.7 / 234, Grăsimi (g): 17.7 din care: Acizi grași saturați (g) 4.4, Glucide 
(g): 11.9 din care: Zaharuri (g): 1.1, Proteine (g): 7, Sare (g): 0.5 + 

1 portie *cartofi prajiti (cartofi, ulei floarea soarelui, sare) - 120g  
Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 733.1 / 176.3, Grăsimi (g): 12.6 din care: Acizi grași saturați (g) 6, Glucide 
(g): 14.7 din care: Zaharuri (g): 0.5, Proteine (g): 1.7, Sare (g): 0.5 +
 
1 sos la alegere din gama prezenta la vanzare 
(detalii valori nutriționale, ingrediente, alergeni vezi capitolul “Sosuri”) - 40g + 

1 bautura din gama Pepsi la doza 0,33 sau apa minerala / plata sticla 0,5 l
(detalii valori nutriționale, ingrediente, alergeni vezi capitolul “Băuturi”) 

Imagini cu titlu de prezentare

Produse / Ingrediente / Gramaj / 
Preț / Alergeni / Valori Nutriționale 



Produs din produs congelat!

- Unele produse din meniu sunt specifice doar anumitor restaurante Springtime.
- Produsele din meniu conțin sau pot conține alergeni sau urme de alergeni (gluten, lapte sau derivate din lapte, soia, 
  ouă, țelină, muștar, semințe de susan, alune, fructe cu coaja tare) provenite din materiile prime obținute în fabrici ce 
  procesează alimente ce conțin alergeni. 
- Grila de produse poate suferi modificări pe parcursul zilei și poate varia de la o zi la alta.
- Springtime nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele neconcordanțe ale datelor furnizate de către producător 
  sau alte surse externe.

NOTE
Alergenii sunt evidențiați cu majuscule.

ȘAORMA DE PUI

320g/100g

23leiȘaorma de pui sandwich mare libanez 

*Saorma pui [*file piept de pui (81,69%), ulei floarea soarelui, apa, otet din alcool, MUSTAR (apa, 
boabe de MUSTAR 16%, otet din alcool, zahar, sare, acidifiant: acid citric; agent de ingrosare: guma 
xanthan, condimente, colorant: beta caroten), sare iodata, usturoi, zeama de lamaie, pasta tomate 
36%, usturoi pudra, cumin, boia dulce, piper dulce macinat, cardamom macinat, boia iute, ghimbir 
macinat, piper alb macinat], lipie (faina alba de GRAU, apa, drojdie, zahar, sare iodata), cartofi prăjiți 
(*cartofi, ulei floarea soarelui, sare), pastă de usturoi Spring (ulei floarea soarelui, usturoi 7%, apa, 
sare iodata, acidifiant: acid citric, proteina din LAPTE), castraveţi murati (castraveti, apa, acidifiant: acid 
acetic, zahar, sare, marar, condimente: MUSTAR boabe)

Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 985.4 / 237.3, Grăsimi (g): 18.3 din care: Acizi grași saturați (g) 4.7, 
Glucide (g): 12.5 din care: Zaharuri (g): 0.5, Proteine (g): 6.1, Sare (g): 0.7

Produse / Ingrediente / Gramaj / 
Preț / Alergeni / Valori Nutriționale 

35leiȘaorma de pui sandwich mare libanez 

*Saorma pui Sandwich mare -320 g / 100 g 
Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 985.4 / 237.3, Grăsimi (g): 18.3 din care: Acizi grași saturați (g) 4.7, 
Glucide (g): 12.5 din care: Zaharuri (g): 0.5, Proteine (g): 6.1, Sare (g): 0.7 + 

1 portie *cartofi prajiti (cartofi, ulei floarea soarelui, sare) - 120g  
Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 733.1 / 176.3, Grăsimi (g): 12.6 din care: Acizi grași saturați (g) 6, Glucide 
(g): 14.7 din care: Zaharuri (g): 0.5, Proteine (g): 1.7, Sare (g): 0.5 +
 
1 sos la alegere din gama prezenta la vanzare 
(detalii valori nutriționale, ingrediente, alergeni vezi capitolul “Sosuri”) - 40g + 

1 bautura din gama Pepsi la doza 0,33 sau apa minerala / plata sticla 0,5 l
(detalii valori nutriționale, ingrediente, alergeni vezi capitolul  “Băuturi”) 



Produs din produs congelat!

- Unele produse din meniu sunt specifice doar anumitor restaurante Springtime.
- Produsele din meniu conțin sau pot conține alergeni sau urme de alergeni (gluten, lapte sau derivate din lapte, soia, 
  ouă, țelină, muștar, semințe de susan, alune, fructe cu coaja tare) provenite din materiile prime obținute în fabrici ce 
  procesează alimente ce conțin alergeni. 
- Grila de produse poate suferi modificări pe parcursul zilei și poate varia de la o zi la alta.
- Springtime nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele neconcordanțe ale datelor furnizate de către producător 
  sau alte surse externe.

NOTE
Alergenii sunt evidențiați cu majuscule.

ȘAORMA DE PUI

Saorma pui [*file piept de pui (81,69%), ulei floarea soarelui, apa, otet din alcool, MUSTAR (apa, boabe 
de MUSTAR 16%, otet din alcool, zahar, sare, acidifiant: acid citric; agent de ingrosare: guma xanthan, 
condimente, colorant: beta caroten), sare iodata, usturoi, zeama de lamaie, pasta tomate 36%, usturoi 
pudra, cumin, boia dulce, piper dulce macinat, cardamom macinat, boia iute, ghimbir macinat, piper 
alb macinat], cartofi prăjiți (*cartofi, ulei floarea soarelui, sare), salata coleslaw [varza alba & rosie, sos 
maioneza (ulei floarea soarelui 43%, apa, zahar, otet din alcool, sare, MUSTAR (faina de MUSTAR, apa, 
otet din alcool, zahar, sare, ulei de floarea soarelui, acidifiant: acid citric), proteina din LAPTE, amidon 
modificat din porumb, conservant: sorbat de potasiu, stabilizatori: guma guar, guma xanthan, antioxi-
dant: BHA, colorant: betacarotene, arome), morcov, MUSTAR, ceapa, patrunjel verde, zahar, sare], 
castraveţi murati (castraveti, apa, acidifiant: acid acetic, zahar, sare, marar, condimente: MUSTAR 
boabe), pastă de usturoi "Spring” (ulei floarea soarelui, usturoi 7%, apa, sare iodate, acidifiant: acid 
citric, proteina din LAPTE), rodie boabe, ardei iute murat (ardei iute, apa, sare, regulator de aciditate: 
acid acetic, acid citric, stabilizator: clorura de calciu, conservanti: sorbat de potasiu, benzoat de sodiu), 
patrunjel verde - 530 g / 130g  + 1 lipie (faina alba de GRAU, apa, drojdie, zahar, sare iodata) - 70g  

Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 786.3 / 189.1, Grăsimi (g): 13.4 din care: Acizi grași saturați (g) 3.6, 
Glucide (g): 12.6 din care: Zaharuri (g): 1, Proteine (g): 5.2, Sare (g): 0.8

530g/130g

34leiȘaorma de pui platou 

Produse / Ingrediente / Gramaj / 
Preț / Alergeni / Valori Nutriționale 

Se recomandă consumul integral al 
produselor în maxim 3 ore de la achiziționare.

460g/100g

34leiȘaorma de pui Mix Mezze 

Saorma pui [*file piept de pui (81,69%), ulei floarea soarelui, apa, otet din alcool, MUSTAR (apa, boabe 
de MUSTAR 16%, otet din alcool, zahar, sare, acidifiant: acid citric; agent de ingrosare: guma xanthan, 
condimente, colorant: beta caroten), sare iodate, usturoi, zeama de lamaie, pasta tomate 36%, usturoi 
pudra, cumin, boia dulce, piper dulce macinat, cardamom macinat, boia iute, ghimbir macinat, piper 
alb macinat], hummus [(naut, pasta de SUSAN (100%  SUSAN), gheata cuburi, ulei floarea soarelui, sare 
iodata, acidifiant: acid citric), ulei masline extravirgin], tabouleh (roșii, pătrunjel verde, GRAU fin, 
ceapă, lamaie zeama, ulei măsline extravirgin, sare iodata), cartofi prajiti (*cartofi, ulei floarea 
soarelui, sare), *falafel prajit 2buc (chiftelute vegetale din naut bob, ceapa, patrunjel, usturoi, sare, 
condimente naturale, agent de afanare: bicarbonat de sodiu, praf de copt), salata libaneza (roșii, 
castraveți verzi, salată iceberg, varză chinezească, ardei gras roșu/ capia, ceapă, ridichii, sos rodie, 
rodie boabe) & dressing rodie cu lamaie (sos de rodie concentrat min 20%, apa, lamaie min 15%, 
zahar, conservant: benzoat de sodiu, glucoza, otet de vin, sare, colorant: caramel, stabilizator: guma 
xantan, acidifiant: acid citric), castraveti murati (castraveti, apa, acidifiant: acid acetic, zahar, sare, 
marar, condimente: MUSTAR boabe), napi murati (ridiche, apa, sare, otet, acidifiant: acid citric, 
conservant: sorbat de potasiu, benzoat de sodiu), rodie boabe, patrunjel verde, ulei masline extravir-
gin - 460 g / 100 g   + 1 lipie (faina alba de GRAU, apa, drojdie, zahar, sare iodata) - 70g

Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 718.1 / 172.9, Grăsimi (g): 10.7 din care: Acizi grași saturați (g) 2.3, 
Glucide (g): 14 din care: Zaharuri (g): 1.6, Proteine (g): 5.5, Sare (g): 0.6



Produs din produs congelat!

- Unele produse din meniu sunt specifice doar anumitor restaurante Springtime.
- Produsele din meniu conțin sau pot conține alergeni sau urme de alergeni (gluten, lapte sau derivate din lapte, soia, 
  ouă, țelină, muștar, semințe de susan, alune, fructe cu coaja tare) provenite din materiile prime obținute în fabrici ce 
  procesează alimente ce conțin alergeni. 
- Grila de produse poate suferi modificări pe parcursul zilei și poate varia de la o zi la alta.
- Springtime nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele neconcordanțe ale datelor furnizate de către producător 
  sau alte surse externe.

NOTE
Alergenii sunt evidențiați cu majuscule.

ȘAORMA DE VITĂ

250g/80g

24leiȘaorma de vită sandwich libanez 

*Saorma vita fasii [fasii vrabioara vitel  (78,77%), ulei floarea soarelui, apa, otet din alcool, zeama de 
portocale, zeama de lamaie, MUSTAR (apa, boabe de MUSTAR 16%, otet din alcool, zahar, sare, acidifi-
ant: acid citric; agent de ingrosare: guma xantan, condimente, colorant: beta caroten), pulpa fruct kiwi, 
usturoi, tenderin (maltodextrina, regulator de aciditate: E331, E262, sare, antioxidantiL E301), pasta 
tomate 36%, cumin, usturoi pudra, boia dulce, piper dulce macinat, cardamom macinat, boia iute, 
ghimbir macinat, scortisoara], sos pasta de SUSAN (pasta SUSAN, apa, sare, acidifiant: acid citric), 
castraveti murati (castraveti, apa, acidifiant: acid acetic, zahar, sare, marar, condimente: MUSTAR 
boabe), rosii, salata biwaz (patrunjel verde, ceapa)

Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 795.6 / 192.6, Grăsimi (g): 10.5 din care: Acizi grași saturați (g) 2, Glucide 
(g): 11.6 din care: Zaharuri(g): 2.3, Proteine (g): 13.1, Sare (g): 0.4

37leiȘaorma de vită sandwich libanez 

*Saorma vită Sandwich - 250 g / 80 g 
Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): Valoare Energetică (kJ/kcal): 795.6 / 192.6, Grăsimi (g): 10.5 din care: 
Acizi grași saturați (g) 2, Glucide (g): 11.6 din care: Zaharuri(g): 2.3, Proteine (g): 13.1, Sare (g): 0.4 + 

1 portie *cartofi prajiti (cartofi, ulei floarea soarelui, sare) - 120g  
Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 733.1 / 176.3, Grăsimi (g): 12.6 din care: Acizi grași saturați (g) 6, Glucide 
(g): 14.7 din care: Zaharuri (g): 0.5, Proteine (g): 1.7, Sare (g): 0.5 +
 
1 sos la alegere din gama prezenta la vanzare 
(detalii valori nutriționale, ingrediente, alergeni vezi capitolul “Sosuri”) - 40g + 

1 bautura din gama Pepsi la doza 0,33 sau apa minerala / plata sticla 0,5 l
(detalii valori nutriționale, ingrediente, alergeni vezi capitolul “Băuturi”) 

Imagini cu titlu de prezentare

Produse / Ingrediente / Gramaj / 
Preț / Alergeni / Valori Nutriționale 

Se recomandă consumul integral al 
produselor în maxim 3 ore de la achiziționare.



Produs din produs congelat!

- Unele produse din meniu sunt specifice doar anumitor restaurante Springtime.
- Produsele din meniu conțin sau pot conține alergeni sau urme de alergeni (gluten, lapte sau derivate din lapte, soia, 
  ouă, țelină, muștar, semințe de susan, alune, fructe cu coaja tare) provenite din materiile prime obținute în fabrici ce 
  procesează alimente ce conțin alergeni. 
- Grila de produse poate suferi modificări pe parcursul zilei și poate varia de la o zi la alta.
- Springtime nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele neconcordanțe ale datelor furnizate de către producător 
  sau alte surse externe.

NOTE
Alergenii sunt evidențiați cu majuscule.

ȘAORMA DE VITĂ

360g/100g

30leiȘaorma de vită sandwich mare libanez 

*Saorma pui [*file piept de pui (81,69%), ulei floarea soarelui, apa, otet din alcool, MUSTAR (apa, 
boabe de MUSTAR 16%, otet din alcool, zahar, sare, acidifiant: acid citric; agent de ingrosare: guma 
xanthan, condimente, colorant: beta caroten), sare iodata, usturoi, zeama de lamaie, pasta tomate 
36%, usturoi pudra, cumin, boia dulce, piper dulce macinat, cardamom macinat, boia iute, ghimbir 
macinat, piper alb macinat], lipie (faina alba de GRAU, apa, drojdie, zahar, sare iodata), cartofi prăjiți 
(*cartofi, ulei floarea soarelui, sare), pastă de usturoi Spring (ulei floarea soarelui, usturoi 7%, apa, 
sare iodata, acidifiant: acid citric, proteina din LAPTE), castraveţi murati (castraveti, apa, acidifiant: acid 
acetic, zahar, sare, marar, condimente: MUSTAR boabe)

Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 731.5 / 177.6, Grăsimi (g): 9.4 din care: Acizi grași saturați (g) 1.8, Glucide 
(g): 11.8 din care: Zaharuri (g): 2.5, Proteine (g): 11.6, Sare (g): 0.4

Produse / Ingrediente / Gramaj / 
Preț / Alergeni / Valori Nutriționale 

Se recomandă consumul integral al 
produselor în maxim 3 ore de la achiziționare.

43leiȘaorma de vită sandwich mare libanez 

*Saorma Vită Sandwich Mare -360 g / 100 g 
Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 731.5 / 177.6, Grăsimi (g): 9.4 din care: Acizi grași saturați (g) 1.8, Glucide 
(g): 11.8 din care: Zaharuri (g): 2.5, Proteine (g): 11.6, Sare (g): 0.4 + 

1 portie *cartofi prajiti (cartofi, ulei floarea soarelui, sare) - 120g  
Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 733.1 / 176.3, Grăsimi (g): 12.6 din care: Acizi grași saturați (g) 6, Glucide 
(g): 14.7 din care: Zaharuri (g): 0.5, Proteine (g): 1.7, Sare (g): 0.5 +
 
1 sos la alegere din gama prezenta la vanzare 
(detalii valori nutriționale, ingrediente, alergeni vezi capitolul “Sosuri”) - 40g + 

1 bautura din gama Pepsi la doza 0,33 sau apa minerala / plata sticla 0,5 l
(detalii valori nutriționale, ingrediente, alergeni vezi capitolul  “Băuturi”) 
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Produs din produs congelat!

- Unele produse din meniu sunt specifice doar anumitor restaurante Springtime.
- Produsele din meniu conțin sau pot conține alergeni sau urme de alergeni (gluten, lapte sau derivate din lapte, soia, 
  ouă, țelină, muștar, semințe de susan, alune, fructe cu coaja tare) provenite din materiile prime obținute în fabrici ce 
  procesează alimente ce conțin alergeni. 
- Grila de produse poate suferi modificări pe parcursul zilei și poate varia de la o zi la alta.
- Springtime nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele neconcordanțe ale datelor furnizate de către producător 
  sau alte surse externe.

NOTE
Alergenii sunt evidențiați cu majuscule.

ȘAORMA DE VITĂ

Saorma vita [*fasii vrabioara vitel  (78,77%), ulei floarea soarelui, apa, otet din alcool, zeama de 
portocale, zeama de lamaie, MUSTAR (apa, boabe de MUSTAR 16%, otet din alcool, zahar, sare, acidifi-
ant: acid citric; agent de ingrosare: guma xantan, condimente, colorant: beta caroten), pulpa fruct kiwi, 
usturoi, tenderin (maltodextrina, regulator de aciditate: E331, E262, sare, antioxidantiL E301), pasta 
tomate 36%, cumin, usturoi pudra, boia dulce, piper dulce macinat, cardamom macinat, boia iute, 
ghimbir macinat, scortisoara], cartofi prajiti (*cartofi, ulei floarea soarelui, sare), hummus [(naut, pasta 
de SUSAN (100%  SUSAN), gheata cuburi, ulei floarea soarelui, sare iodata, acidifiant: acid citric)], 
salata libaneza [rosii, castraveti verzi, salata iceberg, varza chinezeasca, ardei gras capia, ceapa, ridichi, 
dressing rodie & lamaie (sos de rodie concentrat min 20%, apa, lamaie min 15%, zahar, conservant: 
benzoat de sodiu, glucoza, otet de vin, sare, colorant: caramel, stabilizator: guma xantan, acidifiant: 
acid citric)], castraveti murati (castraveti, apa, acidifiant: acid acetic, zahar, sare, marar, condimente: 
MUSTAR boabe), ceapa rosie, patrunjel verde, rodie boabe, ardei iute murat (ardei iute, apa, sare, 
regulator de aciditate: acid acetic, acid citric, stabilizator: clorura de calciu, conservanti: sorbat de 
potasiu, benzoat de sodiu), ulei masline extravirgin - 520g / 130g + 1 lipie (faina alba de GRAU, apa, 
drojdie, zahar, sare iodata) - 70g  

Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 708.3 / 171.2, Grăsimi (g): 10.7 din care: Acizi grași saturați (g) 3.7, 
Glucide (g): 12.1 din care: Zaharuri (g): 1.4, Proteine (g): 7, Sare (g): 0.4

520g/130g

48leiȘaorma de vită platou 

Produse / Ingrediente / Gramaj / 
Preț / Alergeni / Valori Nutriționale 

Se recomandă consumul integral al 
produselor în maxim 3 ore de la achiziționare.

460g/100g

40leiȘaorma de vită Mix Mezze 

Saorma vitel fasii [*fasii vrabioara vitel  (78,77%), ulei floarea soarelui, apa, otet din alcool, zeama de 
portocale, zeama de lamaie, MUSTAR (apa, boabe de MUSTAR 16%, otet din alcool, zahar, sare, acidifi-
ant: acid citric; agent de ingrosare: guma xantan, condimente, colorant: beta caroten), pulpa fruct kiwi, 
usturoi, tenderin (maltodextrina, regulator de aciditate: E331, E262, sare, antioxidantiL E301), pasta 
tomate 36%, cumin, usturoi pudra, boia dulce, piper dulce macinat, cardamom macinat, boia iute, 
ghimbir macinat, scortisoara], hummus [(naut, pasta de SUSAN (100%  SUSAN), cuburi gheata, ulei 
floarea soarelui, sare iodata, acidifiant: acid citric)],  tabouleh (roșii, pătrunjel verde, GRAU fin, ceapă, 
lamaie zeama, ulei măsline extravirgin, sare iodata), cartofi prajiti *(cartofi, ulei floarea soarelui, sare), 
*falafel prajit 2 buc (chiftelute vegetale din naut bob, ceapa, patrunjel, usturoi, sare, condimente 
naturale, agent de afanare: bicarbonat de sodiu, praf de copt), salata libaneza (roșii, castraveți verzi, 
salată iceberg, varză chinezească, ardei gras roșu/ capia, ceapă, ridichii, sos rodie, rodie boabe) & 
dressing rodie cu lamaie (sos de rodie concentrat min 20%, apa, lamaie min 15%, zahar, conservant: 
benzoat de sodiu, glucoza, otet de vin, sare, colorant: caramel, stabilizator: guma xantan, acidifiant: 
acid citric), castraveti murati (castraveti, apa, acidifiant: acid acetic, zahar, sare, marar, condimente: 
MUSTAR boabe), napi murati (ridiche, apa, sare, otet, acidifiant: acid citric, conservant: sorbat de 
potasiu, benzoat de sodiu), rodie boabe, patrunjel verde, ulei masline - 460g/ 100g + 1 lipie (faina 
alba de GRAU, apa, drojdie, zahar, sare iodata) - 70g

Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 660.1 / 160.1, Grăsimi (g): 8.5 din care: Acizi grași saturați (g) 1.8, Glucide 
(g): 13.9 din care: Zaharuri (g): 1.7, Proteine (g): 7.3, Sare (g): 0.6



Produs din produs congelat!

- Unele produse din meniu sunt specifice doar anumitor restaurante Springtime.
- Produsele din meniu conțin sau pot conține alergeni sau urme de alergeni (gluten, lapte sau derivate din lapte, soia, 
  ouă, țelină, muștar, semințe de susan, alune, fructe cu coaja tare) provenite din materiile prime obținute în fabrici ce 
  procesează alimente ce conțin alergeni. 
- Grila de produse poate suferi modificări pe parcursul zilei și poate varia de la o zi la alta.
- Springtime nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele neconcordanțe ale datelor furnizate de către producător 
  sau alte surse externe.

NOTE
Alergenii sunt evidențiați cu majuscule.

400g/100g

25leiFrigărui de pui sandwich libanez 

Frigaruie pui grill [*piept de pui bucati (80,74%), ulei floarea soarelui, apa, MUSTAR (apa, boabe de 
MUSTAR 16%, otet din alcool, zahar, sare, acidifiant: acid citric; agent de ingrosare: guma xantan, 
condimente, colorant: beta caroten), otet din alcool, zeama de lamaie, sare iodata, ustuoi, pasta tomate 
36%, usturoi pudra, piper dulce macinat, boia iute, ghimbir macinat, piper alb macinat, cardamom 
macinat, tarhon, rozmarin], salata coleslaw [ varza alba & rosie, sos maioneza (ulei floarea soarelui 
43%, apa, zahar, otet din alcool, sare, MUSTAR (faina de MUSTAR, apa, otet din alcool, zahar, sare, ulei 
de floarea soarelui, acidifiant: acid citric), proteina din LAPTE, amidon modificat din porumb, 
conservant: sorbat de potasiu, stabilizatori: guma guar, guma xanthan, antioxidant: BHA, colorant: 
betacarotene, arome), morcov, MUSTAR (apa, MUSTAR boabe 15%, otet din alcool, zahar, sare iodata, 
amidon modificat din porumb, stabilizatori: guma xantan, colorant: betacaroten, amestec condimente), 
ceapa, patrunjel, zahar, sare], pastă de usturoi "Spring" (ulei floarea soarelui, usturoi 7%, apa, sare 
iodate, acidifiant: acid citric, proteina din LAPTE), cartofi prajiti (*cartofi, ulei floarea soarelui, sare), 
lipie (faina alba de GRAU, apa, drojdie, zahar, sare iodata), castraveti murati (castraveti intregi, apa, 
acidifiant: acid acetic, zahar, sare, marar, condimente: MUSTAR boabe), ketchup dulce (apa, pasta de 
tomate, zahar, otet de vin, amidon modificat din porumb, sare iodata, condimente, stabilizatori: guma 
guar, guma xantan, acidifiant: acid citric, antioxidant: acid ascorbic, conservanti: benzoat de sodiu, 
sorbat de potasiu)  - 400 g / 100 g

Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 670 / 160.3, Grăsimi (g): 8.4 din care: Acizi grași saturați (g) 3.1, Glucide 
(g): 15.8 din care: Zaharuri (g): 1.6, Proteine (g): 6, Sare (g): 0.7

38leiFrigărui de pui sandwich libanez 

*Frigărui pui Sandwich - 400 g / 100 g 
Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 670 / 160.3, Grăsimi (g): 8.4 din care: Acizi grași saturați (g) 3.1, Glucide 
(g): 15.8 din care: Zaharuri (g): 1.6, Proteine (g): 6, Sare (g): 0.7 + 

1 portie *cartofi prajiti (cartofi, ulei floarea soarelui, sare) - 120g  
Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 733.1 / 176.3, Grăsimi (g): 12.6 din care: Acizi grași saturați (g) 6, Glucide 
(g): 14.7 din care: Zaharuri (g): 0.5, Proteine (g): 1.7, Sare (g): 0.5 +
 
1 sos la alegere din gama prezenta la vanzare 
(detalii valori nutriționale, ingrediente, alergeni vezi capitolul “Sosuri”) - 40g + 

1 bautura din gama Pepsi la doza 0,33 sau apa minerala / plata sticla 0,5 l
(detalii valori nutriționale, ingrediente, alergeni vezi capitolul “Băuturi”) 

Produse / Ingrediente / Gramaj / 
Preț / Alergeni / Valori Nutriționale 

Se recomandă consumul integral al 
produselor în maxim 3 ore de la achiziționare.

FRIGĂRUI DE PUI



Produs din produs congelat!

- Unele produse din meniu sunt specifice doar anumitor restaurante Springtime.
- Produsele din meniu conțin sau pot conține alergeni sau urme de alergeni (gluten, lapte sau derivate din lapte, soia, 
  ouă, țelină, muștar, semințe de susan, alune, fructe cu coaja tare) provenite din materiile prime obținute în fabrici ce 
  procesează alimente ce conțin alergeni. 
- Grila de produse poate suferi modificări pe parcursul zilei și poate varia de la o zi la alta.
- Springtime nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele neconcordanțe ale datelor furnizate de către producător 
  sau alte surse externe.

NOTE
Alergenii sunt evidențiați cu majuscule.

FRIGĂRUI DE PUI

*Frigaruie pui grill [*piept de pui bucati (80,74%), ulei floarea soarelui, apa, MUSTAR (apa, boabe de 
MUSTAR 16%, otet din alcool, zahar, sare, acidifiant: acid citric; agent de ingrosare: guma xantan, 
condimente, colorant: beta caroten), otet din alcool, zeama de lamaie, sare iodata, ustuoi, pasta tomate 
36%, usturoi pudra, piper dulce macinat, boia iute, ghimbir macinat, piper alb macinat, cardamom 
macinat, tarhon, rozmarin], cartofi prăjiți (*cartofi, ulei floarea soarelui, sare), salata coleslaw [varza 
alba & rosie, sos maioneza (ulei floarea soarelui 43%, apa, zahar, otet din alcool, sare, MUSTAR (faina 
de MUSTAR, apa, otet din alcool, zahar, sare, ulei de floarea soarelui, acidifiant: acid citric), proteina din 
LAPTE, amidon modificat din porumb, conservant: sorbat de potasiu, stabilizatori: guma guar, guma 
xanthan, antioxidant: BHA, colorant: betacarotene, arome), morcov, MUSTAR, ceapa, patrunjel, zahar, 
sare], castraveţi murati (castraveti intregi, apa, acidifiant: acid acetic, zahar, sare, marar, condimente: 
MUSTAR boabe), pastă de usturoi "Spring” (ulei floarea soarelui, usturoi 7%, apa, sare iodate, acidifi-
ant: acid citric, proteina din LAPTE), rodie boabe, ardei iute murat (ardei iute, apa, sare, regulator de 
aciditate: acid acetic, acid citric, stabilizator: clorura de calciu, conservanti: sorbat de potasiu, benzoat 
de sodiu), patrunjel verde - 450g / 100g + 1 lipie (faina alba de GRAU, apa, drojdie, zahar, sare iodata) 
- 70g  

Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 657.6 / 157.6, Grăsimi (g): 9.3 din care: Acizi grași saturați (g) 1.9, Glucide 
(g): 14.4 din care: Zaharuri (g): 1.4, Proteine (g): 4.7, Sare (g): 0.5

450g/100g

33leiFrigărui de pui platou 

Produse / Ingrediente / Gramaj / 
Preț / Alergeni / Valori Nutriționale 

Se recomandă consumul integral al 
produselor în maxim 3 ore de la achiziționare.

460g/100g

34leiFrigărui de pui Mix Mezze 

Frigaruie pui grill (*piept de pui bucati (80,74%), ulei floarea soarelui, apa, MUSTAR (apa, boabe de 
MUSTAR 16%, otet din alcool, zahar, sare, acidifiant: acid citric; agent de ingrosare: guma xantan, 
condimente, colorant: beta caroten), otet din alcool, zeama de lamaie, sare iodata, usturoi, pasta 
tomate 36%, usturoi pudra, piper dulce macinat, boia iute, ghimbir macinat, piper alb macinat, carda-
mom macinat, tarhon, rozmarin), hummus [(naut, pasta de SUSAN (100%  SUSAN), gheata cuburi, ulei 
floarea soarelui, sare iodata, acidifiant: acid citric), ulei masline extravirgin], salată tabouleh (roșii, 
pătrunjel verde, GRAU fin, ceapă, lamaie zeama, ulei măsline extravirgin, sare iodata), cartofi prajiti 
(*cartofi, ulei floarea soarelui, sare), * falafel prajit 2buc (chiftelute vegetale din naut bob, ceapa, 
patrunjel, usturoi, sare, condimente naturale, agent de afanare: bicarbonat de sodiu, praf de copt), 
salata libaneza (roșii, castraveți verzi, salată iceberg, varză chinezească, ardei gras roșu/ capia, ceapă, 
ridichii, sos rodie, rodie boabe) & dressing rodie cu lamaie (sos de rodie concentrat min 20%, apa, 
lamaie min 15%, zahar, conservant: benzoat de sodiu, glucoza, otet de vin, sare, colorant: caramel, 
stabilizator: guma xantan, acidifiant: acid citric), castraveti murati (castraveti, apa, acidifiant: acid 
acetic, zahar, sare, marar, condimente: MUSTAR boabe), napi murati (ridiche, apa, sare, otet, acidifiant: 
acid citric, conservant: sorbat de potasiu, benzoat de sodiu), rodie boabe, ardei iute murat (ardei iute, 
apa, sare, regulator de aciditate: acid acetic, acid citric, stabilizator: clorura de calciu, conservanti: 
sorbat de potasiu, benzoat de sodiu), patrunjel verde, ulei masline extravirgin  - 460g / 100g + 1 lipie 
(faina alba de GRAU, apa, drojdie, zahar, sare iodata) - 70g

Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 720 / 174.9, Grăsimi (g): 10.8 din care: Acizi grași saturați (g) 2.4, Glucide 
(g): 14 din care: Zaharuri (g): 1.6, Proteine (g): 5.8, Sare (g): 0.5



Produs din produs congelat!

- Unele produse din meniu sunt specifice doar anumitor restaurante Springtime.
- Produsele din meniu conțin sau pot conține alergeni sau urme de alergeni (gluten, lapte sau derivate din lapte, soia, 
  ouă, țelină, muștar, semințe de susan, alune, fructe cu coaja tare) provenite din materiile prime obținute în fabrici ce 
  procesează alimente ce conțin alergeni. 
- Grila de produse poate suferi modificări pe parcursul zilei și poate varia de la o zi la alta.
- Springtime nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele neconcordanțe ale datelor furnizate de către producător 
  sau alte surse externe.

NOTE
Alergenii sunt evidențiați cu majuscule.

220g

13leiFalafel sandwich libanez 

*Falafel prajit (*chiftelute vegetale din naut bob, ceapa, patrunjel, usturoi, sare, condimente naturale, 
agent de afanare: bicarbonat de sodiu, praf de copt), sos pasta de SUSAN (pasta SUSAN - 100% miez 
SUSAN macinat, apa, sare, acidifiant: acid citric), castraveti murati (castraveti intregi, apa, acidifiant: 
acid acetic, zahar, sare, marar, condimente: MUSTAR boabe), rosii, salata iceberg, salata Biwaz (ceapa, 
patrunjel verde), lipie (faina alba de GRAU, apa, drojdie, zahar, sare iodata) - 220g

Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 702.6 / 171, Grăsimi (g): 10.3 din care: Acizi grași saturați (g) 3.4, Glucide 
(g): 15.5 din care: Zaharuri (g): 2.1, Proteine (g): 4.5, Sare (g): 0.7

27leiFalafel sandwich libanez
*Falafel Sandwich - 220 g 
Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 702.6 / 171, Grăsimi (g): 10.3 din care: Acizi grași saturați (g) 3.4, Glucide 
(g): 15.5 din care: Zaharuri (g): 2.1, Proteine (g): 4.5, Sare (g): 0.7+ 

1 portie *cartofi prajiti (cartofi, ulei floarea soarelui, sare) - 120g  
Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 733.1 / 176.3, Grăsimi (g): 12.6 din care: Acizi grași saturați (g) 6, Glucide 
(g): 14.7 din care: Zaharuri (g): 0.5, Proteine (g): 1.7, Sare (g): 0.5 +
 
1 sos la alegere din gama prezenta la vanzare 
(detalii valori nutriționale, ingrediente, alergeni vezi capitolul  “Sosuri”) - 40g + 

1 bautura din gama Pepsi la doza 0,33 sau apa minerala / plata sticla 0,5 l
(detalii valori nutriționale, ingrediente, alergeni vezi capitolul  “Băuturi”) 

Produse / Ingrediente / Gramaj / 
Preț / Alergeni / Valori Nutriționale 

Se recomandă consumul integral al 
produselor în maxim 3 ore de la achiziționare.

FALAFEL
Imagini cu titlu de prezentare



Produs din produs congelat!

- Unele produse din meniu sunt specifice doar anumitor restaurante Springtime.
- Produsele din meniu conțin sau pot conține alergeni sau urme de alergeni (gluten, lapte sau derivate din lapte, soia, 
  ouă, țelină, muștar, semințe de susan, alune, fructe cu coaja tare) provenite din materiile prime obținute în fabrici ce 
  procesează alimente ce conțin alergeni. 
- Grila de produse poate suferi modificări pe parcursul zilei și poate varia de la o zi la alta.
- Springtime nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele neconcordanțe ale datelor furnizate de către producător 
  sau alte surse externe.

NOTE
Alergenii sunt evidențiați cu majuscule.

FALAFEL

380g

19leiFalafel sandwich mare libanez 

*Falafel prajit (*chiftelute vegetale din naut bob, ceapa, patrunjel, usturoi, sare, condimente naturale, 
agent de afanare: bicarbonat de sodiu, praf de copt), sos pasta de SUSAN (pasta SUSAN - 100% miez 
Susan macinat, apa, sare, acidifiant: acid citric), castraveti murati (castraveti intregi, apa, acidifiant: 
acid acetic, zahar, sare, marar, condimente: MUSTAR boabe), rosii, salata Biwaz (ceapa, patrunjel 
verde), salata iceberg, lipie (faina alba de GRAU, apa, drojdie, zahar, sare iodata) 

Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 602.1 / 144.2, Grăsimi (g): 7.6 din care: Acizi grași saturați (g) 2.2, Glucide 
(g): 15.6 din care: Zaharuri (g): 2.3, Proteine (g): 4.3, Sare (g): 0.7

Produse / Ingrediente / Gramaj / 
Preț / Alergeni / Valori Nutriționale 

Se recomandă consumul integral al 
produselor în maxim 3 ore de la achiziționare.

32leiFalafel sandwich mare libanez 

*Falafel Sandwich Mare -380 g
Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 602.1 / 144.2, Grăsimi (g): 7.6 din care: Acizi grași saturați (g) 2.2, Glucide 
(g): 15.6 din care: Zaharuri (g): 2.3, Proteine (g): 4.3, Sare (g): 0.7+ 

1 portie *cartofi prajiti (cartofi, ulei floarea soarelui, sare) - 120g  
Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 733.1 / 176.3, Grăsimi (g): 12.6 din care: Acizi grași saturați (g) 6, Glucide 
(g): 14.7 din care: Zaharuri (g): 0.5, Proteine (g): 1.7, Sare (g): 0.5 +
 
1 sos la alegere din gama prezenta la vanzare 
(detalii valori nutriționale, ingrediente, alergeni vezi capitolul “Sosuri”) - 40g + 

1 bautura din gama Pepsi la doza 0,33 sau apa minerala / plata sticla 0,5 l
(detalii valori nutriționale, ingrediente, alergeni vezi capitolul “Băuturi”) 
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Produs din produs congelat!

- Unele produse din meniu sunt specifice doar anumitor restaurante Springtime.
- Produsele din meniu conțin sau pot conține alergeni sau urme de alergeni (gluten, lapte sau derivate din lapte, soia, 
  ouă, țelină, muștar, semințe de susan, alune, fructe cu coaja tare) provenite din materiile prime obținute în fabrici ce 
  procesează alimente ce conțin alergeni. 
- Grila de produse poate suferi modificări pe parcursul zilei și poate varia de la o zi la alta.
- Springtime nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele neconcordanțe ale datelor furnizate de către producător 
  sau alte surse externe.

NOTE
Alergenii sunt evidențiați cu majuscule.

FALAFEL

410g

22leiFalafel platou

*Falafel prajit (*chiftelute vegetale din naut bob, ceapa, patrunjel, usturoi, sare, condimente naturale, 
agent de afanare: bicarbonat de sodiu, praf de copt), hummus (naut, pasta de SUSAN (100%  SUSAN), 
gheata cuburi, ulei floarea soarelui, sare iodata, acidifiant: acid citric), salata libaneza [rosii, castraveti 
verzi, salata iceberg, varza chinezeasca, ardei gras capia, ceapa, ridichi, dressing rodie & lamaie (sos de 
rodie concentrat min 20%, apa, lamaie min 15%, zahar, conservant: benzoat de sodiu, glucoza, otet de 
vin, sare, colorant: caramel, stabilizator: guma xantan, acidifiant: acid citric)], castraveti murati (cas-
traveti intregi, apa, acidifiant: acid acetic, zahar, sare, marar, condimente: MUSTAR boabe), sos pasta de 
SUSAN (pasta SUSAN - 100% miez SUSAN macinat, apa, sare, acidifiant: acid citric), salata Biwaz 
(ceapa, patrunjel verde), napi murati (ridiche, apa, sare, otet, acidifiant: acid citric, conservant: sorbat 
de potasiu, benzoat de sodiu), rodie boabe, ardei iute murat (ardei iute, apa, sare, regulator de acidi-
tate: acid acetic, acid citric, stabilizator: clorura de calciu, conservanti: sorbat de potasiu, benzoat de 
sodiu), patrunjel verde, ulei masline extravirgin -  410g  + 1 lipie (faina alba de GRAU, apa, drojdie, 
zahar, sare iodata) – 70g

Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 817.7 / 198.6, Grăsimi (g): 13.7 din care: Acizi grași saturați (g) 3.6, 
Glucide (g): 15.3 din care: Zaharuri (g): 2.4, Proteine (g): 4.3, Sare (g): 0.8

Produse / Ingrediente / Gramaj / 
Preț / Alergeni / Valori Nutriționale 

Se recomandă consumul integral al 
produselor în maxim 3 ore de la achiziționare.

15leiFalafel Hummus 

 Hummus (naut, pasta de SUSAN (100%  SUSAN), gheata cuburi, ulei floarea soarelui, sare 
iodata, acidifiant: acid citric),*falafel prajit 3 buc (chiftelute vegetale din naut bob, ceapa, patrunjel, 
usturoi, sare, condimente naturale, agent de afanare: bicarbonat de sodiu, praf de copt), salata 
libaneza [rosii, castraveti verzi, salata iceberg, varza chinezeasca, ardei gras capia, ceapa, ridichi] & 
dressing rodie cu lamaie (sos de rodie concentrat min 20%, apa, lamaie min 15%, zahar, conservant: 
benzoat de sodiu, glucoza, otet de vin, sare, colorant: caramel, stabilizator: guma xantan, acidifiant: 
acid citric)], sos pasta de SUSAN (pasta SUSAN, apa, sare, acidifiant: acid citric), castraveti murati 
(castraveti, apa, acidifiant: acid acetic, zahar, sare, marar, condimente: MUSTAR boabe), rodie boabe, 
ardei iute murat (ardei iute, apa, sare, regulator de aciditate: acid acetic, acid citric, stabilizator: clorura 
de calciu, conservanti: sorbat de potasiu, benzoat de sodiu), patrunjel verde - 250g + 1 lipie (faina 
alba de GRAU, apa, drojdie, zahar, sare iodata) – 50g

Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 772.8 / 186.9, Grăsimi (g): 11.9 din care: Acizi grași saturați (g) 1.2, 
Glucide (g): 16 din care: Zaharuri (g): 2.4, Proteine (g): 4.7, Sare (g): 0.9

250g



Produs din produs congelat!

- Unele produse din meniu sunt specifice doar anumitor restaurante Springtime.
- Produsele din meniu conțin sau pot conține alergeni sau urme de alergeni (gluten, lapte sau derivate din lapte, soia, 
  ouă, țelină, muștar, semințe de susan, alune, fructe cu coaja tare) provenite din materiile prime obținute în fabrici ce 
  procesează alimente ce conțin alergeni. 
- Grila de produse poate suferi modificări pe parcursul zilei și poate varia de la o zi la alta.
- Springtime nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele neconcordanțe ale datelor furnizate de către producător 
  sau alte surse externe.

NOTE
Alergenii sunt evidențiați cu majuscule.

FALAFEL

260g

16leiFalafel Hummus Avocado

Hummus [(naut, pasta de SUSAN (100%  SUSAN), gheata cuburi, ulei floarea soarelui, sare iodata, 
acidifiant: acid citric)], Hummus cu avocado [(naut, pasta SUSAN, cuburi gheata, avocado 9%, frunze 
spanac, sare iodata, acidifiant: acid citric), cu decor de avocado felie, ulei masline extravirgin, patrunjel 
verde], *falafel prajit 3 buc (chiftelute vegetale din naut bob, ceapa, patrunjel, usturoi, sare, condi-
mente naturale, agent de afanare: bicarbonat de sodiu, praf de copt), salata libaneza [rosii, castraveti 
verzi, salata iceberg, varza chinezeasca, ardei gras capia, ceapa, ridichi] & dressing rodie cu lamaie 
(sos de rodie concentrat min 20%, apa, lamaie min 15%, zahar, conservant: benzoat de sodiu, glucoza, 
otet de vin, sare, colorant: caramel, stabilizator: guma xantan, acidifiant: acid citric)], sos pasta de 
SUSAN (pasta SUSAN, apa, sare, acidifiant: acid citric), avocado, castraveti murati (castraveti, apa, 
acidifiant: acid acetic, zahar, sare, marar, condimente: MUSTAR boabe), rodie boabe, ardei iute murat 
(ardei iute, apa, sare, regulator de aciditate: acid acetic, acid citric, stabilizator: clorura de calciu, 
conservanti: sorbat de potasiu, benzoat de sodiu), patrunjel verde - 260g + 1 lipie (faina alba de 
GRAU, apa, drojdie, zahar, sare iodata) – 50g

Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 1096.3 / 263.6, Grăsimi (g): 17.9 din care: Acizi grași saturați (g) 2, 
Glucide (g): 20.4 din care: Zaharuri (g): 2.5, Proteine (g): 6.8, Sare (g): 1.3

Produse / Ingrediente / Gramaj / 
Preț / Alergeni / Valori Nutriționale 

Se recomandă consumul integral al 
produselor în maxim 3 ore de la achiziționare.
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Produs din produs congelat!

- Unele produse din meniu sunt specifice doar anumitor restaurante Springtime.
- Produsele din meniu conțin sau pot conține alergeni sau urme de alergeni (gluten, lapte sau derivate din lapte, soia, 
  ouă, țelină, muștar, semințe de susan, alune, fructe cu coaja tare) provenite din materiile prime obținute în fabrici ce 
  procesează alimente ce conțin alergeni. 
- Grila de produse poate suferi modificări pe parcursul zilei și poate varia de la o zi la alta.
- Springtime nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele neconcordanțe ale datelor furnizate de către producător 
  sau alte surse externe.

NOTE
Alergenii sunt evidențiați cu majuscule.

600g

42leiMega Mix Mezze

Hummus [(naut, pasta de SUSAN (100%  SUSAN), gheata cuburi, ulei floarea soarelui, sare iodata, 
acidifiant: acid citric), ulei masline extravirgin], hummus cu avocado [(naut, pasta SUSAN, cuburi 
gheata, avocado 9%, frunze spanac, sare iodata, acidifiant: acid citric), cu decor de avocado felie, ulei 
masline extravirgin, patrunjel verde], muttabal [(*vinete coapte tocate, pastă SUSAN – 100% seminte 
SUSAN, sare, acidifiant: acid citric), cu decor de roșii, rodie boabe, ulei măsline extravirgin, pătrunjel 
verde)], tabbouleh (roșii, pătrunjel verde, GRAU fin, ceapă, lamaie zeama, ulei măsline extravirgin, sare 
iodata), mouhammara [apa, ulei floarea soarelui, PESMET - GLUTEN, pasta tomate 36%, miez de NUCA, 
ardei iute macinat, ulei masline extravirgin, zahar, sare iodata, usturoi pudra, emulsie boia, chimen] cu 
decor de MIGDALE așchii, ulei masline extravirgin, patrunjel verde], salata libaneza [rosii, castraveti 
verzi, salata iceberg, varza chinezeasca, ardei gras capia, ceapa, ridichi & dressing rodie & lamaie (sos 
de rodie concentrat min 20%, apa, lamaie min 15%, zahar, conservant: benzoat de sodiu, glucoza, otet 
de vin, sare, colorant: caramel, stabilizator: guma xantan, acidifiant: acid citric)], *falafel prajit 2 buc 
(chiftelute vegetale din naut bob, ceapa, patrunjel, usturoi, sare, condimente naturale, agent de 
afanare: bicarbonat de sodiu, praf de copt), castraveti murati (castraveti, apa, acidifiant: acid acetic, 
zahar, sare, marar, condimente: MUSTAR boabe), ardei iute murat (ardei iute, apa, sare, regulator de 
aciditate: acid acetic, acid citric, stabilizator: clorura de calciu, conservanti: sorbat de potasiu, benzoat 
de sodiu), napi murati (ridiche, apa, sare, otet, acidifiant: acid citric, conservant: sorbat de potasiu, 
benzoat de sodiu), rodie boabe, - 600g +  lipie (faina alba de GRAU, apa, drojdie, zahar, sare iodata) – 2 
buc ( 140g)

Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 878.5 / 213.2, Grăsimi (g): 13.4 din care: Acizi grași saturați (g) 1.6, 
Glucide (g): 18.2 din care: Zaharuri (g): 2.9, Proteine (g): 5.2, Sare (g): 1.3

Produse / Ingrediente / Gramaj / 
Preț / Alergeni / Valori Nutriționale 

Se recomandă consumul integral al 
produselor în maxim 3 ore de la achiziționare.

MIX MEZZE
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Produs din produs congelat!

- Unele produse din meniu sunt specifice doar anumitor restaurante Springtime.
- Produsele din meniu conțin sau pot conține alergeni sau urme de alergeni (gluten, lapte sau derivate din lapte, soia, 
  ouă, țelină, muștar, semințe de susan, alune, fructe cu coaja tare) provenite din materiile prime obținute în fabrici ce 
  procesează alimente ce conțin alergeni. 
- Grila de produse poate suferi modificări pe parcursul zilei și poate varia de la o zi la alta.
- Springtime nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele neconcordanțe ale datelor furnizate de către producător 
  sau alte surse externe.

NOTE
Alergenii sunt evidențiați cu majuscule.

460g/100g

27leiRas As Four Pui Mix Mezze

Fâșii carne pui [*file piept de pui (81,69%), ulei floarea soarelui, apa, otet din alcool, MUSTAR (apa, 
boabe de MUSTAR 16%, otet din alcool, zahar, sare, acidifiant: acid citric; agent de ingrosare: guma 
xanthan, condimente, colorant: beta caroten), sare iodata, usturoi, zeama de lamaie, pasta tomate 
36%, usturoi pudra, cumin, boia dulce, piper dulce macinat, cardamom macinat, boia iute, ghimbir 
macinat, piper alb macinat], tratate termic cu puțină ceapă și dressing rodie cu lamaie (sos de rodie 
concentrat min 20%, apa, lamaie min 15%, zahar, conservant: benzoat de sodiu, glucoza, otet de vin, 
sare, colorant: caramel, stabilizator: guma xantan, acidifiant: acid citric) si pasta usturoi (ulei floarea 
soarelui, usturoi 7%, apa, sare iodata, acidifiant: acid citric, proteina din LAPTE), alături de hummus 
[(naut, pasta de SUSAN (100%  SUSAN), cuburi gheata, ulei floarea soarelui, sare iodata, acidifiant: acid 
citric), ulei masline extravirgin] cu décor de ulei de măsline extravirgin, salată tabouleh (roșii, pătrun-
jel verde, GRAU fin, ceapă, lamaie zeama, ulei măsline extravirgin, sare iodata), *falafel prajit 2buc 
(chiftelute vegetale din naut bob, ceapa, patrunjel, usturoi, sare, condimente naturale, agent de 
afanare: bicarbonat de sodiu, praf de copt), salată libaneză (roșii, castraveți verzi, salată iceberg, varză 
chinezească, ardei gras roșu/ capia, ceapă, ridichii, sos rodie, rodie boabe) & dressing rodie cu lamaie 
(sos de rodie concentrat min 20%, apa, lamaie min 15%, zahar, conservant: benzoat de sodiu, glucoza, 
otet de vin, sare, colorant: caramel, stabilizator: guma xantan, acidifiant: acid citric), castraveti murati 
(castraveti, apa, acidifiant: acid acetic, zahar, sare, marar, condimente: MUSTAR boabe), napi murati 
(ridiche, apa, sare, otet, acidifiant: acid citric, conservant: sorbat de potasiu, benzoat de sodiu), ardei 
iute murat (ardei iute, apa, sare, regulator de aciditate: acid acetic, acid citric, stabilizator: clorura de 
calciu, conservanti: sorbat de potasiu, benzoat de sodiu), rodie boabe, ulei masline extravirgin, 
pătrunjel verde - 460g / 100g + 1 lipie (faina alba de GRAU, apa, drojdie, zahar, sare iodata) - 70g

Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal):  579.5 / 138.1, Grăsimi (g): 5.2 din care: Acizi grași saturați (g) 1.1, Glucide 
(g): 12.7 din care: Zaharuri(g): 3.3, Proteine (g): 10.7, Sare (g): 0.2

Produse / Ingrediente / Gramaj / 
Preț / Alergeni / Valori Nutriționale 

Se recomandă consumul integral al 
produselor în maxim 3 ore de la achiziționare.
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Produs din produs congelat!

- Unele produse din meniu sunt specifice doar anumitor restaurante Springtime.
- Produsele din meniu conțin sau pot conține alergeni sau urme de alergeni (gluten, lapte sau derivate din lapte, soia, 
  ouă, țelină, muștar, semințe de susan, alune, fructe cu coaja tare) provenite din materiile prime obținute în fabrici ce 
  procesează alimente ce conțin alergeni. 
- Grila de produse poate suferi modificări pe parcursul zilei și poate varia de la o zi la alta.
- Springtime nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele neconcordanțe ale datelor furnizate de către producător 
  sau alte surse externe.

NOTE
Alergenii sunt evidențiați cu majuscule.

460g/100g

28leiRas As Four Vită Mix Mezze

Fâșii carne vițel [*fasii vrabioara vitel  (78,77%), ulei floarea soarelui, apa, otet din alcool, zeama de 
portocale, zeama de lamaie, MUSTAR (apa, boabe de MUSTAR 16%, otet din alcool, zahar, sare, acidifi-
ant: acid citric; agent de ingrosare: guma xantan, condimente, colorant: beta caroten), pulpa fruct kiwi, 
usturoi, tenderin (maltodextrina, regulator de aciditate: E331, E262, sare, antioxidantiL E301), pasta 
tomate 36%, cumin, usturoi pudra, boia dulce, piper dulce macinat, cardamom macinat, boia iute, 
ghimbir macinat, scortisoara], tratata termic cu puțină ceapă și dressing rodie cu lamaie (sos de rodie 
concentrat min 20%, apa, lamaie min 15%, zahar, conservant: benzoat de sodiu, glucoza, otet de vin, 
sare, colorant: caramel, stabilizator: guma xantan, acidifiant: acid citric), alături de hummus [(naut, 
pasta de SUSAN (100%  SUSAN), cuburi gheata, ulei floarea soarelui, sare iodata, acidifiant: acid citric], 
ulei de măsline extravirgin], salată tabouleh (roșii, pătrunjel verde, GRAU fin, ceapă, lamaie zeama, ulei 
măsline extravirgin, sare iodata), *falafel prajit 2 buc (chiftelute vegetale din naut bob, ceapa, patrun-
jel, usturoi, sare, condimente naturale, agent de afanare: bicarbonat de sodiu, praf de copt), salată 
libaneză (roșii, castraveți verzi, salată iceberg, varză chinezească, ardei gras roșu/ capia, ceapă, ridichii, 
sos rodie, rodie boabe) & dressing rodie cu lamaie (sos de rodie concentrat min 20%, apa, lamaie min 
15%, zahar, conservant: benzoat de sodiu, glucoza, otet de vin, sare, colorant: caramel, stabilizator: 
guma xantan, acidifiant: acid citric), castraveti murati (castraveti, apa, acidifiant: acid acetic, zahar, 
sare, marar, condimente: MUSTAR boabe), napi murati (ridiche, apa, sare, otet, acidifiant: acid citric, 
conservant: sorbat de potasiu, benzoat de sodiu), ardei iute murat (ardei iute, apa, sare, regulator de 
aciditate: acid acetic, acid citric, stabilizator: clorura de calciu, conservanti: sorbat de potasiu, benzoat 
de sodiu), rodie boabe, ulei masline extravirgin, pătrunjel verde - 460g/ 100g + 1 lipie (faina alba de 
GRAU, apa, drojdie, zahar, sare iodata) - 70g

Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 580.4 / 138.3, Grăsimi (g): 5.4 din care: Acizi grași saturați (g) 1.2, Glucide 
(g): 12.2 din care: Zaharuri(g): 3.4, Proteine (g): 10.8, Sare (g): 0.2

Produse / Ingrediente / Gramaj / 
Preț / Alergeni / Valori Nutriționale 

Se recomandă consumul integral al 
produselor în maxim 3 ore de la achiziționare.
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Produs din produs congelat!

- Unele produse din meniu sunt specifice doar anumitor restaurante Springtime.
- Produsele din meniu conțin sau pot conține alergeni sau urme de alergeni (gluten, lapte sau derivate din lapte, soia, 
  ouă, țelină, muștar, semințe de susan, alune, fructe cu coaja tare) provenite din materiile prime obținute în fabrici ce 
  procesează alimente ce conțin alergeni. 
- Grila de produse poate suferi modificări pe parcursul zilei și poate varia de la o zi la alta.
- Springtime nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele neconcordanțe ale datelor furnizate de către producător 
  sau alte surse externe.

NOTE
Alergenii sunt evidențiați cu majuscule.

450g/100g

35leiPiept de Pui Grill Mix Mezze

Piept de pui grill [*piept de pui dezosat (85,45%), ulei floarea soarelui, apa, faina de GRAU, otet din 
alcool, zeama de lamaie, sare iodate, pasta tomate 36%, boia dulce, usturoi, usturoi pudra, boia iute, 
ghimbir macinat, oregano], hummus [(naut, pasta de SUSAN (100%  SUSAN), cuburi gheata, ulei floar-
ea soarelui, sare iodata, acidifiant: acid citric), ulei masline extravirgin], salată tabouleh (roșii, pătrun-
jel verde, GRAU fin, ceapă, lamaie zeama, ulei măsline extravirgin, sare iodata), cartofi prajiti (*cartofi, 
ulei floarea soarelui, sare), *falafel prajit 2buc (chiftelute vegetale din naut bob, ceapa, patrunjel, 
usturoi, sare, condimente naturale, agent de afanare: bicarbonat de sodiu, praf de copt), salata 
libaneza (roșii, castraveți verzi, salată iceberg, varză chinezească, ardei gras roșu/ capia, ceapă, ridichii, 
sos rodie, rodie boabe) & dressing rodie cu lamaie (sos de rodie concentrat min 20%, apa, lamaie min 
15%, zahar, conservant: benzoat de sodiu, glucoza, otet de vin, sare, colorant: caramel, stabilizator: 
guma xantan, acidifiant: acid citric), castraveti murati (castraveti, apa, acidifiant: acid acetic, zahar, 
sare, marar, condimente: MUSTAR boabe), napi murati (ridiche, apa, sare, otet, acidifiant: acid citric, 
conservant: sorbat de potasiu, benzoat de sodiu), rodie boabe, ardei iute murat (ardei iute, apa, sare, 
regulator de aciditate: acid acetic, acid citric, stabilizator: clorura de calciu, conservanti: sorbat de 
potasiu, benzoat de sodiu), patrunjel verde, ulei masline extravirgin - 450g/ 100g + 1 lipie (faina alba 
de GRAU, apa, drojdie, zahar, sare iodata) - 70g

Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 680 / 164.8, Grăsimi (g): 8.7 din care: Acizi grași saturați (g) 1.7, Glucide 
(g): 14.2 din care: Zaharuri (g): 1.8, Proteine (g): 7.8, Sare (g): 0.6

Produse / Ingrediente / Gramaj / 
Preț / Alergeni / Valori Nutriționale 

Se recomandă consumul integral al 
produselor în maxim 3 ore de la achiziționare.
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Produs din produs congelat!

- Unele produse din meniu sunt specifice doar anumitor restaurante Springtime.
- Produsele din meniu conțin sau pot conține alergeni sau urme de alergeni (gluten, lapte sau derivate din lapte, soia, 
  ouă, țelină, muștar, semințe de susan, alune, fructe cu coaja tare) provenite din materiile prime obținute în fabrici ce 
  procesează alimente ce conțin alergeni. 
- Grila de produse poate suferi modificări pe parcursul zilei și poate varia de la o zi la alta.
- Springtime nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele neconcordanțe ale datelor furnizate de către producător 
  sau alte surse externe.

NOTE
Alergenii sunt evidențiați cu majuscule.

470g

28leiVegetal Mix Mezze

Hummus [(naut, pasta de SUSAN (100%  SUSAN), cuburi gheata, ulei floarea soarelui, sare iodata, 
acidifiant: acid citric), ulei masline extravirgin], Hummus avocado [(naut, pasta de SUSAN (100%  miez 
SUSAN), cuburi gheata, avocado 9%, frunze spanac, sare iodata, acidifiant: acid citric), cu décor de 
avocado felie, rosie, ulei masline extravirgin, patrunjel verde], Mutabal (*vinete coapte tocate, pastă 
SUSAN – 100% seminte SUSAN, sare iodata, acidifiant: acid citric), salata Taboule (roșii, pătrunjel 
verde, GRAU fin, ceapă, lamaie zeama, ulei măsline extravirgin, sare iodata), *falafel prajit 2buc 
(chiftelute vegetale din naut bob, ceapa, patrunjel, usturoi, sare, condimente naturale, agent de 
afanare: bicarbonat de sodiu, praf de copt), Salata libaneza (roșii, castraveți verzi, salată iceberg, varză 
chinezească, ardei gras roșu/ capia, ceapă, ridichii, sos rodie, rodie boabe) & dressing rodie cu lamaie 
(sos de rodie concentrat min 20%, apa, lamaie min 15%, zahar, conservant: benzoat de sodiu, glucoza, 
otet de vin, sare, colorant: caramel, stabilizator: guma xantan, acidifiant: acid citric), Muhammara [apa, 
ulei floarea soarelui, PESMET - GLUTEN, pasta tomate 36%, miez de NUCA, ardei iute macinat, ulei 
masline extravirgin, zahar, sare iodata, usturoi pudra, emulsie boia, chimen] cu decor de MIGDALE 
așchii, ulei masline extravirgin}, castraveti murati (castraveti, apa, acidifiant: acid acetic, zahar, sare, 
marar, condimente: MUSTAR boabe), napi murati (ridiche, apa, sare, otet din alcool, acidifiant: acid 
citric, conservant: sorbat de potasiu, benzoat de sodiu), rodie boabe, ardei iute murat (ardei iute, apa, 
sare, regulator de aciditate: acid acetic, acid citric, stabilizator: clorura de calciu, conservanti: sorbat de 
potasiu, benzoat de sodiu), patrunjel verde - 470g + 1 lipie (faina alba de GRAU, apa, drojdie, zahar, 
sare iodata) - 70g

Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 880.8 / 214.5, Grăsimi (g): 14.7 din care: Acizi grași saturați (g) 2.5, 
Glucide (g): 16 din care: Zaharuri (g): 3.1, Proteine (g): 4.9, Sare (g): 1.2

Produse / Ingrediente / Gramaj / 
Preț / Alergeni / Valori Nutriționale 

Se recomandă consumul integral al 
produselor în maxim 3 ore de la achiziționare.
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Produs din produs congelat!

- Unele produse din meniu sunt specifice doar anumitor restaurante Springtime.
- Produsele din meniu conțin sau pot conține alergeni sau urme de alergeni (gluten, lapte sau derivate din lapte, soia, 
  ouă, țelină, muștar, semințe de susan, alune, fructe cu coaja tare) provenite din materiile prime obținute în fabrici ce 
  procesează alimente ce conțin alergeni. 
- Grila de produse poate suferi modificări pe parcursul zilei și poate varia de la o zi la alta.
- Springtime nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele neconcordanțe ale datelor furnizate de către producător 
  sau alte surse externe.

NOTE
Alergenii sunt evidențiați cu majuscule.

Produse / Ingrediente / Gramaj / 
Preț / Alergeni / Valori Nutriționale 

Se recomandă consumul integral al 
produselor în maxim 3 ore de la achiziționare.

MEZZE ȘI SALATE

140g

10leiHummus Mezze

Hummus naut, pasta de SUSAN (100% SUSAN), gheata cuburi, ulei floarea soarelui, sare iodata, acidifi-
ant: acid citric)] cu decor de rodie boabe, ulei de masline extravirgin, patrunjel verde - 140g + 1 lipie 
(faina alba de GRAU, apa, drojdie, zahar, sare iodata) - 50g  

Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 1467.1 / 352.5, Grăsimi (g): 25.4 din care: Acizi grași saturați (g) 2.8, 
Glucide (g): 24.3 din care: Zaharuri (g): 3, Proteine (g): 8, Sare (g): 1.3 

140g

12leiHummus Avocado Mezze

Hummus [(naut, pasta SUSAN, gheata, avocado 9%, frunze spanac, sare iodata, acidifiant: acid citric)] 
cu decor de avocado, rosii, rodie boabe, ulei de masline, patrunjel verde - 140g + 1 lipie (faina alba 
de GRAU, apa, drojdie, zahar, sare iodata) - 50g  

Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 1385.4 / 333.9, Grăsimi (g): 24.2 din care: Acizi grași saturați (g) 2.7, 
Glucide (g): 22.9 din care: Zaharuri (g): 2.6, Proteine (g): 7.5, Sare (g): 1.2 

210g/60g

22leiHummus Vită Mezze

Hummus [(naut, pasta de SUSAN (100%  SUSAN), gheata cuburi, ulei floarea soarelui, sare iodata, 
acidifiant: acid citric)], Fasii carne vita [*fasii vrabioara vitel  (78,77%), ulei floarea soarelui, apa, otet 
din alcool, zeama de portocale, zeama de lamaie, MUSTAR (apa, boabe de MUSTAR 16%, otet din 
alcool, zahar, sare, acidifiant: acid citric; agent de ingrosare: guma xantan, condimente, colorant: beta 
caroten), pulpa fruct kiwi, usturoi, tenderin (maltodextrina, regulator de aciditate: E331, E262, sare, 
antioxidantiL E301), pasta tomate 36%, cumin, usturoi pudra, boia dulce, piper dulce macinat, carda-
mom macinat, boia iute, ghimbir macinat, scortisoara], castraveti murati (castraveti, apa, acidifiant: 
acid acetic, zahar, sare, marar, condimente: MUSTAR boabe), rosie, rodie boabe, ulei masline extravir-
gin, patrunjel verde – 210g/ 60g  

Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 963.5 / 231.6, Grăsimi (g): 16.7 din care: Acizi grași saturați (g) 2.3, 
Glucide (g): 8 din care: Zaharuri (g): 1.7, Proteine (g): 12.9, Sare (g): 0.8 
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Produs din produs congelat!

- Unele produse din meniu sunt specifice doar anumitor restaurante Springtime.
- Produsele din meniu conțin sau pot conține alergeni sau urme de alergeni (gluten, lapte sau derivate din lapte, soia, 
  ouă, țelină, muștar, semințe de susan, alune, fructe cu coaja tare) provenite din materiile prime obținute în fabrici ce 
  procesează alimente ce conțin alergeni. 
- Grila de produse poate suferi modificări pe parcursul zilei și poate varia de la o zi la alta.
- Springtime nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele neconcordanțe ale datelor furnizate de către producător 
  sau alte surse externe.

NOTE
Alergenii sunt evidențiați cu majuscule.

Produse / Ingrediente / Gramaj / 
Preț / Alergeni / Valori Nutriționale 

Se recomandă consumul integral al 
produselor în maxim 3 ore de la achiziționare.

MEZZE ȘI SALATE

210g/60g

19leiHummus Pui Mezze

Hummus [(naut, pasta de SUSAN (100%  SUSAN), gheata cuburi, ulei floarea soarelui, sare iodata, 
acidifiant: acid citric)], Fasii carne pui [*file piept de pui (81,69%), ulei floarea soarelui, apa, otet din 
alcool, MUSTAR (apa, boabe de MUSTAR 16%, otet din alcool, zahar, sare, acidifiant: acid citric; agent 
de ingrosare: guma xanthan, condimente, colorant: beta caroten), sare iodata, usturoi, zeama de 
lamaie, pasta tomate 36%, usturoi pudra, cumin, boia dulce, piper dulce macinat, cardamom macinat, 
boia iute, ghimbir macinat, piper alb macinat], castraveti murati (castraveti, apa, acidifiant: acid acetic, 
zahar, sare, marar, condimente: MUSTAR boabe), rodie boabe, ardei iute murat (ardei iute, apa, sare, 
regulator de aciditate: acid acetic, acid citric, stabilizator: clorura de calciu, conservanti: sorbat de 
potasiu, benzoat de sodiu), ulei masline extravirgin, patrunjel verde – 210g/ 60  

Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 1116.2 / 268.7, Grăsimi (g): 21.5 din care: Acizi grași saturați (g) 2.9, 
Glucide (g): 8.1 din care: Zaharuri (g): 1.5, Proteine (g): 11.3, Sare (g): 0.9 

240g/100g

18leiRas As Four Pui Mezze

Fasii carne pui [*file piept de pui (81,69%), ulei floarea soarelui, apa, otet din alcool, MUSTAR (apa, 
boabe de MUSTAR 16%, otet din alcool, zahar, sare, acidifiant: acid citric; agent de ingrosare: guma 
xanthan, condimente, colorant: beta caroten), sare iodata, usturoi, zeama de lamaie, pasta tomate 
36%, usturoi pudra, cumin, boia dulce, piper dulce macinat, cardamom macinat, boia iute, ghimbir 
macinat, piper alb macinat], ceapa, dressing rodie cu lamaie (sos de rodie concentrat min 20%, apa, 
lamaie min 15%, zahar, conservant: benzoat de sodiu, glucoza, otet de vin, sare, colorant: caramel, 
stabilizator: guma xantan, acidifiant: acid citric), pasta usturoi (ulei floarea soarelui, usturoi 7%, apa, 
sare iodata, acidifiant: acid citric, proteina din LAPTE)- 240g / 100g + 1 lipie (faina alba de GRAU, apa, 
drojdie, zahar, sare iodata) - 50g apa, drojdie, zahar, sare iodata) - 50g  

Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 579.5 / 138.1, Grăsimi (g): 5.2 din care: Acizi grași saturați (g) 1.1, Glucide 
(g): 12.7 din care: Zaharuri (g): 3.3, Proteine (g): 10.7, Sare (g): 0.2 
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Produs din produs congelat!

- Unele produse din meniu sunt specifice doar anumitor restaurante Springtime.
- Produsele din meniu conțin sau pot conține alergeni sau urme de alergeni (gluten, lapte sau derivate din lapte, soia, 
  ouă, țelină, muștar, semințe de susan, alune, fructe cu coaja tare) provenite din materiile prime obținute în fabrici ce 
  procesează alimente ce conțin alergeni. 
- Grila de produse poate suferi modificări pe parcursul zilei și poate varia de la o zi la alta.
- Springtime nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele neconcordanțe ale datelor furnizate de către producător 
  sau alte surse externe.

NOTE
Alergenii sunt evidențiați cu majuscule.

Produse / Ingrediente / Gramaj / 
Preț / Alergeni / Valori Nutriționale 

Se recomandă consumul integral al 
produselor în maxim 3 ore de la achiziționare.

MEZZE ȘI SALATE

240g/100g

22leiRas As Four Vită Mezze

Fasii carne vita [*fasii vrabioara vitel  (78,77%), ulei floarea soarelui, apa, otet din alcool, zeama de 
portocale, zeama de lamaie, MUSTAR (apa, boabe de MUSTAR 16%, otet din alcool, zahar, sare, acidifi-
ant: acid citric; agent de ingrosare: guma xantan, condimente, colorant: beta caroten), pulpa fruct kiwi, 
usturoi, tenderin (maltodextrina, regulator de aciditate: E331, E262, sare, antioxidantiL E301), pasta 
tomate 36%, cumin, usturoi pudra, boia dulce, piper dulce macinat, cardamom macinat, boia iute, 
ghimbir macinat, scortisoara], ceapa, dressing rodie cu lamaie (sos de rodie concentrat min 20%, apa, 
lamaie min 15%, zahar, conservant: benzoat de sodiu, glucoza, otet de vin, sare, colorant: caramel, 
stabilizator: guma xantan, acidifiant: acid citric); cu decor de rodie boabe si patrunjel verde- 240g / 
100g + 1 lipie (faina alba de GRAU, apa, drojdie, zahar, sare iodata) - 50g  

Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 580.4 / 138.3, Grăsimi (g): 5.4 din care: Acizi grași saturați (g) 1.2, Glucide 
(g): 12.2 din care: Zaharuri (g): 3.4, Proteine (g): 10.8, Sare (g): 0.2 

140g

16leiMuttabal Mezze

Muttabal (*vinete coapte tocate, pastă SUSAN – 100% seminte SUSAN, sare iodata, acidifiant: acid 
citric), cu decor de roșie, rodie boabe, ulei măsline extravirgin, pătrunjel verde - 140g + 1 lipie (faina 
alba de GRAU, apa, drojdie, zahar, sare iodata) - 50g  

Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 478.5 / 115.9, Grăsimi (g): 5.1 din care: Acizi grași saturați (g) 0.8, Glucide 
(g): 13.9 din care: Zaharuri (g): 3.8, Proteine (g): 3.2, Sare (g): 2.2 

140g

13leiMouhammara Mezze

Muhammara [apa, ulei floarea soarelui, PESMET - GLUTEN, pasta tomate 36%, miez de NUCA, ardei iute 
macinat, ulei masline extravirgin, zahar, sare iodata, usturoi pudra, emulsie boia, chimen] cu decor de 
MIGDALE așchii, rodie boabe, ulei masline extravirgin, patrunjel verde - 140g + 1 lipie (faina alba de 
GRAU, apa, drojdie, zahar, sare iodata) - 50g  

Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 1330.7 / 319.9, Grăsimi (g): 22 din care: Acizi grași saturați (g) 2.4, 
Glucide (g): 25.5 din care: Zaharuri (g): 3.3, Proteine (g): 5.4, Sare (g): 1.5



Produs din produs congelat!

- Unele produse din meniu sunt specifice doar anumitor restaurante Springtime.
- Produsele din meniu conțin sau pot conține alergeni sau urme de alergeni (gluten, lapte sau derivate din lapte, soia, 
  ouă, țelină, muștar, semințe de susan, alune, fructe cu coaja tare) provenite din materiile prime obținute în fabrici ce 
  procesează alimente ce conțin alergeni. 
- Grila de produse poate suferi modificări pe parcursul zilei și poate varia de la o zi la alta.
- Springtime nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele neconcordanțe ale datelor furnizate de către producător 
  sau alte surse externe.

NOTE
Alergenii sunt evidențiați cu majuscule.

Produse / Ingrediente / Gramaj / 
Preț / Alergeni / Valori Nutriționale 

Se recomandă consumul integral al 
produselor în maxim 3 ore de la achiziționare.

MEZZE ȘI SALATE

180g

12leiTabbouleh

Tabbouleh (roșii, pătrunjel verde, GRAU fin, ceapă, lamaie zeama, ulei măsline extravirgin, sare iodata) 
- 180g 

Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 290.9 / 82.8, Grăsimi (g): 2.5 din care: Acizi grași saturați (g) 0.7, Glucide 
(g): 10.7 din care: Zaharuri (g): 2.8, Proteine (g): 2.4, Sare (g): 0.5 

180g

12leiFattoush

Salata Fatoush (roșii, castraveți verzi, salata iceberg, varza chinezeasca, ardei gras capia, ceapa, ridichi) 
cu dressing rodie cu lamaie (sos de rodie concentrat min 20%, apa, lamaie min 15%, zahar, 
conservant: benzoat de sodiu, glucoza, otet de vin, sare, colorant: caramel, stabilizator: guma xantan, 
acidifiant: acid citric), bucati de lipie prajita [lipie (faina alba de GRAU, apa, drojdie, zahar, sare iodata), 
ulei floarea sarelui] si rodie boabe - 180g  

Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 428.2 / 108.4, Grăsimi (g): 6.4 din care: Acizi grași saturați (g) 1.1, Glucide 
(g): 10.3 din care: Zaharuri (g): 5, Proteine (g): 1.2, Sare (g): 0.5 
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150g

6leiMurături Asortate

Muraturi asortate (legume in proportii variabile: conopida, gogonele, castraveti, gogosari, varza rosie, 
sfecla rosie, otet din alcool, apa, zahar, sare, usturoi, ardei iute) 

Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 120.9 / 28.9, Grăsimi (g): 0.2 din care: Acizi grași saturați (g) 0, Glucide (g): 
4.4 din care: Zaharuri (g): 4.4, Proteine (g): 1.2, Sare (g): 5.1

150g

7leiSalată Coleslaw

 Salata coleslaw [ varza alba & rosie, sos maioneza (ulei floarea soarelui 43%, apa, zahar, otet din 
alcool, sare, MUSTAR (faina de MUSTAR, apa, otet din alcool, zahar, sare, ulei de floarea soarelui, 
acidifiant: acid citric), proteina din LAPTE, amidon modificat din porumb, conservant: sorbat de pota-
siu, stabilizatori: guma guar, guma xanthan, antioxidant: BHA, colorant: betacarotene, arome), morcov, 
MUSTAR (apa, MUSTAR boabe 15%, otet din alcool, zahar, sare iodata, amidon modificat din porumb, 
stabilizatori: guma xantan, colorant: betacaroten, amestec condimente), ceapa, patrunjel, zahar, sare]  

Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 596.3 / 142.9, Grăsimi (g): 8.5 din care: Acizi grași saturați (g) 1.2, Glucide 
(g): 16.5 din care: Zaharuri (g): 3.4, Proteine (g): 1.6, Sare (g): 1.3

Produs din produs congelat!

- Unele produse din meniu sunt specifice doar anumitor restaurante Springtime.
- Produsele din meniu conțin sau pot conține alergeni sau urme de alergeni (gluten, lapte sau derivate din lapte, soia, 
  ouă, țelină, muștar, semințe de susan, alune, fructe cu coaja tare) provenite din materiile prime obținute în fabrici ce 
  procesează alimente ce conțin alergeni. 
- Grila de produse poate suferi modificări pe parcursul zilei și poate varia de la o zi la alta.
- Springtime nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele neconcordanțe ale datelor furnizate de către producător 
  sau alte surse externe.

NOTE
Alergenii sunt evidențiați cu majuscule.

Produse / Ingrediente / Gramaj / 
Preț / Alergeni / Valori Nutriționale 

Se recomandă consumul integral al 
produselor în maxim 3 ore de la achiziționare.

MEZZE ȘI SALATE

150g

7leiCastraveți Murați

Castraveti murati (castraveti, apa, acidifiant: acid acetic, zahar, sare, marar, condimente: MUSTAR 
boabe), marar 

Valori nutriționale medii /100g produs
Energetică (kJ/kcal): 50 /12, Grăsimi (g): 0 din care: Acizi grași saturați (g) 0, Glucide (g): 2.19 din care: 
Zaharuri (g): 1.86, Proteine (g): 0.77, Sare (g): 1.13



250g/80g

29leiPui BBQ cu garnitura (250g) orez cu legume sau piure de cartofi sau noodles cu legume

Fasii carne pui [*file piept de pui (81,69%), ulei floarea soarelui, apa, otet din alcool, MUSTAR (apa, 
boabe de MUSTAR 16%, otet din alcool, zahar, sare, acidifiant: acid citric; agent de ingrosare: guma 
xanthan, condimente, colorant: beta caroten), sare iodata, usturoi, zeama de lamaie, pasta tomate 
36%, usturoi pudra, cumin, boia dulce, piper dulce macinat, cardamom macinat, boia iute, ghimbir 
macinat, piper alb macinat], sos barbeque (apa, zahar, pasta tomate, otet de vin, amidon modificat din 
porumb, sos SOIA, sare iodata, arome, acidifiant: acid citric, antioxidant: acid ascorbic, condimente 
naturale, colorant alimentar, conservanti: benzoat de sodiu, sorbat de potasiu, stabilizatori: guma guar, 
guma xantan, pudra de chili), morcov, ciuperci champignon, ardei gras capia, ceapa, apa, pasta usturoi 
(ulei floarea soarelui, usturoi 7%, apa, sare iodata, acidifiant: acid citric, proteina din LAPTE), sos soia 
(apa, colorant: caramel, caramel cu amoniac; zahar, sare, boabe soia degresate 3%), ulei floarea 
soarelui, sare iodata, boia afumata, patrunjel verde – 250g + 

Orez cu legume (apa, orez, morcov, ardei gras capia, *mazare, ciuperci champignon, ulei floarea 
soarelui, sare iodata), cu décor patrunjel verde - 250g sau 

Noodles cu legume {paste noodles (faina de GRAU, sare, apa), morcov, ardei gras capia, varza alba,  
ciuperci champignon, ceapa, ulei floarea soarelui, pasta usturoi (ulei floarea soarelui, usturoi, apa, sare 
iodata, acidifiant: acid citric, proteina din LAPTE), sare iodata, sos SOIA dark (apa, colorant: caramel, 
caramel cu amoniac, zahar, sare, boabe de SOIA degresate 3%, GRAU), ceapa verde décor, usturoi praf} 
– 250g sau

Piure cartofi (din fulgi de cartofi) [cartofi 85%, grasime din palmier 4,3%, LAPTE praf degresat, sare, 
sirop de de glucoza deshidratat, emulgator (mono si digliceride ale acizilor grasi), proteine din LAPTE, 
arome), apa, sare, curcuma – 250g

      
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Valori nutriționale medii /100g produs Pui BBQ
Valoare Energetica (kJ/ kcal): 374.4 / 88.7, Grasimi (g): 2.1 din care: Acizi grasi saturati (g) 0.3, Glucide 
(g): 9.6 din care: Zaharuri (g): 6.2, Proteine (g): 8.7, Sare (g): 1.2

Valori nutriționale medii /100g produs Orez cu legume
Valoare Energetică (kJ/kcal): 517.5 / 123, Grăsimi (g): 4.5 din care: Acizi grași saturați (g) 0.5, Glucide 
(g): 19.1 din care: Zaharuri (g): 1.3, Proteine (g): 2.2, Sare (g): 1.7

Valori nutriționale medii /100g produs Piure de cartofi
327 / 78, Grăsimi (g): 2.9 din care: Acizi grași saturați (g) 0.8, Glucide (g): 11.7 din care: Zaharuri (g): 
0.3, Proteine (g): 1.6, Sare (g): 0.5

Valori nutriționale medii /100g produs Noodles cu legume
Valoare Energetică (kJ/kcal): 459.1 / 109, Grăsimi (g): 3.2 din care: Acizi grași saturați (g) 0.3, Glucide 
(g): 17.5 din care: Zaharuri (g): 1.9, Proteine (g): 3.3, Sare (g): 1.6

Produs din produs congelat!

- Unele produse din meniu sunt specifice doar anumitor restaurante Springtime.
- Produsele din meniu conțin sau pot conține alergeni sau urme de alergeni (gluten, lapte sau derivate din lapte, soia, 
  ouă, țelină, muștar, semințe de susan, alune, fructe cu coaja tare) provenite din materiile prime obținute în fabrici ce 
  procesează alimente ce conțin alergeni. 
- Grila de produse poate suferi modificări pe parcursul zilei și poate varia de la o zi la alta.
- Springtime nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele neconcordanțe ale datelor furnizate de către producător 
  sau alte surse externe.

NOTE
Alergenii sunt evidențiați cu majuscule.

Produse / Ingrediente / Gramaj / 
Preț / Alergeni / Valori Nutriționale 

Se recomandă consumul integral al 
produselor în maxim 3 ore de la achiziționare.

HOT BOWLS



Fasii carne pui [*file piept de pui (81,69%), ulei floarea soarelui, apa, otet din alcool, MUSTAR (apa, 
boabe de MUSTAR 16%, otet din alcool, zahar, sare, acidifiant: acid citric; agent de ingrosare: guma 
xanthan, condimente, colorant: beta caroten), sare iodata, usturoi, zeama de lamaie, pasta tomate 
36%, usturoi pudra, cumin, boia dulce, piper dulce macinat, cardamom macinat, boia iute, ghimbir 
macinat, piper alb macinat], sos barbeque (apa, zahar, pasta tomate, otet de vin, amidon modificat din 
porumb, sos SOIA, sare iodata, arome, acidifiant: acid citric, antioxidant: acid ascorbic, condimente 
naturale, colorant alimentar, conservanti: benzoat de sodiu, sorbat de potasiu, stabilizatori: guma guar, 
guma xantan, pudra de chili), morcov, ciuperci champignon, ardei gras capia, ceapa, apa, pasta usturoi 
(ulei floarea soarelui, usturoi 7%, apa, sare iodata, acidifiant: acid citric, proteina din LAPTE), sos soia 
(apa, colorant: caramel, caramel cu amoniac; zahar, sare, boabe soia degresate 3%), ulei floarea 
soarelui, sare iodata, boia afumata, patrunjel verde – 250g + 

Orez cu legume (apa, orez, morcov, ardei gras capia, *mazare, ciuperci champignon, ulei floarea 
soarelui, sare iodata), cu décor patrunjel verde - 250g sau 

Noodles cu legume {paste noodles (faina de GRAU, sare, apa), morcov, ardei gras capia, varza alba,  
ciuperci champignon, ceapa, ulei floarea soarelui, pasta usturoi (ulei floarea soarelui, usturoi, apa, sare 
iodata, acidifiant: acid citric, proteina din LAPTE), sare iodata, sos SOIA dark (apa, colorant: caramel, 
caramel cu amoniac, zahar, sare, boabe de SOIA degresate 3%, GRAU), ceapa verde décor, usturoi praf} 
– 250g sau

Piure cartofi (din fulgi de cartofi) [cartofi 85%, grasime din palmier 4,3%, LAPTE praf degresat, sare, 
sirop de de glucoza deshidratat, emulgator (mono si digliceride ale acizilor grasi), proteine din LAPTE, 
arome), apa, sare, curcuma – 250g

      
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Valori nutriționale medii /100g produs Pui BBQ
Valoare Energetica (kJ/ kcal): 374.4 / 88.7, Grasimi (g): 2.1 din care: Acizi grasi saturati (g) 0.3, Glucide 
(g): 9.6 din care: Zaharuri (g): 6.2, Proteine (g): 8.7, Sare (g): 1.2

Valori nutriționale medii /100g produs Orez cu legume
Valoare Energetică (kJ/kcal): 517.5 / 123, Grăsimi (g): 4.5 din care: Acizi grași saturați (g) 0.5, Glucide 
(g): 19.1 din care: Zaharuri (g): 1.3, Proteine (g): 2.2, Sare (g): 1.7

Valori nutriționale medii /100g produs Piure de cartofi
327 / 78, Grăsimi (g): 2.9 din care: Acizi grași saturați (g) 0.8, Glucide (g): 11.7 din care: Zaharuri (g): 
0.3, Proteine (g): 1.6, Sare (g): 0.5

Valori nutriționale medii /100g produs Noodles cu legume
Valoare Energetică (kJ/kcal): 459.1 / 109, Grăsimi (g): 3.2 din care: Acizi grași saturați (g) 0.3, Glucide 
(g): 17.5 din care: Zaharuri (g): 1.9, Proteine (g): 3.3, Sare (g): 1.6

1 buc-100g

21lei
Piept de pui Grill cu garnitura (250g) orez cu legume sau 
piure de cartofi sau noodles cu legume

Piept de pui marinat grill [*piept de pui dezosat (85,45%), ulei floarea soarelui, apa, faina de GRAU, 
otet din alcool, zeama de lamaie, sare iodate, pasta tomate 36%, boia dulce, usturoi, usturoi pudra, 
boia iute, ghimbir macinat, oregano] – 100g +                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Garnitura la alegere din cele menționate in titlu– 250g 
Orez cu legume (apa, orez, morcov, ardei gras capia, *mazare, ciuperci champignon, ulei floarea 
soarelui, sare iodata), cu décor patrunjel verde - 250g sau 
Noodles cu legume {paste noodles (faina de GRAU, sare, apa), morcov, ardei gras capia, varza alba,  
ciuperci champignon, ceapa, ulei floarea soarelui, pasta usturoi (ulei floarea soarelui, usturoi, apa, sare 
iodata, acidifiant: acid citric, proteina din LAPTE), sare iodata, sos SOIA dark (apa, colorant: caramel, 
caramel cu amoniac, zahar, sare, boabe de SOIA degresate 3%, GRAU), ceapa verde décor, usturoi praf} 
– 250g sau
Piure cartofi (din fulgi de cartofi) [cartofi 85%, grasime din palmier 4,3%, LAPTE praf degresat, sare, 
sirop de de glucoza deshidratat, emulgator (mono si digliceride ale acizilor grasi), proteine din LAPTE, 
arome), apa, sare, curcuma – 250g

Valori nutriționale medii /100g produs Piept Pui Grill
Valoare Energetică (kJ/kcal): 637.9 / 153, Grăsimi (g): 9.6 din care: Acizi grași saturați (g) 1.2, Glucide 
(g): 4.3 din care: Zaharuri (g): 1.8, Proteine (g): 12.7, Sare (g): 1.5
alori nutriționale medii /100g produs Orez cu legume
Valoare Energetică (kJ/kcal): 517.5 / 123, Grăsimi (g): 4.5 din care: Acizi grași saturați (g) 0.5, Glucide 
(g): 19.1 din care: Zaharuri (g): 1.3, Proteine (g): 2.2, Sare (g): 1.7
Valori nutriționale medii /100g produs Piure de cartofi
327 / 78, Grăsimi (g): 2.9 din care: Acizi grași saturați (g) 0.8, Glucide (g): 11.7 din care: Zaharuri (g): 
0.3, Proteine (g): 1.6, Sare (g): 0.5
Valori nutriționale medii /100g produs Noodles cu legume
Valoare Energetică (kJ/kcal): 459.1 / 109, Grăsimi (g): 3.2 din care: Acizi grași saturați (g) 0.3, Glucide 
(g): 17.5 din care: Zaharuri (g): 1.9, Proteine (g): 3.3, Sare (g): 1.6

Produs din produs congelat!

- Unele produse din meniu sunt specifice doar anumitor restaurante Springtime.
- Produsele din meniu conțin sau pot conține alergeni sau urme de alergeni (gluten, lapte sau derivate din lapte, soia, 
  ouă, țelină, muștar, semințe de susan, alune, fructe cu coaja tare) provenite din materiile prime obținute în fabrici ce 
  procesează alimente ce conțin alergeni. 
- Grila de produse poate suferi modificări pe parcursul zilei și poate varia de la o zi la alta.
- Springtime nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele neconcordanțe ale datelor furnizate de către producător 
  sau alte surse externe.

NOTE
Alergenii sunt evidențiați cu majuscule.

Produse / Ingrediente / Gramaj / 
Preț / Alergeni / Valori Nutriționale 

Se recomandă consumul integral al 
produselor în maxim 3 ore de la achiziționare.

HOT BOWLS

130g -1 buc

23lei
Șnițel Vienez Puicu garnitura (250g) orez cu legume sau 
piure de cartofi sau noodles cu legume

*Snitel Vienez de pui [*piept de pui 65%, pesmet (faina de GRAU, dextroza, sare, drojdie, ulei de 
rapita, condiment: curcuma, extract de condimente: amestec boia – curcuma, E307), apa, ulei vegetal 
de floarea soarelui si rapita in diferite proportii, faina de GRAU, sare, amidon de tapioca, amidon 
modificat din porumb, agent de ingrosare: guma guar; sirop de glucoza uscat, hidrolizat proteic vege-
tal] – 130g +                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Garnitura la alegere din cele menționate in titlu – 230g 
(detalii valori nutriționale, ingrediente, alergeni vezi alte produse ale capitolului Hot Bowls)  

Valori nutriționale medii /100g produs Șnițel Vienez Pui
Valoare Energetică (kJ/kcal): 1295.9 / 312.3, Grăsimi (g): 24 din care: Acizi grași saturați (g) 2.4, 
Glucide (g): 13.2 din care: Zaharuri (g): 0.7, Proteine (g): 10.7, Sare (g): 1.7



Piept de pui marinat grill [*piept de pui dezosat (85,45%), ulei floarea soarelui, apa, faina de GRAU, 
otet din alcool, zeama de lamaie, sare iodate, pasta tomate 36%, boia dulce, usturoi, usturoi pudra, 
boia iute, ghimbir macinat, oregano] – 100g +                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Garnitura la alegere din cele menționate in titlu– 250g 
Orez cu legume (apa, orez, morcov, ardei gras capia, *mazare, ciuperci champignon, ulei floarea 
soarelui, sare iodata), cu décor patrunjel verde - 250g sau 
Noodles cu legume {paste noodles (faina de GRAU, sare, apa), morcov, ardei gras capia, varza alba,  
ciuperci champignon, ceapa, ulei floarea soarelui, pasta usturoi (ulei floarea soarelui, usturoi, apa, sare 
iodata, acidifiant: acid citric, proteina din LAPTE), sare iodata, sos SOIA dark (apa, colorant: caramel, 
caramel cu amoniac, zahar, sare, boabe de SOIA degresate 3%, GRAU), ceapa verde décor, usturoi praf} 
– 250g sau
Piure cartofi (din fulgi de cartofi) [cartofi 85%, grasime din palmier 4,3%, LAPTE praf degresat, sare, 
sirop de de glucoza deshidratat, emulgator (mono si digliceride ale acizilor grasi), proteine din LAPTE, 
arome), apa, sare, curcuma – 250g

Valori nutriționale medii /100g produs Piept Pui Grill
Valoare Energetică (kJ/kcal): 637.9 / 153, Grăsimi (g): 9.6 din care: Acizi grași saturați (g) 1.2, Glucide 
(g): 4.3 din care: Zaharuri (g): 1.8, Proteine (g): 12.7, Sare (g): 1.5
alori nutriționale medii /100g produs Orez cu legume
Valoare Energetică (kJ/kcal): 517.5 / 123, Grăsimi (g): 4.5 din care: Acizi grași saturați (g) 0.5, Glucide 
(g): 19.1 din care: Zaharuri (g): 1.3, Proteine (g): 2.2, Sare (g): 1.7
Valori nutriționale medii /100g produs Piure de cartofi
327 / 78, Grăsimi (g): 2.9 din care: Acizi grași saturați (g) 0.8, Glucide (g): 11.7 din care: Zaharuri (g): 
0.3, Proteine (g): 1.6, Sare (g): 0.5
Valori nutriționale medii /100g produs Noodles cu legume
Valoare Energetică (kJ/kcal): 459.1 / 109, Grăsimi (g): 3.2 din care: Acizi grași saturați (g) 0.3, Glucide 
(g): 17.5 din care: Zaharuri (g): 1.9, Proteine (g): 3.3, Sare (g): 1.6

*Snitel Vienez de pui [*piept de pui 65%, pesmet (faina de GRAU, dextroza, sare, drojdie, ulei de 
rapita, condiment: curcuma, extract de condimente: amestec boia – curcuma, E307), apa, ulei vegetal 
de floarea soarelui si rapita in diferite proportii, faina de GRAU, sare, amidon de tapioca, amidon 
modificat din porumb, agent de ingrosare: guma guar; sirop de glucoza uscat, hidrolizat proteic vege-
tal] – 130g +                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Garnitura la alegere din cele menționate in titlu – 230g 
(detalii valori nutriționale, ingrediente, alergeni vezi alte produse ale capitolului Hot Bowls)  

Valori nutriționale medii /100g produs Șnițel Vienez Pui
Valoare Energetică (kJ/kcal): 1295.9 / 312.3, Grăsimi (g): 24 din care: Acizi grași saturați (g) 2.4, 
Glucide (g): 13.2 din care: Zaharuri (g): 0.7, Proteine (g): 10.7, Sare (g): 1.7

Produs din produs congelat!

- Unele produse din meniu sunt specifice doar anumitor restaurante Springtime.
- Produsele din meniu conțin sau pot conține alergeni sau urme de alergeni (gluten, lapte sau derivate din lapte, soia, 
  ouă, țelină, muștar, semințe de susan, alune, fructe cu coaja tare) provenite din materiile prime obținute în fabrici ce 
  procesează alimente ce conțin alergeni. 
- Grila de produse poate suferi modificări pe parcursul zilei și poate varia de la o zi la alta.
- Springtime nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele neconcordanțe ale datelor furnizate de către producător 
  sau alte surse externe.

NOTE
Alergenii sunt evidențiați cu majuscule.

Produse / Ingrediente / Gramaj / 
Preț / Alergeni / Valori Nutriționale 

Se recomandă consumul integral al 
produselor în maxim 3 ore de la achiziționare.

HOT BOWLS

440g/130g

33leiȘnițel Vienez Pui Platou

*Snitel Vienez de pui [piept de pui 65%, pesmet (faina de GRAU, dextroza, sare, drojdie, ulei de rapita, 
condiment: curcuma, extract de condimente: amestec boia – curcuma, E307), apa, ulei vegetal de 
floarea soarelui si rapita in diferite proportii, faina de GRAU, sare, amidon de tapioca, amidon modifi-
cat din porumb, agent de ingrosare: guma guar; sirop de glucoza uscat, hidrolizat proteic vegetal], 
cartofi prăjiți (*cartofi, ulei floarea soarelui, sare), salata coleslaw ( varza alba & rosie, sos maioneza 
[ulei floarea soarelui 43%, apa, zahar, otet din alcool, sare, MUSTAR (faina de MUSTAR, apa, otet din 
alcool, zahar, sare, ulei de floarea soarelui, acidifiant: acid citric), proteina din LAPTE, amidon modificat 
din porumb, conservant: sorbat de potasiu, stabilizatori: guma guar, guma xanthan, antioxidant: BHA, 
colorant: beta caroten, arome], morcov, MUSTAR (apa, MUSTAR boabe 13%, otet din alcool, zahar, sare 
iodata, amidon modificat din porumb, stabilizator: guma xantan; colorant: betacaroten; amestec 
condimente), ceapa, patrunjel, zahar, sare), castraveţi murati (castraveti, apa, acidifiant: acid acetic, 
zahar, sare, marar, condimente: MUSTAR boabe), pastă de usturoi Spring (ulei floarea soarelui, usturoi 
7%, apa, sare iodata, acidifiant: acid citric, proteina din LAPTE) - 440g / 130g + 1 lipie (faina alba de 
GRAU, apa, drojdie, zahar, sare iodata) - 70g+                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Valori nutriționale medii /100g produs Șnițel Vienez Pui
Valoare Energetică (kJ/kcal): 1295.9 / 312.3, Grăsimi (g): 24 din care: Acizi grași saturați (g) 2.4, 
Glucide (g): 13.2 din care: Zaharuri (g): 0.7, Proteine (g): 10.7, Sare (g): 1.7

410g/100g

33leiPiept de Pui Grill Platou

Piept de pui marinat grill (*piept de pui dezosat (85,45%), ulei floarea soarelui, apa, faina de GRAU, 
otet din alcool, zeama de lamaie, sare iodata, pasta tomate 36%, boia dulce, usturoi, usturoi pudra, 
boia iute, ghimbir macinat, oregano), cartofi prăjiți (*cartofi, ulei floarea soarelui, sare), salata coleslaw 
(varza alba & rosie, sos maioneza [ulei floarea soarelui 43%, apa, zahar, otet din alcool, sare, MUSTAR 
(faina de MUSTAR, apa, otet din alcool, zahar, sare, ulei de floarea soarelui, acidifiant: acid citric), 
proteina din LAPTE, amidon modificat din porumb, conservant: sorbat de potasiu, stabilizatori: guma 
guar, guma xanthan, antioxidant: BHA, colorant: betacaroten, arome], morcov, MUSTAR (apa, MUSTAR 
boabe 18%, otet din alcool, zahar, sare iodata, amidon modificat din porumb, stabilizator: guma 
xantan, colorant: betacaroten, amestec condimente), ceapa, patrunjel, zahar, sare), castraveţi murati 
(castraveti, apa, acidifiant: acid acetic, zahar, sare, marar, condimente: MUSTAR boabe), pastă de usturoi 
Spring (ulei floarea soarelui, usturoi 7%, apa, sare iodata, acidifiant: acid citric, proteina din LAPTE) - 
410g / 100g + 1 lipie (faina alba de GRAU, apa, drojdie, zahar, sare iodata) - 70g+                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Valori nutriționale medii /100g produs Piept de Pui Grill
Valoare Energetică (kJ/kcal): 632.9 / 150.8, Grăsimi (g): 6.3 din care: Acizi grași saturați (g) 2, Glucide 
(g): 15.8 din care: Zaharuri (g): 1.4, Proteine (g): 8.6, Sare (g): 0.7



Piept de pui marinat grill (*piept de pui dezosat (85,45%), ulei floarea soarelui, apa, faina de GRAU, 
otet din alcool, zeama de lamaie, sare iodata, pasta tomate 36%, boia dulce, usturoi, usturoi pudra, 
boia iute, ghimbir macinat, oregano), cartofi prăjiți (*cartofi, ulei floarea soarelui, sare), salata coleslaw 
(varza alba & rosie, sos maioneza [ulei floarea soarelui 43%, apa, zahar, otet din alcool, sare, MUSTAR 
(faina de MUSTAR, apa, otet din alcool, zahar, sare, ulei de floarea soarelui, acidifiant: acid citric), 
proteina din LAPTE, amidon modificat din porumb, conservant: sorbat de potasiu, stabilizatori: guma 
guar, guma xanthan, antioxidant: BHA, colorant: betacaroten, arome], morcov, MUSTAR (apa, MUSTAR 
boabe 18%, otet din alcool, zahar, sare iodata, amidon modificat din porumb, stabilizator: guma 
xantan, colorant: betacaroten, amestec condimente), ceapa, patrunjel, zahar, sare), castraveţi murati 
(castraveti, apa, acidifiant: acid acetic, zahar, sare, marar, condimente: MUSTAR boabe), pastă de usturoi 
Spring (ulei floarea soarelui, usturoi 7%, apa, sare iodata, acidifiant: acid citric, proteina din LAPTE) - 
410g / 100g + 1 lipie (faina alba de GRAU, apa, drojdie, zahar, sare iodata) - 70g+                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Valori nutriționale medii /100g produs Piept de Pui Grill
Valoare Energetică (kJ/kcal): 632.9 / 150.8, Grăsimi (g): 6.3 din care: Acizi grași saturați (g) 2, Glucide 
(g): 15.8 din care: Zaharuri (g): 1.4, Proteine (g): 8.6, Sare (g): 0.7

Produs din produs congelat!

- Unele produse din meniu sunt specifice doar anumitor restaurante Springtime.
- Produsele din meniu conțin sau pot conține alergeni sau urme de alergeni (gluten, lapte sau derivate din lapte, soia, 
  ouă, țelină, muștar, semințe de susan, alune, fructe cu coaja tare) provenite din materiile prime obținute în fabrici ce 
  procesează alimente ce conțin alergeni. 
- Grila de produse poate suferi modificări pe parcursul zilei și poate varia de la o zi la alta.
- Springtime nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele neconcordanțe ale datelor furnizate de către producător 
  sau alte surse externe.

NOTE
Alergenii sunt evidențiați cu majuscule.

Produse / Ingrediente / Gramaj / 
Preț / Alergeni / Valori Nutriționale 

Se recomandă consumul integral al 
produselor în maxim 3 ore de la achiziționare.

HOT BOWLS

380g

28leiCașcaval Pane Platou

*Cascaval pane 2 buc [crusta pane (faina de GRAU, sare, drojdie, colorant: extract de ardei rosu), apa, 
faina de GRAU, sare, amestec de ardei rosu (praf de ardei, extract de ardei), CASCAVAL TRAPIST 38%, 
apa, ulei de floarea soarelui, amidon de porumb] , cartofi prajiti (*cartofi, ulei floarea soarelui, sare), 
salata Libaneza [rosii, castraveti verzi, salata iceberg, varza chinezeasca, ardei gras capia, ceapa, ridichi, 
dressing rodie & lamaie (sos rodie min 20%, apa, lamaie min 15%, zahar, conservant: benzoat de 
sodiu, glucoza, otet din vin, sare, colorant: caramel, stabilizator: guma xantan, acidifiant: acid citric)], 
sos dulce iute acrisor (apa, zahar, sirop de glucoza, otet din vin, ananas din compot, ardei rosu deshi-
dratat, amidon modificat din porumb, sare iodata, emulsie de boia, pudra de usturoi, arome, acidifiant: 
acid citric, antioxidant: acid ascorbic, condimente naturale, conservanti: benzoat de sodiu, stabiliza-
tori: guma guar, guma xantan, pudra de chilli) - 30g + 1 lipie (faina alba de GRAU, apa, drojdie, zahar, 
sare iodata) -70g / 380g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Poate contine urme de soia, telina, seminte susan +                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Valori nutriționale medii /100g produs Cașcaval Pane
Valoare Energetică (kJ/kcal): 902.8 / 212.5, Grăsimi (g): 0.9 din care: Acizi grași saturați (g) 0.1, Glucide 
(g): 45.1 din care: Zaharuri (g): 1.2, Proteine (g): 7.5, Sare (g): 0.9
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Produs din produs congelat!

- Unele produse din meniu sunt specifice doar anumitor restaurante Springtime.
- Produsele din meniu conțin sau pot conține alergeni sau urme de alergeni (gluten, lapte sau derivate din lapte, soia, 
  ouă, țelină, muștar, semințe de susan, alune, fructe cu coaja tare) provenite din materiile prime obținute în fabrici ce 
  procesează alimente ce conțin alergeni. 
- Grila de produse poate suferi modificări pe parcursul zilei și poate varia de la o zi la alta.
- Springtime nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele neconcordanțe ale datelor furnizate de către producător 
  sau alte surse externe.

NOTE
Alergenii sunt evidențiați cu majuscule.

320g/180g

37leiDouble Burger Vită Sandwich (dublu burger vită)

*Chifla [faina alba de GRAU, apa, zahar, ulei floarea soarelui, drojdie, sare iodata, OU, amelioratori 
(faina de GRAU, emulgatori: mono si digliceride ale acizilor grasi, dextroza, agent de tratare a fainii: 
acid ascorbic, enzime), maia lichida, curcuma, conservant: propionat de calciu], *burger vita 2 buc 
[carne vita 94%, pesmet (faina de GRAU, dextroza, sare, drojdie), apa, sare, fibre, aroma de fum], rosii, 
cascaval felie (LAPTE de vaca pasteurizat, culturi lactice, sare, cheag), castraveti murati (castraveti, 
apa, acidifiant: acid acetic, zahar, sare, marar, condimente: MUSTAR boabe), sos burger (ulei floarea 
soarelui, apa, zahar, MUSTAR, otet din alcool, proteina din LAPTE, amidon modificat din porumb, sare 
iodata, pasta de tomate, usturoi pudra, legume deshidratate, antioxidant: BHA, emulsie boia, stabiliza-
tori: guma xanthan, guma guar, conservant: sorbat de potasiu, pudra chilly, arome), salata iceberg, 
ceapa - 320g / 180g

Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 935.9 / 226.6, Grăsimi (g): 15.2 din care: Acizi grași saturați (g) 5.7, 
Glucide (g): 9.6 din care: Zaharuri(g): 2.7, Proteine (g): 12.5, Sare (g): 1.6

50leiDouble Burger Vită (dublu burger vită) 
*Double Burger Vită Sandwich -320 g / 180 g 
Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 935.9 / 226.6, Grăsimi (g): 15.2 din care: Acizi grași saturați (g) 5.7, 
Glucide (g): 9.6 din care: Zaharuri(g): 2.7, Proteine (g): 12.5, Sare (g): 1.6 + 

1 portie *cartofi prajiti (cartofi, ulei floarea soarelui, sare) - 120g  
Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 733.1 / 176.3, Grăsimi (g): 12.6 din care: Acizi grași saturați (g) 6, Glucide 
(g): 14.7 din care: Zaharuri (g): 0.5, Proteine (g): 1.7, Sare (g): 0.5 +
 
1 sos la alegere din gama prezenta la vanzare 
(detalii valori nutriționale, ingrediente, alergeni vezi capitolul  “Sosuri”) - 40g + 

1 bautura din gama Pepsi la doza 0,33 sau apa minerala / plata sticla 0,5 l
(detalii valori nutriționale, ingrediente, alergeni vezi capitolul “Băuturi”) 

*Cascaval pane 2 buc [crusta pane (faina de GRAU, sare, drojdie, colorant: extract de ardei rosu), apa, 
faina de GRAU, sare, amestec de ardei rosu (praf de ardei, extract de ardei), CASCAVAL TRAPIST 38%, 
apa, ulei de floarea soarelui, amidon de porumb] , cartofi prajiti (*cartofi, ulei floarea soarelui, sare), 
salata Libaneza [rosii, castraveti verzi, salata iceberg, varza chinezeasca, ardei gras capia, ceapa, ridichi, 
dressing rodie & lamaie (sos rodie min 20%, apa, lamaie min 15%, zahar, conservant: benzoat de 
sodiu, glucoza, otet din vin, sare, colorant: caramel, stabilizator: guma xantan, acidifiant: acid citric)], 
sos dulce iute acrisor (apa, zahar, sirop de glucoza, otet din vin, ananas din compot, ardei rosu deshi-
dratat, amidon modificat din porumb, sare iodata, emulsie de boia, pudra de usturoi, arome, acidifiant: 
acid citric, antioxidant: acid ascorbic, condimente naturale, conservanti: benzoat de sodiu, stabiliza-
tori: guma guar, guma xantan, pudra de chilli) - 30g + 1 lipie (faina alba de GRAU, apa, drojdie, zahar, 
sare iodata) -70g / 380g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Poate contine urme de soia, telina, seminte susan +                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Valori nutriționale medii /100g produs Cașcaval Pane
Valoare Energetică (kJ/kcal): 902.8 / 212.5, Grăsimi (g): 0.9 din care: Acizi grași saturați (g) 0.1, Glucide 
(g): 45.1 din care: Zaharuri (g): 1.2, Proteine (g): 7.5, Sare (g): 0.9

BURGER, ȘNIȚEL ȘI QUESADILLA
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Produse / Ingrediente / Gramaj / 
Preț / Alergeni / Valori Nutriționale 

Se recomandă consumul integral al 
produselor în maxim 3 ore de la achiziționare.
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Produs din produs congelat!

- Unele produse din meniu sunt specifice doar anumitor restaurante Springtime.
- Produsele din meniu conțin sau pot conține alergeni sau urme de alergeni (gluten, lapte sau derivate din lapte, soia, 
  ouă, țelină, muștar, semințe de susan, alune, fructe cu coaja tare) provenite din materiile prime obținute în fabrici ce 
  procesează alimente ce conțin alergeni. 
- Grila de produse poate suferi modificări pe parcursul zilei și poate varia de la o zi la alta.
- Springtime nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele neconcordanțe ale datelor furnizate de către producător 
  sau alte surse externe.

NOTE
Alergenii sunt evidențiați cu majuscule.

   *Chifla [faina alba de GRAU, apa, zahar, ulei floarea soarelui, drojdie, sare iodata, OU, amelioratori 
(faina de GRAU, emulgatori: mono si digliceride ale acizilor grasi, dextroza, agent de tratare a fainii: 
acid ascorbic, enzime), maia lichida, curcuma, conservant: propionat de calciu], *burger vita [carne vita 
94%, pesmet (faina de GRAU, dextroza, sare, drojdie), apa, sare, fibre, aroma de fum], rosii, cascaval 
felie (LAPTE de vaca pasteurizat, culturi lactice, sare, cheag), castraveti murati (castraveti, apa, acidifi-
ant: acid acetic, zahar, sare, marar, condimente: MUSTAR boabe), sos burger (ulei floarea soarelui, apa, 
zahar, MUSTAR, otet din alcool, proteina din LAPTE, amidon modificat din porumb, sare iodata, pasta de 
tomate, usturoi pudra, legume deshidratate, antioxidant: BHA, emulsie boia, stabilizatori: guma 
xanthan, guma guar, conservant: sorbat de potasiu, pudra chilly, arome), salata iceberg, ceapa - 320g / 
90g

Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 841.4 / 206, Grăsimi (g): 14.8 din care: Acizi grași saturați (g) 3.8, Glucide 
(g): 8.9 din care: Zaharuri(g): 2.2, Proteine (g): 8.1, Sare (g): 1.2

Produse / Ingrediente / Gramaj / 
Preț / Alergeni / Valori Nutriționale 

Se recomandă consumul integral al 
produselor în maxim 3 ore de la achiziționare.

BURGER, ȘNIȚEL ȘI QUESADILLA

39leiAmerican Cheese Burger Vită  

*American Cheese Burger Vită Sandwich -320 g / 90 g 
Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 841.4 / 206, Grăsimi (g): 14.8 din care: Acizi grași saturați (g) 3.8, Glucide 
(g): 8.9 din care: Zaharuri(g): 2.2, Proteine (g): 8.1, Sare (g): 1.2 + 

1 portie *cartofi prajiti (cartofi, ulei floarea soarelui, sare) - 120g  
Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 733.1 / 176.3, Grăsimi (g): 12.6 din care: Acizi grași saturați (g) 6, Glucide 
(g): 14.7 din care: Zaharuri (g): 0.5, Proteine (g): 1.7, Sare (g): 0.5 +
 
1 sos la alegere din gama prezenta la vanzare 
(detalii valori nutriționale, ingrediente, alergeni vezi capitolul  “Sosuri”) - 40g + 

1 bautura din gama Pepsi la doza 0,33 sau apa minerala / plata sticla 0,5 l
(detalii valori nutriționale, ingrediente, alergeni vezi capitolul “Băuturi”) 

320g/90g

26leiAmerican Cheese Burger Vită Sandwich
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Produs din produs congelat!

- Unele produse din meniu sunt specifice doar anumitor restaurante Springtime.
- Produsele din meniu conțin sau pot conține alergeni sau urme de alergeni (gluten, lapte sau derivate din lapte, soia, 
  ouă, țelină, muștar, semințe de susan, alune, fructe cu coaja tare) provenite din materiile prime obținute în fabrici ce 
  procesează alimente ce conțin alergeni. 
- Grila de produse poate suferi modificări pe parcursul zilei și poate varia de la o zi la alta.
- Springtime nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele neconcordanțe ale datelor furnizate de către producător 
  sau alte surse externe.

NOTE
Alergenii sunt evidențiați cu majuscule.

360g/90g

28leiBBQ Burger Vită Sandwich

*Chifla [faina alba de GRAU, apa, zahar, ulei floarea soarelui, drojdie, sare iodata, OU, amelioratori 
(faina de GRAU, emulgatori: mono si digliceride ale acizilor grasi, dextroza, agent de tratare a fainii: 
acid ascorbic, enzime), maia lichida, curcuma, conservant: propionat de calciu], *burger vita [carne vita 
94%, pesmet (faina de GRAU, dextroza, sare, drojdie), apa, sare, fibre, aroma de fum], rosii, cascaval 
felie (LAPTE de vaca pasteurizat, culturi lactice, sare, cheag), rosii, castraveti murati (castraveti, apa, 
acidifiant: acid acetic, zahar, sare, marar, condimente: MUSTAR boabe), sos burger (ulei floarea soarelui, 
apa, zahar, MUSTAR, otet din alcool, proteina din LAPTE, amidon modificat din porumb, sare iodata, 
pasta de tomate, usturoi pudra, legume deshidratate, antioxidant: BHA, emulsie boia, stabilizatori: 
guma xanthan, guma guar, conservant: sorbat de potasiu, pudra chilly, arome), cascaval felie (LAPTE de 
vaca pasteurizat, culturi lactice, sare cheag), salata iceberg, bacon (carne de porc 87%, apa, sare, ZER 
praf, dextroza, aroma de fum, zahar, stabilizatori: tri si di-fosfati de sodium, caragenan, antioxidant: 
erisorbat de sodiu, potentiator de gust: monoglutamat de sodiu, ribonucleotide disodice, conservant: 
nitrit de sodiu ) felie rumenit pe plita, sos barbeque (apa, zahar, pasta tomate, otet de vin, amidon 
modificat din porumb, sos SOIA, sare iodata, arome, acidifiant: acid citric, antioxidant: acid ascorbic, 
condimente naturale, colorant, conservanti: benzoat de sodiu, sorbat de potasiu, stabilizatori: guma 
guar, guma xantan, pudra de chili), ceapa  - 360g / 90g                                                                                                                                                                                                                                                                               
Poate contine urme de: soia, fructe cu coaja tare, telina, mustar

Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 922 / 224.9, Grăsimi (g): 16.5 din care: Acizi grași saturați (g) 4.3, Glucide 
(g): 9.5 din care: Zaharuri (g): 3.2, Proteine (g): 8.7, Sare (g): 1.4

Produse / Ingrediente / Gramaj / 
Preț / Alergeni / Valori Nutriționale 

Se recomandă consumul integral al 
produselor în maxim 3 ore de la achiziționare.

41leiBBQ Burger Vită Sandwich  

*BBQ Burger Vită Sandwich -360 g / 90 g 
Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 922 / 224.9, Grăsimi (g): 16.5 din care: Acizi grași saturați (g) 4.3, Glucide 
(g): 9.5 din care: Zaharuri (g): 3.2, Proteine (g): 8.7, Sare (g): 1.4 + 

1 portie *cartofi prajiti (cartofi, ulei floarea soarelui, sare) - 120g  
Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 733.1 / 176.3, Grăsimi (g): 12.6 din care: Acizi grași saturați (g) 6, Glucide 
(g): 14.7 din care: Zaharuri (g): 0.5, Proteine (g): 1.7, Sare (g): 0.5 +
 
1 sos la alegere din gama prezenta la vanzare 
(detalii valori nutriționale, ingrediente, alergeni vezi capitolul  “Sosuri”) - 40g + 

1 bautura din gama Pepsi la doza 0,33 sau apa minerala / plata sticla 0,5 l
(detalii valori nutriționale, ingrediente, alergeni vezi capitolul “Băuturi”) 

BURGER, ȘNIȚEL ȘI QUESADILLA
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*Chifla [faina alba de GRAU, apa, zahar, ulei floarea soarelui, drojdie, sare iodata, OU, amelioratori 
(faina de GRAU, emulgatori: mono si digliceride ale acizilor grasi, dextroza, agent de tratare a fainii: 
acid ascorbic, enzime), maia lichida, curcuma, conservant: propionat de calciu], *burger vita [carne vita 
94%, pesmet (faina de GRAU, dextroza, sare, drojdie), apa, sare, fibre, aroma de fum], rosii, cascaval 
felie (LAPTE de vaca pasteurizat, culturi lactice, sare, cheag), rosii, castraveti murati (castraveti, apa, 
acidifiant: acid acetic, zahar, sare, marar, condimente: MUSTAR boabe), sos burger (ulei floarea soarelui, 
apa, zahar, MUSTAR, otet din alcool, proteina din LAPTE, amidon modificat din porumb, sare iodata, 
pasta de tomate, usturoi pudra, legume deshidratate, antioxidant: BHA, emulsie boia, stabilizatori: 
guma xanthan, guma guar, conservant: sorbat de potasiu, pudra chilly, arome), cascaval felie (LAPTE de 
vaca pasteurizat, culturi lactice, sare cheag), salata iceberg, bacon (carne de porc 87%, apa, sare, ZER 
praf, dextroza, aroma de fum, zahar, stabilizatori: tri si di-fosfati de sodium, caragenan, antioxidant: 
erisorbat de sodiu, potentiator de gust: monoglutamat de sodiu, ribonucleotide disodice, conservant: 
nitrit de sodiu ) felie rumenit pe plita, sos barbeque (apa, zahar, pasta tomate, otet de vin, amidon 
modificat din porumb, sos SOIA, sare iodata, arome, acidifiant: acid citric, antioxidant: acid ascorbic, 
condimente naturale, colorant, conservanti: benzoat de sodiu, sorbat de potasiu, stabilizatori: guma 
guar, guma xantan, pudra de chili), ceapa  - 360g / 90g                                                                                                                                                                                                                                                                               
Poate contine urme de: soia, fructe cu coaja tare, telina, mustar

Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 922 / 224.9, Grăsimi (g): 16.5 din care: Acizi grași saturați (g) 4.3, Glucide 
(g): 9.5 din care: Zaharuri (g): 3.2, Proteine (g): 8.7, Sare (g): 1.4

Produs din produs congelat!

- Unele produse din meniu sunt specifice doar anumitor restaurante Springtime.
- Produsele din meniu conțin sau pot conține alergeni sau urme de alergeni (gluten, lapte sau derivate din lapte, soia, 
  ouă, țelină, muștar, semințe de susan, alune, fructe cu coaja tare) provenite din materiile prime obținute în fabrici ce 
  procesează alimente ce conțin alergeni. 
- Grila de produse poate suferi modificări pe parcursul zilei și poate varia de la o zi la alta.
- Springtime nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele neconcordanțe ale datelor furnizate de către producător 
  sau alte surse externe.

NOTE
Alergenii sunt evidențiați cu majuscule.

310g/90g

35leiTruffle Burger Vită Sandwich (Burger Vită cu salsa trufe)

*Chifla [faina alba de GRAU, apa, zahar, ulei floarea soarelui, drojdie, sare iodata, OU, amelioratori 
(faina de GRAU, emulgatori: mono si digliceride ale acizilor grasi, dextroza, agent de tratare a fainii: 
acid ascorbic, enzime), maia lichida, curcuma, conservant: propionat de calciu], *burger vita [carne vita 
94%, pesmet (faina de GRAU, dextroza, sare, drojdie), apa, sare, fibre, aroma de fum], ciuperci champi-
gnon felii, sos cu ciuperci si trufe de vara sau salsa truffe 11%  (50% ciuperci de cultura Champignon, 
ulei de masline extra virgin, ulei vegetal de floarea soarelui, 7% trufe de vara, masline negre, sare, 
arome), cascaval felie (LAPTE de vaca pasteurizat, culturi lactice, sare, cheag), sos maioneza [ulei 
floarea soarelui 43%, apa, zahar, otet din alcool, sare, MUSTAR (faina de MUSTAR, apa, otet din alcool, 
zahar, sare, ulei de floarea soarelui, acidifiant: acid citric), proteina din LAPTE, amidon modificat din 
porumb, conservant: sorbat de potasiu, stabilizatori: guma guar, guma xanthan, antioxidant: BHA, 
colorant: beta carotene, arome], salata iceberg, ceapa - 310g / 90g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Poate contine urme de: soia, telina

Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 1115.1 / 269, Grăsimi (g): 21.2 din care: Acizi grași saturați (g) 5.8, 
Glucide (g): 9.1 din care: Zaharuri (g): 1.5, Proteine (g): 10.2, Sare (g): 1.1

Produse / Ingrediente / Gramaj / 
Preț / Alergeni / Valori Nutriționale 

Se recomandă consumul integral al 
produselor în maxim 3 ore de la achiziționare.

49leiTruffle Burger Vită Sandwich (Burger Vită cu salsa trufe)

Truffle Burger Vită Sandwich -310 g / 90 g 
Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 1115.1 / 269, Grăsimi (g): 21.2 din care: Acizi grași saturați (g) 5.8, 
Glucide (g): 9.1 din care: Zaharuri (g): 1.5, Proteine (g): 10.2, Sare (g): 1.1 + 

1 portie *cartofi prajiti (cartofi, ulei floarea soarelui, sare) - 120g  
Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 733.1 / 176.3, Grăsimi (g): 12.6 din care: Acizi grași saturați (g) 6, Glucide 
(g): 14.7 din care: Zaharuri (g): 0.5, Proteine (g): 1.7, Sare (g): 0.5 +
 
1 sos la alegere din gama prezenta la vanzare 
(detalii valori nutriționale, ingrediente, alergeni vezi capitolul  “Sosuri”) - 40g + 

1 bautura din gama Pepsi la doza 0,33 sau apa minerala / plata sticla 0,5 l
(detalii valori nutriționale, ingrediente, alergeni vezi capitolul “Băuturi”)  

BURGER, ȘNIȚEL ȘI QUESADILLA
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*Chifla [faina alba de GRAU, apa, zahar, ulei floarea soarelui, drojdie, sare iodata, OU, amelioratori 
(faina de GRAU, emulgatori: mono si digliceride ale acizilor grasi, dextroza, agent de tratare a fainii: 
acid ascorbic, enzime), maia lichida, curcuma, conservant: propionat de calciu], *burger vita [carne vita 
94%, pesmet (faina de GRAU, dextroza, sare, drojdie), apa, sare, fibre, aroma de fum], ciuperci champi-
gnon felii, sos cu ciuperci si trufe de vara sau salsa truffe 11%  (50% ciuperci de cultura Champignon, 
ulei de masline extra virgin, ulei vegetal de floarea soarelui, 7% trufe de vara, masline negre, sare, 
arome), cascaval felie (LAPTE de vaca pasteurizat, culturi lactice, sare, cheag), sos maioneza [ulei 
floarea soarelui 43%, apa, zahar, otet din alcool, sare, MUSTAR (faina de MUSTAR, apa, otet din alcool, 
zahar, sare, ulei de floarea soarelui, acidifiant: acid citric), proteina din LAPTE, amidon modificat din 
porumb, conservant: sorbat de potasiu, stabilizatori: guma guar, guma xanthan, antioxidant: BHA, 
colorant: beta carotene, arome], salata iceberg, ceapa - 310g / 90g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Poate contine urme de: soia, telina

Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 1115.1 / 269, Grăsimi (g): 21.2 din care: Acizi grași saturați (g) 5.8, 
Glucide (g): 9.1 din care: Zaharuri (g): 1.5, Proteine (g): 10.2, Sare (g): 1.1

Produs din produs congelat!

- Unele produse din meniu sunt specifice doar anumitor restaurante Springtime.
- Produsele din meniu conțin sau pot conține alergeni sau urme de alergeni (gluten, lapte sau derivate din lapte, soia, 
  ouă, țelină, muștar, semințe de susan, alune, fructe cu coaja tare) provenite din materiile prime obținute în fabrici ce 
  procesează alimente ce conțin alergeni. 
- Grila de produse poate suferi modificări pe parcursul zilei și poate varia de la o zi la alta.
- Springtime nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele neconcordanțe ale datelor furnizate de către producător 
  sau alte surse externe.

NOTE
Alergenii sunt evidențiați cu majuscule.

330g/80g

28leiChicken Fillet Burger Sandwich (File de Pui Burger)

*Chifla [faina alba de GRAU, apa, zahar, ulei floarea soarelui, drojdie, sare iodata, OU, amelioratori 
(faina de GRAU, emulgatori: mono si digliceride ale acizilor grasi, dextroza, agent de tratare a fainii: 
acid ascorbic, enzime), maia lichida, curcuma, conservant: propionat de calciu], *file piept de pui grill 
(piept de pui 95%, amidon de tapioca, sare, maltodextrina), *cascaval pane [crusta pane (faina de 
GRAU, sare, drojdie, colorant: extract de ardei rosu), apa, faina de GRAU, sare, amestec de ardei rosu 
(praf de ardei, extract de ardei), CASCAVAL TRAPIST 38%, apa, ulei de floarea soarelui, amidon de 
porumb], sos burger (ulei floarea soarelui, apa, zahar, MUSTAR, otet din alcool, proteina din LAPTE, 
amidon modificat din porumb, sare iodata, pasta de tomate, usturoi pudra, legume deshidratate, 
antioxidant: BHA, emulsie boia, stabilizatori: guma xanthan, guma guar, conservant: sorbat de potasiu, 
pudra chilly, arome), rosii, salata iceberg, ceapa - 330g / 80g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Poate contine urme de soia, telina, seminte susan

Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 1032.2 / 249.1, Grăsimi (g): 17.3 din care: Acizi grași saturați (g) 4.4, 
Glucide (g): 12.3 din care:Zaharuri (g): 1.8, Proteine (g): 10.6, Sare (g): 0.6

Produse / Ingrediente / Gramaj / 
Preț / Alergeni / Valori Nutriționale 

Se recomandă consumul integral al 
produselor în maxim 3 ore de la achiziționare.

41leiChicken Fillet Burger Sandwich (File de Pui Burger)  

*Chicken Fillet Burger Sandwich -330 g / 80 g 
Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 1032.2 / 249.1, Grăsimi (g): 17.3 din care: Acizi grași saturați (g) 4.4, 
Glucide (g): 12.3 din care:Zaharuri (g): 1.8, Proteine (g): 10.6, Sare (g): 0.6 + 

1 portie *cartofi prajiti (cartofi, ulei floarea soarelui, sare) - 120g  
Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 733.1 / 176.3, Grăsimi (g): 12.6 din care: Acizi grași saturați (g) 6, Glucide 
(g): 14.7 din care: Zaharuri (g): 0.5, Proteine (g): 1.7, Sare (g): 0.5 +
 
1 sos la alegere din gama prezenta la vanzare 
(detalii valori nutriționale, ingrediente, alergeni vezi capitolul  “Sosuri”) - 40g + 

1 bautura din gama Pepsi la doza 0,33 sau apa minerala / plata sticla 0,5 l
(detalii valori nutriționale, ingrediente, alergeni vezi capitolul “Băuturi”) 

BURGER, ȘNIȚEL ȘI QUESADILLA
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*Chifla [faina alba de GRAU, apa, zahar, ulei floarea soarelui, drojdie, sare iodata, OU, amelioratori 
(faina de GRAU, emulgatori: mono si digliceride ale acizilor grasi, dextroza, agent de tratare a fainii: 
acid ascorbic, enzime), maia lichida, curcuma, conservant: propionat de calciu], *burger vita [carne vita 
94%, pesmet (faina de GRAU, dextroza, sare, drojdie), apa, sare, fibre, aroma de fum], ciuperci champi-
gnon felii, sos cu ciuperci si trufe de vara sau salsa truffe 11%  (50% ciuperci de cultura Champignon, 
ulei de masline extra virgin, ulei vegetal de floarea soarelui, 7% trufe de vara, masline negre, sare, 
arome), cascaval felie (LAPTE de vaca pasteurizat, culturi lactice, sare, cheag), sos maioneza [ulei 
floarea soarelui 43%, apa, zahar, otet din alcool, sare, MUSTAR (faina de MUSTAR, apa, otet din alcool, 
zahar, sare, ulei de floarea soarelui, acidifiant: acid citric), proteina din LAPTE, amidon modificat din 
porumb, conservant: sorbat de potasiu, stabilizatori: guma guar, guma xanthan, antioxidant: BHA, 
colorant: beta carotene, arome], salata iceberg, ceapa - 310g / 90g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Poate contine urme de: soia, telina

Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 1115.1 / 269, Grăsimi (g): 21.2 din care: Acizi grași saturați (g) 5.8, 
Glucide (g): 9.1 din care: Zaharuri (g): 1.5, Proteine (g): 10.2, Sare (g): 1.1

*Chifla [faina alba de GRAU, apa, zahar, ulei floarea soarelui, drojdie, sare iodata, OU, amelioratori 
(faina de GRAU, emulgatori: mono si digliceride ale acizilor grasi, dextroza, agent de tratare a fainii: 
acid ascorbic, enzime), maia lichida, curcuma, conservant: propionat de calciu], *file piept de pui grill 
(piept de pui 95%, amidon de tapioca, sare, maltodextrina), *cascaval pane [crusta pane (faina de 
GRAU, sare, drojdie, colorant: extract de ardei rosu), apa, faina de GRAU, sare, amestec de ardei rosu 
(praf de ardei, extract de ardei), CASCAVAL TRAPIST 38%, apa, ulei de floarea soarelui, amidon de 
porumb], sos burger (ulei floarea soarelui, apa, zahar, MUSTAR, otet din alcool, proteina din LAPTE, 
amidon modificat din porumb, sare iodata, pasta de tomate, usturoi pudra, legume deshidratate, 
antioxidant: BHA, emulsie boia, stabilizatori: guma xanthan, guma guar, conservant: sorbat de potasiu, 
pudra chilly, arome), rosii, salata iceberg, ceapa - 330g / 80g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Poate contine urme de soia, telina, seminte susan

Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 1032.2 / 249.1, Grăsimi (g): 17.3 din care: Acizi grași saturați (g) 4.4, 
Glucide (g): 12.3 din care:Zaharuri (g): 1.8, Proteine (g): 10.6, Sare (g): 0.6

Produs din produs congelat!

- Unele produse din meniu sunt specifice doar anumitor restaurante Springtime.
- Produsele din meniu conțin sau pot conține alergeni sau urme de alergeni (gluten, lapte sau derivate din lapte, soia, 
  ouă, țelină, muștar, semințe de susan, alune, fructe cu coaja tare) provenite din materiile prime obținute în fabrici ce 
  procesează alimente ce conțin alergeni. 
- Grila de produse poate suferi modificări pe parcursul zilei și poate varia de la o zi la alta.
- Springtime nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele neconcordanțe ale datelor furnizate de către producător 
  sau alte surse externe.

NOTE
Alergenii sunt evidențiați cu majuscule.

300g/130g

20leiȘnițel Vienez de Pui Sandwich 

*Chifla [faina alba de GRAU, apa, zahar, ulei floarea soarelui, drojdie, sare iodata, OU, amelioratori 
(faina de GRAU, emulgatori: mono si digliceride ale acizilor grasi, dextroza, agent de tratare a fainii: 
acid ascorbic, enzime), maia lichida, curcuma, conservant: propionat de calciu], *snitel vienez de pui 
[piept de pui 65%, pesmet (faina de GRAU, dextroza, sare, drojdie, ulei de rapita, condiment: curcuma, 
extract de condimente: amestec boia – curcuma, E307), apa, ulei vegetal de floarea soarelui si rapita in 
diferite proportii, faina de GRAU, sare, amidon de tapioca, amidon modificat din porumb, agent de 
ingrosare: guma guar; sirop de glucoza uscat, hidrolizat proteic vegetal], sos maioneza [ulei floarea 
soarelui 43%, apa, zahar, otet din alcool, sare, MUSTAR (faina de MUSTAR, apa, otet din alcool, zahar, 
sare, ulei de floarea soarelui, acidifiant: acid citric), proteina din LAPTE, amidon modificat din porumb, 
conservant: sorbat de potasiu, stabilizatori: guma guar, guma xanthan, antioxidant: BHA, colorant: 
betacarotene, arome], castraveti murati (castraveti, apa, acidifiant: acid acetic, zahar, sare, marar, 
condimente: MUSTAR boabe), salata iceberg - 300g / 130g

Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 1093.8 / 263.5, Grăsimi (g): 20.5 din care: Acizi grași saturați (g) 6.9, 
Glucide (g): 12.2 din care: Zaharuri (g): 0.8, Proteine (g): 7.2, Sare (g): 1.6

Produse / Ingrediente / Gramaj / 
Preț / Alergeni / Valori Nutriționale 

Se recomandă consumul integral al 
produselor în maxim 3 ore de la achiziționare.

33leiȘnițel Vienez Pui Sandwich  

*Șnițel Vienez Pui Sandwich -300g / 130 g 
Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 1093.8 / 263.5, Grăsimi (g): 20.5 din care: Acizi grași saturați (g) 6.9, 
Glucide (g): 12.2 din care: Zaharuri (g): 0.8, Proteine (g): 7.2, Sare (g): 1.6 + 

1 portie *cartofi prajiti (cartofi, ulei floarea soarelui, sare) - 120g  
Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 733.1 / 176.3, Grăsimi (g): 12.6 din care: Acizi grași saturați (g) 6, Glucide 
(g): 14.7 din care: Zaharuri (g): 0.5, Proteine (g): 1.7, Sare (g): 0.5 +
 
1 sos la alegere din gama prezenta la vanzare 
(detalii valori nutriționale, ingrediente, alergeni vezi capitolul  “Sosuri”) - 40g + 

1 bautura din gama Pepsi la doza 0,33 sau apa minerala / plata sticla 0,5 l
(detalii valori nutriționale, ingrediente, alergeni vezi capitolul “Băuturi”)  

BURGER, ȘNIȚEL ȘI QUESADILLA
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*Chifla [faina alba de GRAU, apa, zahar, ulei floarea soarelui, drojdie, sare iodata, OU, amelioratori 
(faina de GRAU, emulgatori: mono si digliceride ale acizilor grasi, dextroza, agent de tratare a fainii: 
acid ascorbic, enzime), maia lichida, curcuma, conservant: propionat de calciu], *file piept de pui grill 
(piept de pui 95%, amidon de tapioca, sare, maltodextrina), *cascaval pane [crusta pane (faina de 
GRAU, sare, drojdie, colorant: extract de ardei rosu), apa, faina de GRAU, sare, amestec de ardei rosu 
(praf de ardei, extract de ardei), CASCAVAL TRAPIST 38%, apa, ulei de floarea soarelui, amidon de 
porumb], sos burger (ulei floarea soarelui, apa, zahar, MUSTAR, otet din alcool, proteina din LAPTE, 
amidon modificat din porumb, sare iodata, pasta de tomate, usturoi pudra, legume deshidratate, 
antioxidant: BHA, emulsie boia, stabilizatori: guma xanthan, guma guar, conservant: sorbat de potasiu, 
pudra chilly, arome), rosii, salata iceberg, ceapa - 330g / 80g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Poate contine urme de soia, telina, seminte susan

Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 1032.2 / 249.1, Grăsimi (g): 17.3 din care: Acizi grași saturați (g) 4.4, 
Glucide (g): 12.3 din care:Zaharuri (g): 1.8, Proteine (g): 10.6, Sare (g): 0.6

Produs din produs congelat!

- Unele produse din meniu sunt specifice doar anumitor restaurante Springtime.
- Produsele din meniu conțin sau pot conține alergeni sau urme de alergeni (gluten, lapte sau derivate din lapte, soia, 
  ouă, țelină, muștar, semințe de susan, alune, fructe cu coaja tare) provenite din materiile prime obținute în fabrici ce 
  procesează alimente ce conțin alergeni. 
- Grila de produse poate suferi modificări pe parcursul zilei și poate varia de la o zi la alta.
- Springtime nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele neconcordanțe ale datelor furnizate de către producător 
  sau alte surse externe.

NOTE
Alergenii sunt evidențiați cu majuscule.

210g/100g

24leiQuesadilla Pui Sandwich 

Tortilla (faina de grau, apa, ulei vegetal, stabilizator: acid fumaric, sare iodata, agent de ingrosare: acizi 
grasi mono- digliceride, conservant: propionat de calciu, GLUTEN de grau ), *fasii piept pui marinat 
[*file piept de pui (81,69%), ulei floarea soarelui, apa, otet din alcool, MUSTAR (apa, boabe de MUSTAR 
16%, otet din alcool, zahar, sare, acidifiant: acid citric; agent de ingrosare: guma xanthan, condimente, 
colorant: beta caroten), sare iodata, usturoi, zeama de lamaie, pasta tomate 36%, usturoi pudra, cumin, 
boia dulce, piper dulce macinat, cardamom macinat, boia iute, ghimbir macinat, piper alb macinat], 
castraveti murati (castraveti, apa, acidifiant: acid acetic, zahar, sare, marar, condimente: MUSTAR 
boabe), CASCAVAL felii (LAPTE de vaca pasteurizat, culturi lactice, sare, cheag), sos iute chillisriracha 
(apa, ardei iute tocat min 25%, zahar, pasta de tomate, usturoi – fulgi si pudra, sare iodate, otet din vin, 
emulsie boia, conservanti: benzoat de sodiu, sorbat de potasiu; stabilizatori: guma guar, guma xantan, 
antioxidant: acid ascorbic ) - 210 g / 100 g

Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 847.8 / 203.3, Grăsimi (g): 10.7 din care: Acizi grași saturați (g) 3.8, 
Glucide (g): 16.6 din care:Zaharuri (g): 1.9, Proteine (g): 10.4, Sare (g): 1

Produse / Ingrediente / Gramaj / 
Preț / Alergeni / Valori Nutriționale 

Se recomandă consumul integral al 
produselor în maxim 3 ore de la achiziționare.

37leiQuesadilla Pui Sandwich  
*Quesadilla Pui Sandwich -210g / 100 g 
Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 847.8 / 203.3, Grăsimi (g): 10.7 din care: Acizi grași saturați (g) 3.8, 
Glucide (g): 16.6 din care:Zaharuri (g): 1.9, Proteine (g): 10.4, Sare (g): 1 + 

1 portie *cartofi prajiti (cartofi, ulei floarea soarelui, sare) - 120g  
Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 733.1 / 176.3, Grăsimi (g): 12.6 din care: Acizi grași saturați (g) 6, Glucide 
(g): 14.7 din care: Zaharuri (g): 0.5, Proteine (g): 1.7, Sare (g): 0.5 +
 
1 sos la alegere din gama prezenta la vanzare 
(detalii valori nutriționale, ingrediente, alergeni vezi capitolul  “Sosuri”) - 40g + 

1 bautura din gama Pepsi la doza 0,33 sau apa minerala / plata sticla 0,5 l
(detalii valori nutriționale, ingrediente, alergeni vezi capitolul “Băuturi”) 

BURGER, ȘNIȚEL ȘI QUESADILLA
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Produs din produs congelat!

- Unele produse din meniu sunt specifice doar anumitor restaurante Springtime.
- Produsele din meniu conțin sau pot conține alergeni sau urme de alergeni (gluten, lapte sau derivate din lapte, soia, 
  ouă, țelină, muștar, semințe de susan, alune, fructe cu coaja tare) provenite din materiile prime obținute în fabrici ce 
  procesează alimente ce conțin alergeni. 
- Grila de produse poate suferi modificări pe parcursul zilei și poate varia de la o zi la alta.
- Springtime nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele neconcordanțe ale datelor furnizate de către producător 
  sau alte surse externe.

NOTE
Alergenii sunt evidențiați cu majuscule.

PIZZA

480g/50g

30leiPizza Spring  

*Blat pizza pufos (faina de GRAU, apa, ulei floarea soarelui, GLUTEN, emulgatori: mono si digliceride 
ale acizilor grasi, faina de SOIA, enzime, ulei de masline, usturoi praf, agenti de tratare a fainii: acid 
ascorbic, cisteina, zahar, drojdie, ulei floarea soarelui, sare iodata, condimente naturale: usturoi 
pulbere, oregano; conservant: propionat de calciu), MOZZARELLA (LAPTE de vaca pasteurizat - LACTO-
ZA, cheag, fermenti lactici, sare), felii de suncă (carne porc 55%, apa, amidon, sare, proteina din SOIA, 
regulator de aciditate: lactat de sodiu, dextroza, sirop de glucoza, arome, stabilizator: di si trifosfat de 
sodiu, potentiator de aroma: glutamat de sodiu, inozinat de sodiu, guanilat de sodiu, antioxidant: 
ascorbat de sodiu, eritorbat de sodiu, proteina din carne, conservant: nitrit de sodiu ), sos pizza (rosii 
min 50%, suc de rosii, pasta tomate, zahar, ulei floarea soarelui, usturoi, usturoi fulgi, sare, piper, 
busuioc, oregano, corector de aciditate: acid citric), ciuperci champignon, măsline negre rondele 
(masline 59%, apa 39%, sare 1,4%, stabilizator de culoare: gluconat de fier, corector de aciditate: acid 
lactic), ardei gras / capia, CAȘCAVAL (LAPTE de vaca - LACTOZA, sare, culturi lactice, cheag), oregano - 
480g/50g +   
                                                                                                                                                                                                                                         
Ketchup dulce (apa, pasta de tomate, zahar, otet de vin, amidon modificat din porumb, sare iodata, 
condimente, stabilizatori: guma guar, guma xantan, acidifiant: acid citric, antioxidant: acid ascorbic, 
conservanti: benzoat de sodiu, sorbat de potasiu) – 40g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
sau 
Ketchup picant (apa, pasta de tomate, zahar, otet de vin, amidon modificat din porumb, sare iodata, 
condimente, stabilizatori: guma guar, guma xantan, acidifiant: acid citric, antioxidant: acid ascorbic) - 
40g        

Poate contine urme de: mustar, sulfiti, telina

(detalii valori nutriționale, ingrediente, alergeni vezi capitolul “Sosuri”) 

Valori nutriționale medii /100g produs Pizza Spring
Valoare Energetică (kJ/kcal): 894.6 / 215.4, Grăsimi (g): 9.9 din care: Acizi grași saturați (g) 5.7, Glucide 
(g): 19.2 din care: Zaharuri (g): 3, Proteine (g): 11.1, Sare (g): 1.7 

Produse / Ingrediente / Gramaj / 
Preț / Alergeni / Valori Nutriționale 

Se recomandă consumul integral al 
produselor în maxim 3 ore de la achiziționare.
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*Blat pizza pufos (faina de GRAU, apa, ulei floarea soarelui, GLUTEN, emulgatori: mono si digliceride 
ale acizilor grasi, faina de SOIA, enzime, ulei de masline, usturoi praf, agenti de tratare a fainii: acid 
ascorbic, cisteina, zahar, drojdie, ulei floarea soarelui, sare iodata, condimente naturale: usturoi 
pulbere, oregano; conservant: propionat de calciu), MOZZARELLA (LAPTE de vaca pasteurizat - LACTO-
ZA, cheag, fermenti lactici, sare), felii de suncă (carne porc 55%, apa, amidon, sare, proteina din SOIA, 
regulator de aciditate: lactat de sodiu, dextroza, sirop de glucoza, arome, stabilizator: di si trifosfat de 
sodiu, potentiator de aroma: glutamat de sodiu, inozinat de sodiu, guanilat de sodiu, antioxidant: 
ascorbat de sodiu, eritorbat de sodiu, proteina din carne, conservant: nitrit de sodiu ), sos pizza (rosii 
min 50%, suc de rosii, pasta tomate, zahar, ulei floarea soarelui, usturoi, usturoi fulgi, sare, piper, 
busuioc, oregano, corector de aciditate: acid citric), ciuperci champignon, măsline negre rondele 
(masline 59%, apa 39%, sare 1,4%, stabilizator de culoare: gluconat de fier, corector de aciditate: acid 
lactic), ardei gras / capia, CAȘCAVAL (LAPTE de vaca - LACTOZA, sare, culturi lactice, cheag), oregano - 
480g/50g +   
                                                                                                                                                                                                                                         
Ketchup dulce (apa, pasta de tomate, zahar, otet de vin, amidon modificat din porumb, sare iodata, 
condimente, stabilizatori: guma guar, guma xantan, acidifiant: acid citric, antioxidant: acid ascorbic, 
conservanti: benzoat de sodiu, sorbat de potasiu) – 40g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
sau 
Ketchup picant (apa, pasta de tomate, zahar, otet de vin, amidon modificat din porumb, sare iodata, 
condimente, stabilizatori: guma guar, guma xantan, acidifiant: acid citric, antioxidant: acid ascorbic) - 
40g        

Poate contine urme de: mustar, sulfiti, telina

(detalii valori nutriționale, ingrediente, alergeni vezi capitolul “Sosuri”) 

Valori nutriționale medii /100g produs Pizza Spring
Valoare Energetică (kJ/kcal): 894.6 / 215.4, Grăsimi (g): 9.9 din care: Acizi grași saturați (g) 5.7, Glucide 
(g): 19.2 din care: Zaharuri (g): 3, Proteine (g): 11.1, Sare (g): 1.7 

Produs din produs congelat!

- Unele produse din meniu sunt specifice doar anumitor restaurante Springtime.
- Produsele din meniu conțin sau pot conține alergeni sau urme de alergeni (gluten, lapte sau derivate din lapte, soia, 
  ouă, țelină, muștar, semințe de susan, alune, fructe cu coaja tare) provenite din materiile prime obținute în fabrici ce 
  procesează alimente ce conțin alergeni. 
- Grila de produse poate suferi modificări pe parcursul zilei și poate varia de la o zi la alta.
- Springtime nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele neconcordanțe ale datelor furnizate de către producător 
  sau alte surse externe.

NOTE
Alergenii sunt evidențiați cu majuscule.

PIZZA

Produse / Ingrediente / Gramaj / 
Preț / Alergeni / Valori Nutriționale 

Se recomandă consumul integral al 
produselor în maxim 3 ore de la achiziționare.

480g/60g

30leiPizza Regina

*Blat pizza pufos (faina de GRAU, apa, ulei floarea soarelui, GLUTEN, emulgatori: mono si digliceride 
ale acizilor grasi, faina de SOIA, enzime, ulei de masline, usturoi praf, agenti de tratare a fainii: acid 
ascorbic, cisteina, zahar, drojdie, ulei floarea soarelui, sare iodata, condimente naturale: usturoi 
pulbere, oregano; conservant: propionat de calciu), MOZZARELLA (LAPTE de vaca pasteurizat - LACTO-
ZA, cheag, fermenti lactici, sare), sos pizza (rosii min 50%, suc de rosii, pasta tomate, zahar, ulei floarea 
soarelui, usturoi, usturoi fulgi, sare, piper, busuioc, oregano, corector de aciditate: acid citric), felii de 
salam Chorizo crud-uscat (carne porc & vita, sare, dextroza, condimente, boia de ardei, antioxidant: 
ascorbat de sodiu, regulator de aciditate: delta – lactonaglucoza, potentiator de gust: glutamat de 
sodiu,  emulsifiant: difosfat de sodiu, proteine vegetale hidrolizate, praf de ZER, colorant: carmin, 
conservanti: azotat de sodiu, nitrit de sodiu), felii de Bacon (carne porc 87%, apa, sare, ZER praf, 
dextroza, aroma de fum, zahar, stabilizatori: tri si di-fosfatide sodiu, caragenan, antioxidant: eritorbat 
de sodiu, potetiator de aroma: monoglutamat de sodiu, ribonucleotide disodice, conservant: nitrit de 
sodiu), roșii, ceapa, măsline verzi rondele (apa, sare, corectori de aciditate: acid lactic, acidlactic, acid 
citric, antioxidant: acid ascorbic), ardei gras/ capia, CAȘCAVAL (LAPTE de vaca - LACTOZA, sare, culturi 
lactice, cheag), oregano - 480g/ 60g +                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                         
Ketchup dulce (apa, pasta de tomate, zahar, otet de vin, amidon modificat din porumb, sare iodata, 
condimente, stabilizatori: guma guar, guma xantan, acidifiant: acid citric, antioxidant: acid ascorbic, 
conservanti: benzoat de sodiu, sorbat de potasiu) – 40g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
sau 
Ketchup picant (apa, pasta de tomate, zahar, otet de vin, amidon modificat din porumb, sare iodata, 
condimente, stabilizatori: guma guar, guma xantan, acidifiant: acid citric, antioxidant: acid ascorbic) - 
40g        

Poate contine urme de: mustar, sulfiti, telina

(detalii valori nutriționale, ingrediente, alergeni vezi capitolul “Sosuri”) 

Valori nutriționale medii /100g produs Pizza Regina
Valoare Energetică (kJ/kcal): 1045.1 / 252.3, Grăsimi (g): 13.7 din care: Acizi grași saturați (g) 7.2, 
Glucide (g): 19.8 din care: Zaharuri (g): 3.4, Proteine (g): 11.1, Sare (g): 1.8 
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*Blat pizza pufos (faina de GRAU, apa, ulei floarea soarelui, GLUTEN, emulgatori: mono si digliceride 
ale acizilor grasi, faina de SOIA, enzime, ulei de masline, usturoi praf, agenti de tratare a fainii: acid 
ascorbic, cisteina, zahar, drojdie, ulei floarea soarelui, sare iodata, condimente naturale: usturoi 
pulbere, oregano; conservant: propionat de calciu), MOZZARELLA (LAPTE de vaca pasteurizat - LACTO-
ZA, cheag, fermenti lactici, sare), sos pizza (rosii min 50%, suc de rosii, pasta tomate, zahar, ulei floarea 
soarelui, usturoi, usturoi fulgi, sare, piper, busuioc, oregano, corector de aciditate: acid citric), felii de 
salam Chorizo crud-uscat (carne porc & vita, sare, dextroza, condimente, boia de ardei, antioxidant: 
ascorbat de sodiu, regulator de aciditate: delta – lactonaglucoza, potentiator de gust: glutamat de 
sodiu,  emulsifiant: difosfat de sodiu, proteine vegetale hidrolizate, praf de ZER, colorant: carmin, 
conservanti: azotat de sodiu, nitrit de sodiu), felii de Bacon (carne porc 87%, apa, sare, ZER praf, 
dextroza, aroma de fum, zahar, stabilizatori: tri si di-fosfatide sodiu, caragenan, antioxidant: eritorbat 
de sodiu, potetiator de aroma: monoglutamat de sodiu, ribonucleotide disodice, conservant: nitrit de 
sodiu), roșii, ceapa, măsline verzi rondele (apa, sare, corectori de aciditate: acid lactic, acidlactic, acid 
citric, antioxidant: acid ascorbic), ardei gras/ capia, CAȘCAVAL (LAPTE de vaca - LACTOZA, sare, culturi 
lactice, cheag), oregano - 480g/ 60g +                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                         
Ketchup dulce (apa, pasta de tomate, zahar, otet de vin, amidon modificat din porumb, sare iodata, 
condimente, stabilizatori: guma guar, guma xantan, acidifiant: acid citric, antioxidant: acid ascorbic, 
conservanti: benzoat de sodiu, sorbat de potasiu) – 40g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
sau 
Ketchup picant (apa, pasta de tomate, zahar, otet de vin, amidon modificat din porumb, sare iodata, 
condimente, stabilizatori: guma guar, guma xantan, acidifiant: acid citric, antioxidant: acid ascorbic) - 
40g        

Poate contine urme de: mustar, sulfiti, telina

(detalii valori nutriționale, ingrediente, alergeni vezi capitolul “Sosuri”) 

Valori nutriționale medii /100g produs Pizza Regina
Valoare Energetică (kJ/kcal): 1045.1 / 252.3, Grăsimi (g): 13.7 din care: Acizi grași saturați (g) 7.2, 
Glucide (g): 19.8 din care: Zaharuri (g): 3.4, Proteine (g): 11.1, Sare (g): 1.8 

Produs din produs congelat!

- Unele produse din meniu sunt specifice doar anumitor restaurante Springtime.
- Produsele din meniu conțin sau pot conține alergeni sau urme de alergeni (gluten, lapte sau derivate din lapte, soia, 
  ouă, țelină, muștar, semințe de susan, alune, fructe cu coaja tare) provenite din materiile prime obținute în fabrici ce 
  procesează alimente ce conțin alergeni. 
- Grila de produse poate suferi modificări pe parcursul zilei și poate varia de la o zi la alta.
- Springtime nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele neconcordanțe ale datelor furnizate de către producător 
  sau alte surse externe.

NOTE
Alergenii sunt evidențiați cu majuscule.

PIZZA

Produse / Ingrediente / Gramaj / 
Preț / Alergeni / Valori Nutriționale 

Se recomandă consumul integral al 
produselor în maxim 3 ore de la achiziționare.

480g/50g

30leiPizza Mexicana

*Blat pizza pufos (faina de GRAU, apa, ulei floarea soarelui, GLUTEN, emulgatori: mono si digliceride 
ale acizilor grasi, faina de SOIA, enzime, ulei de masline, usturoi praf, agenti de tratare a fainii: acid 
ascorbic, cisteina, zahar, drojdie, ulei floarea soarelui, sare iodata, condimente naturale: usturoi 
pulbere, oregano; conservant: propionat de calciu), MOZZARELLA (LAPTE de vaca pasteurizat - LACTO-
ZA, cheag, fermenti lactici, sare), felii de salam Chorizo crud-uscat (carne porc & vita, sare, dextroza, 
condimente, boia de ardei, antioxidant: ascorbat de sodiu, regulator de aciditate: delta – lactonagluco-
za, potentiator de gust: glutamat de sodiu, emulsifiant: difosfat de sodiu, proteine vegetale hidrolizate, 
praf de ZER, colorant: carmin, conservanti: azotat de sodiu, nitrit de sodiu), sos pizza (rosii min 50%, 
suc de rosii, pasta tomate, zahar, ulei floarea soarelui, usturoi, usturoi fulgi, sare, piper, busuioc, orega-
no, corector de aciditate: acid citric), sos chillisriracha iute (apa, ardei iute tocat min 25%, zahar, pasta 
de tomate, usturoi fulgi si pudra, sare iodata, otet din vin, emulsie boia, conservant: benzoat de sodiu, 
sorbat de potasiu; stabilizatori: guma guar, guma xantan; antioxidant: acid ascorbic), CASCAVAL (LAPTE 
de vaca - LACTOZA, sare, culturi lactice, cheag), măsline negre rondele, ardei gras/ capia/ gogoșar, 
porumb dulce boabe (porumb, apa, zahar, sare) - 480g/ 50g +                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                         
Ketchup dulce (apa, pasta de tomate, zahar, otet de vin, amidon modificat din porumb, sare iodata, 
condimente, stabilizatori: guma guar, guma xantan, acidifiant: acid citric, antioxidant: acid ascorbic, 
conservanti: benzoat de sodiu, sorbat de potasiu) – 40g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
sau 
Ketchup picant (apa, pasta de tomate, zahar, otet de vin, amidon modificat din porumb, sare iodata, 
condimente, stabilizatori: guma guar, guma xantan, acidifiant: acid citric, antioxidant: acid ascorbic) - 
40g        

Poate contine urme de: mustar, sulfiti, telina

(detalii valori nutriționale, ingrediente, alergeni vezi capitolul “Sosuri”)  

Valori nutriționale medii /100g produs Pizza Mexicana
Valoare Energetică (kJ/kcal): 1076 / 258.5, Grăsimi (g): 13.7 din care: Acizi grași saturați (g) 7.1, 
Glucide (g): 21 din care: Zaharuri (g): 4.3, Proteine (g): 11.6, Sare (g): 2.1 

Im
ag

in
i c

u 
ti

tl
u 

de
 p

re
ze

nt
ar

e



*Blat pizza pufos (faina de GRAU, apa, ulei floarea soarelui, GLUTEN, emulgatori: mono si digliceride 
ale acizilor grasi, faina de SOIA, enzime, ulei de masline, usturoi praf, agenti de tratare a fainii: acid 
ascorbic, cisteina, zahar, drojdie, ulei floarea soarelui, sare iodata, condimente naturale: usturoi 
pulbere, oregano; conservant: propionat de calciu), MOZZARELLA (LAPTE de vaca pasteurizat - LACTO-
ZA, cheag, fermenti lactici, sare), felii de salam Chorizo crud-uscat (carne porc & vita, sare, dextroza, 
condimente, boia de ardei, antioxidant: ascorbat de sodiu, regulator de aciditate: delta – lactonagluco-
za, potentiator de gust: glutamat de sodiu, emulsifiant: difosfat de sodiu, proteine vegetale hidrolizate, 
praf de ZER, colorant: carmin, conservanti: azotat de sodiu, nitrit de sodiu), sos pizza (rosii min 50%, 
suc de rosii, pasta tomate, zahar, ulei floarea soarelui, usturoi, usturoi fulgi, sare, piper, busuioc, orega-
no, corector de aciditate: acid citric), sos chillisriracha iute (apa, ardei iute tocat min 25%, zahar, pasta 
de tomate, usturoi fulgi si pudra, sare iodata, otet din vin, emulsie boia, conservant: benzoat de sodiu, 
sorbat de potasiu; stabilizatori: guma guar, guma xantan; antioxidant: acid ascorbic), CASCAVAL (LAPTE 
de vaca - LACTOZA, sare, culturi lactice, cheag), măsline negre rondele, ardei gras/ capia/ gogoșar, 
porumb dulce boabe (porumb, apa, zahar, sare) - 480g/ 50g +                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                         
Ketchup dulce (apa, pasta de tomate, zahar, otet de vin, amidon modificat din porumb, sare iodata, 
condimente, stabilizatori: guma guar, guma xantan, acidifiant: acid citric, antioxidant: acid ascorbic, 
conservanti: benzoat de sodiu, sorbat de potasiu) – 40g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
sau 
Ketchup picant (apa, pasta de tomate, zahar, otet de vin, amidon modificat din porumb, sare iodata, 
condimente, stabilizatori: guma guar, guma xantan, acidifiant: acid citric, antioxidant: acid ascorbic) - 
40g        

Poate contine urme de: mustar, sulfiti, telina

(detalii valori nutriționale, ingrediente, alergeni vezi capitolul “Sosuri”)  

Valori nutriționale medii /100g produs Pizza Mexicana
Valoare Energetică (kJ/kcal): 1076 / 258.5, Grăsimi (g): 13.7 din care: Acizi grași saturați (g) 7.1, 
Glucide (g): 21 din care: Zaharuri (g): 4.3, Proteine (g): 11.6, Sare (g): 2.1 

Produs din produs congelat!

- Unele produse din meniu sunt specifice doar anumitor restaurante Springtime.
- Produsele din meniu conțin sau pot conține alergeni sau urme de alergeni (gluten, lapte sau derivate din lapte, soia, 
  ouă, țelină, muștar, semințe de susan, alune, fructe cu coaja tare) provenite din materiile prime obținute în fabrici ce 
  procesează alimente ce conțin alergeni. 
- Grila de produse poate suferi modificări pe parcursul zilei și poate varia de la o zi la alta.
- Springtime nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele neconcordanțe ale datelor furnizate de către producător 
  sau alte surse externe.

NOTE
Alergenii sunt evidențiați cu majuscule.

PIZZA

Produse / Ingrediente / Gramaj / 
Preț / Alergeni / Valori Nutriționale 

Se recomandă consumul integral al 
produselor în maxim 3 ore de la achiziționare.

490g/70g

30leiPizza Pui

*Blat pizza pufos (faina de GRAU, apa, ulei floarea soarelui, GLUTEN, emulgatori: mono si digliceride 
ale acizilor grasi, faina de SOIA, enzime, ulei de masline, usturoi praf, agenti de tratare a fainii: acid 
ascorbic, cisteina, zahar, drojdie, ulei floarea soarelui, sare iodata, condimente naturale: usturoi 
pulbere, oregano; conservant: propionat de calciu), MOZZARELLA (LAPTE de vaca pasteurizat - LACTO-
ZA, cheag, fermenti lactici, sare), *filé de pui (piept de pui 95%, amidon de tapioca, sare, maltodextri-
na), sos pizza (rosii min 50%, suc de rosii, pasta tomate, suc de rosii, zahar, ulei floarea soarelui, 
usturoi, usturoi fulgi, sare, piper, busuioc, oregano, corector de aciditate: acid citric), CAȘCAVAL (LAPTE 
de vaca - LACTOZA, sare, culturi lactice, cheag), ciuperci champignon, ardei gras / capia, măsline negre 
rondele (masline 59%, apa 39%, sare 1,4%, stabilizator de culoare: gluconat de fier, corector de 
aciditate: acid lactic), porumb dulce boabe (porumb, apa, zahar, sare), oregano - 490g/70g +                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                         
Ketchup dulce (apa, pasta de tomate, zahar, otet de vin, amidon modificat din porumb, sare iodata, 
condimente, stabilizatori: guma guar, guma xantan, acidifiant: acid citric, antioxidant: acid ascorbic, 
conservanti: benzoat de sodiu, sorbat de potasiu) – 40g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
sau 
Ketchup picant (apa, pasta de tomate, zahar, otet de vin, amidon modificat din porumb, sare iodata, 
condimente, stabilizatori: guma guar, guma xantan, acidifiant: acid citric, antioxidant: acid ascorbic) - 
40g        

Poate contine urme de: mustar, sulfiti, telina

(detalii valori nutriționale, ingrediente, alergeni vezi capitolul “Sosuri”) 

Valori nutriționale medii /100g produs Pizza Pui
Valoare Energetică (kJ/kcal): 870.4 / 209.5, Grăsimi (g): 9.4 din care: Acizi grași saturați (g) 5.4, Glucide 
(g): 18.8 din care: Zaharuri (g): 3.2, Proteine (g): 11.1, Sare (g): 1.3 
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*Blat pizza pufos (faina de GRAU, apa, ulei floarea soarelui, GLUTEN, emulgatori: mono si digliceride 
ale acizilor grasi, faina de SOIA, enzime, ulei de masline, usturoi praf, agenti de tratare a fainii: acid 
ascorbic, cisteina, zahar, drojdie, ulei floarea soarelui, sare iodata, condimente naturale: usturoi 
pulbere, oregano; conservant: propionat de calciu), MOZZARELLA (LAPTE de vaca pasteurizat - LACTO-
ZA, cheag, fermenti lactici, sare), *filé de pui (piept de pui 95%, amidon de tapioca, sare, maltodextri-
na), sos pizza (rosii min 50%, suc de rosii, pasta tomate, suc de rosii, zahar, ulei floarea soarelui, 
usturoi, usturoi fulgi, sare, piper, busuioc, oregano, corector de aciditate: acid citric), CAȘCAVAL (LAPTE 
de vaca - LACTOZA, sare, culturi lactice, cheag), ciuperci champignon, ardei gras / capia, măsline negre 
rondele (masline 59%, apa 39%, sare 1,4%, stabilizator de culoare: gluconat de fier, corector de 
aciditate: acid lactic), porumb dulce boabe (porumb, apa, zahar, sare), oregano - 490g/70g +                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                         
Ketchup dulce (apa, pasta de tomate, zahar, otet de vin, amidon modificat din porumb, sare iodata, 
condimente, stabilizatori: guma guar, guma xantan, acidifiant: acid citric, antioxidant: acid ascorbic, 
conservanti: benzoat de sodiu, sorbat de potasiu) – 40g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
sau 
Ketchup picant (apa, pasta de tomate, zahar, otet de vin, amidon modificat din porumb, sare iodata, 
condimente, stabilizatori: guma guar, guma xantan, acidifiant: acid citric, antioxidant: acid ascorbic) - 
40g        

Poate contine urme de: mustar, sulfiti, telina

(detalii valori nutriționale, ingrediente, alergeni vezi capitolul “Sosuri”) 

Valori nutriționale medii /100g produs Pizza Pui
Valoare Energetică (kJ/kcal): 870.4 / 209.5, Grăsimi (g): 9.4 din care: Acizi grași saturați (g) 5.4, Glucide 
(g): 18.8 din care: Zaharuri (g): 3.2, Proteine (g): 11.1, Sare (g): 1.3 

Produs din produs congelat!

- Unele produse din meniu sunt specifice doar anumitor restaurante Springtime.
- Produsele din meniu conțin sau pot conține alergeni sau urme de alergeni (gluten, lapte sau derivate din lapte, soia, 
  ouă, țelină, muștar, semințe de susan, alune, fructe cu coaja tare) provenite din materiile prime obținute în fabrici ce 
  procesează alimente ce conțin alergeni. 
- Grila de produse poate suferi modificări pe parcursul zilei și poate varia de la o zi la alta.
- Springtime nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele neconcordanțe ale datelor furnizate de către producător 
  sau alte surse externe.

NOTE
Alergenii sunt evidențiați cu majuscule.

PIZZA

Produse / Ingrediente / Gramaj / 
Preț / Alergeni / Valori Nutriționale 

Se recomandă consumul integral al 
produselor în maxim 3 ore de la achiziționare.

420g

28leiPizza Quattro Formaggi (pizza patru branzeturi)

*Blat pizza pufos (faina de GRAU, apa, ulei floarea soarelui, GLUTEN, emulgatori: mono si digliceride 
ale acizilor grasi, faina de SOIA, enzime, ulei de masline, usturoi praf, agenti de tratare a fainii: acid 
ascorbic, cisteina, zahar, drojdie, ulei floarea soarelui, sare iodata, condimente naturale: usturoi 
pulbere, oregano; conservant: propionat de calciu), MOZZARELLA (LAPTE de vaca pasteurizat - LACTO-
ZA, cheag, fermenti lactici), sos pizza (rosii min 50%, suc de rosii, pasta tomate, suc de rosii, zahar, ulei 
floarea soarelui, usturoi, usturoi fulgi, sare, piper, busuioc, oregano, corector de aciditate: acid citric), 
CASCAVAL (LAPTE de vaca - LACTOZA, sare, culturi lactice, cheag), BRÂNZĂ cu mucegai albastru (LAPTE 
de vaca, culturi de mucegai, cheag, sare, Penicillium roqueforti), BRANZA DURA – Gran Regale (LAPTE, 
culturi starter, agent de intarire: clorura de calciu, sare de mare, conservant: lysozyme (din OU) - 420g 
+                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                         
Ketchup dulce (apa, pasta de tomate, zahar, otet de vin, amidon modificat din porumb, sare iodata, 
condimente, stabilizatori: guma guar, guma xantan, acidifiant: acid citric, antioxidant: acid ascorbic, 
conservanti: benzoat de sodiu, sorbat de potasiu) – 40g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
sau 
Ketchup picant (apa, pasta de tomate, zahar, otet de vin, amidon modificat din porumb, sare iodata, 
condimente, stabilizatori: guma guar, guma xantan, acidifiant: acid citric, antioxidant: acid ascorbic) - 
40g        

Poate contine urme de: mustar, sulfiti, telina

(detalii valori nutriționale, ingrediente, alergeni vezi capitolul “Sosuri”)   

Valori nutriționale medii /100g produs Pizza Quattro Formaggi
Valoare Energetică (kJ/kcal): 1113.8 / 268.2, Grăsimi (g): 13.3 din care: Acizi grași saturați (g) 8.2, 
Glucide (g): 23.8 din care: Zaharuri (g): 3.6, Proteine (g): 11.6, Sare (g): 1.6
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*Blat pizza pufos (faina de GRAU, apa, ulei floarea soarelui, GLUTEN, emulgatori: mono si digliceride 
ale acizilor grasi, faina de SOIA, enzime, ulei de masline, usturoi praf, agenti de tratare a fainii: acid 
ascorbic, cisteina, zahar, drojdie, ulei floarea soarelui, sare iodata, condimente naturale: usturoi 
pulbere, oregano; conservant: propionat de calciu), MOZZARELLA (LAPTE de vaca pasteurizat - LACTO-
ZA, cheag, fermenti lactici), sos pizza (rosii min 50%, suc de rosii, pasta tomate, suc de rosii, zahar, ulei 
floarea soarelui, usturoi, usturoi fulgi, sare, piper, busuioc, oregano, corector de aciditate: acid citric), 
CASCAVAL (LAPTE de vaca - LACTOZA, sare, culturi lactice, cheag), BRÂNZĂ cu mucegai albastru (LAPTE 
de vaca, culturi de mucegai, cheag, sare, Penicillium roqueforti), BRANZA DURA – Gran Regale (LAPTE, 
culturi starter, agent de intarire: clorura de calciu, sare de mare, conservant: lysozyme (din OU) - 420g 
+                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                         
Ketchup dulce (apa, pasta de tomate, zahar, otet de vin, amidon modificat din porumb, sare iodata, 
condimente, stabilizatori: guma guar, guma xantan, acidifiant: acid citric, antioxidant: acid ascorbic, 
conservanti: benzoat de sodiu, sorbat de potasiu) – 40g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
sau 
Ketchup picant (apa, pasta de tomate, zahar, otet de vin, amidon modificat din porumb, sare iodata, 
condimente, stabilizatori: guma guar, guma xantan, acidifiant: acid citric, antioxidant: acid ascorbic) - 
40g        

Poate contine urme de: mustar, sulfiti, telina

(detalii valori nutriționale, ingrediente, alergeni vezi capitolul “Sosuri”)   

Valori nutriționale medii /100g produs Pizza Quattro Formaggi
Valoare Energetică (kJ/kcal): 1113.8 / 268.2, Grăsimi (g): 13.3 din care: Acizi grași saturați (g) 8.2, 
Glucide (g): 23.8 din care: Zaharuri (g): 3.6, Proteine (g): 11.6, Sare (g): 1.6

Produs din produs congelat!

- Unele produse din meniu sunt specifice doar anumitor restaurante Springtime.
- Produsele din meniu conțin sau pot conține alergeni sau urme de alergeni (gluten, lapte sau derivate din lapte, soia, 
  ouă, țelină, muștar, semințe de susan, alune, fructe cu coaja tare) provenite din materiile prime obținute în fabrici ce 
  procesează alimente ce conțin alergeni. 
- Grila de produse poate suferi modificări pe parcursul zilei și poate varia de la o zi la alta.
- Springtime nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele neconcordanțe ale datelor furnizate de către producător 
  sau alte surse externe.

NOTE
Alergenii sunt evidențiați cu majuscule.

PIZZA

Produse / Ingrediente / Gramaj / 
Preț / Alergeni / Valori Nutriționale 

Se recomandă consumul integral al 
produselor în maxim 3 ore de la achiziționare.

400g

38leiPizza cu salsa truffe

*Blat pizza pufos (faina de GRAU, apa, ulei floarea soarelui, GLUTEN, emulgatori: mono si digliceride 
ale acizilor grasi, faina de SOIA, enzime, ulei de masline, usturoi praf, agenti de tratare a fainii: acid 
ascorbic, cisteina, zahar, drojdie, ulei floarea soarelui, sare iodata, condimente naturale: usturoi 
pulbere, oregano; conservant: propionat de calciu), MOZZARELLA (LAPTE de vaca pasteurizat - LACTO-
ZA, cheag, fermenti lactici, sare), sos pizza (rosii min 50%, suc de rosii, pasta tomate, suc de rosii, 
zahar, ulei floarea soarelui, usturoi, usturoi fulgi, sare, piper, busuioc, oregano, corector de aciditate: 
acid citric), ciuperci champignon, salsa truffe 13% (50% ciuperci de cultura Champignon, ulei de 
masline extra virgin, ulei vegetal de floarea soarelui, 7% trufe de vara, masline negre, sare, arome), 
masline negre rondele (masline 59%, apa 39%, sare 1,4%, stabilizator de culoare: gluconat de fier, 
corector de aciditate: acid lactic), CASCAVAL (LAPTE de vaca - LACTOZA, sare, culturi lactice, cheag) - 
400g +                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                         
Ketchup dulce (apa, pasta de tomate, zahar, otet de vin, amidon modificat din porumb, sare iodata, 
condimente, stabilizatori: guma guar, guma xantan, acidifiant: acid citric, antioxidant: acid ascorbic, 
conservanti: benzoat de sodiu, sorbat de potasiu) – 40g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
sau 
Ketchup picant (apa, pasta de tomate, zahar, otet de vin, amidon modificat din porumb, sare iodata, 
condimente, stabilizatori: guma guar, guma xantan, acidifiant: acid citric, antioxidant: acid ascorbic) - 
40g        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Poate contine urme de: mustar, sulfiti, telina

(detalii valori nutriționale, ingrediente, alergeni vezi capitolul “Sosuri”)   

Valori nutriționale medii /100g produs Pizza cu salsa truffe
Valoare Energetică (kJ/kcal): 1098.7 / 265.4, Grăsimi (g): 16.1 din care: Acizi grași saturați (g) 6.5, 
Glucide (g): 19.2 din care: Zaharuri (g): 2.9, Proteine (g): 8.6, Sare (g): 1.3 
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*Blat pizza pufos (faina de GRAU, apa, ulei floarea soarelui, GLUTEN, emulgatori: mono si digliceride 
ale acizilor grasi, faina de SOIA, enzime, ulei de masline, usturoi praf, agenti de tratare a fainii: acid 
ascorbic, cisteina, zahar, drojdie, ulei floarea soarelui, sare iodata, condimente naturale: usturoi 
pulbere, oregano; conservant: propionat de calciu), MOZZARELLA (LAPTE de vaca pasteurizat - LACTO-
ZA, cheag, fermenti lactici, sare), sos pizza (rosii min 50%, suc de rosii, pasta tomate, suc de rosii, 
zahar, ulei floarea soarelui, usturoi, usturoi fulgi, sare, piper, busuioc, oregano, corector de aciditate: 
acid citric), ciuperci champignon, salsa truffe 13% (50% ciuperci de cultura Champignon, ulei de 
masline extra virgin, ulei vegetal de floarea soarelui, 7% trufe de vara, masline negre, sare, arome), 
masline negre rondele (masline 59%, apa 39%, sare 1,4%, stabilizator de culoare: gluconat de fier, 
corector de aciditate: acid lactic), CASCAVAL (LAPTE de vaca - LACTOZA, sare, culturi lactice, cheag) - 
400g +                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                         
Ketchup dulce (apa, pasta de tomate, zahar, otet de vin, amidon modificat din porumb, sare iodata, 
condimente, stabilizatori: guma guar, guma xantan, acidifiant: acid citric, antioxidant: acid ascorbic, 
conservanti: benzoat de sodiu, sorbat de potasiu) – 40g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
sau 
Ketchup picant (apa, pasta de tomate, zahar, otet de vin, amidon modificat din porumb, sare iodata, 
condimente, stabilizatori: guma guar, guma xantan, acidifiant: acid citric, antioxidant: acid ascorbic) - 
40g        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Poate contine urme de: mustar, sulfiti, telina

(detalii valori nutriționale, ingrediente, alergeni vezi capitolul “Sosuri”)   

Valori nutriționale medii /100g produs Pizza cu salsa truffe
Valoare Energetică (kJ/kcal): 1098.7 / 265.4, Grăsimi (g): 16.1 din care: Acizi grași saturați (g) 6.5, 
Glucide (g): 19.2 din care: Zaharuri (g): 2.9, Proteine (g): 8.6, Sare (g): 1.3 

Produs din produs congelat!

- Unele produse din meniu sunt specifice doar anumitor restaurante Springtime.
- Produsele din meniu conțin sau pot conține alergeni sau urme de alergeni (gluten, lapte sau derivate din lapte, soia, 
  ouă, țelină, muștar, semințe de susan, alune, fructe cu coaja tare) provenite din materiile prime obținute în fabrici ce 
  procesează alimente ce conțin alergeni. 
- Grila de produse poate suferi modificări pe parcursul zilei și poate varia de la o zi la alta.
- Springtime nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele neconcordanțe ale datelor furnizate de către producător 
  sau alte surse externe.

NOTE
Alergenii sunt evidențiați cu majuscule.

Garnituri și Sosuri

Produse / Ingrediente / Gramaj / 
Preț / Alergeni / Valori Nutriționale 

Se recomandă consumul integral al 
produselor în maxim 3 ore de la achiziționare.

120g

9leiCartofi Prăjiți

*Cartofi, ulei floarea soarelui, sare iodata 

Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 733.1 / 176.3, Grăsimi (g): 12.6 din care: Acizi grași saturați (g) 6, Glucide 
(g): 14.7 din care: Zaharuri (g): 0.5, Proteine (g): 1.7, Sare (g): 0.5 

40g

3leiKetchup dulce

Ketchup dulce (apa, pasta de tomate, zahar, otet de vin, amidon modificat din porumb, sare iodata, 
condimente, stabilizatori: guma guar, guma xantan, acidifiant: acid citric, antioxidant: acid ascorbic, 
conservanti: benzoat de sodiu, sorbat de potasiu). Poate contine urme de MUSTAR si SULFITI  

Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare energetica 331kJ (79 kCal): grasime: 0,02g din care acizi grasi saturati: 0g, glucide: 19g din 
care zaharuri: 13g, fibre: 0g, proteine: 0,3g, sare: 1,5g 

40g

3leiKetchup picant

Ketchup picant (apa, pasta de tomate, zahar, otet de vin, amidon modificat din porumb, sare iodata, 
condimente, stabilizatori: guma guar, guma xantan, acidifiant: acid citric, antioxidant: acid ascorbic). 
Poate contine urme de MUSTAR si SULFITI  

Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare energetica 277kJ (66 kCal): grasime: 0,02 g din care acizi grasi saturati: 0g, glucide: 15,68g din 
care zaharuri: 12,23g, fibre 0g, proteine: 0,26g, sare: 1,5g 

40g

3leiPasta de usturoi Spring

Ulei floarea soarelui, usturoi, apa, sare iodata, acidifiant: acid citric, proteina din LAPTE  

Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare Energetică (kJ/kcal): 2633.9 / 640.5, Grăsimi (g): 70.2 din care: Acizi grași saturați (g) 7.3, 
Glucide (g): 1.9 din care: Zaharuri (g): 0.2, Proteine (g): 0.4, Sare (g): 1.2
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Produs din produs congelat!

- Unele produse din meniu sunt specifice doar anumitor restaurante Springtime.
- Produsele din meniu conțin sau pot conține alergeni sau urme de alergeni (gluten, lapte sau derivate din lapte, soia, 
  ouă, țelină, muștar, semințe de susan, alune, fructe cu coaja tare) provenite din materiile prime obținute în fabrici ce 
  procesează alimente ce conțin alergeni. 
- Grila de produse poate suferi modificări pe parcursul zilei și poate varia de la o zi la alta.
- Springtime nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele neconcordanțe ale datelor furnizate de către producător 
  sau alte surse externe.

NOTE
Alergenii sunt evidențiați cu majuscule.

Garnituri și Sosuri

Produse / Ingrediente / Gramaj / 
Preț / Alergeni / Valori Nutriționale 

Se recomandă consumul integral al 
produselor în maxim 3 ore de la achiziționare.

40g

3leiSos de maioneza

Sos maioneza (ulei floarea soarelui 43%, apa, zahar, otet din alcool, sare, MUSTAR (faina de MUSTAR, 
apa, otet din alcool, zahar, sare, ulei de floarea soarelui, acidifiant: acid citric), proteina din LAPTE, 
amidon modificat din porumb, conservant: sorbat de potasiu, stabilizatori: guma guar, guma xanthan, 
antioxidant: BHA, colorant: beta-carotene, arome) 

Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare energetica 1601kJ (382 kCal): grasimi: 42 g din care acizi grasi saturati: 2,45g, glucide: 6,1g 
din care zaharuri: 4g, fibre 0,03g, proteine: 1,6g, sare: 1,4g 

40g

3leiSos Dulce Iute Acrișor

Apa, zahar, sirop de glucoza, otet alimentar, ananas din compot, ardei rosu deshidratat, amidon modifi-
cat din porumb, sare iodate, emulsie de boia, pudra de usturoi, arome, acidifiant: acid citric, antioxi-
dant: acid ascorbic, condimente naturale, conservanti: benzoat sodiu, sorbat de potasiu, stabilizatori: 
guma guar, guma xanthan, pudra de chilli  

Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare energetica 1599kJ (372 kCal): grasimi: 3 g din care acizi grasi saturati: 7g, glucide: 1,14g din 
care zaharuri: 0,04g, fibre 0,25g, proteine: g, sare: 1,8g 

40g

3leiSos Chilly Mayo

Apa, ulei floarea soarelui, otet, sare iodate, pasta tomate, amidon modificat din porumb, proteina din 
LAPTE, MUSTAR, legume deshidrate, pudra de usturoi, esenta de boia, conservant: sorbat de potasiu, 
stabilizatori: guma xanthan, guma guar, antioxidant: BHA 

Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare energetica 1559kJ (372 kCal): grasimi: 37,53 g din care acizi grasi saturati: 2g, glucide: 4,26g 
din care zaharuri: 0,04g, fibre 0,25g, proteine: 1,37g, sare: 1,8g
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Produs din produs congelat!

- Unele produse din meniu sunt specifice doar anumitor restaurante Springtime.
- Produsele din meniu conțin sau pot conține alergeni sau urme de alergeni (gluten, lapte sau derivate din lapte, soia, 
  ouă, țelină, muștar, semințe de susan, alune, fructe cu coaja tare) provenite din materiile prime obținute în fabrici ce 
  procesează alimente ce conțin alergeni. 
- Grila de produse poate suferi modificări pe parcursul zilei și poate varia de la o zi la alta.
- Springtime nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele neconcordanțe ale datelor furnizate de către producător 
  sau alte surse externe.

NOTE
Alergenii sunt evidențiați cu majuscule.

Garnituri și Sosuri

Produse / Ingrediente / Gramaj / 
Preț / Alergeni / Valori Nutriționale 

Se recomandă consumul integral al 
produselor în maxim 3 ore de la achiziționare.

1 buc./50g

1leuChiflă

*Chifla [faina alba de GRAU, apa, drojdie, ulei floarea soarelui, zahar, sare iodata, GLUTEN, ameliorator 
(faina de GRAU, emulgator E472, agent de tratare a fainii: acid ascorbic, enzime), mono si digliceride 
ale acizilor grasi, conservant: propionat de calciu ] 

Valori nutriționale medii /100g produs
Energetică (kJ/kcal): 1071.1 / 252.7, Grăsimi (g): 3.5 din care: Acizi grași saturați (g) 0.4, Glucide (g): 
48.3 din care:Zaharuri (g): 2, Proteine (g): 8.8, Sare (g): 0.8

1 buc./70g

1leiLipie

Faina alba de GRAU, apa, drojdie, zahar, sare iodata  

Valori nutriționale medii /100g produs
Valoare energetica (kJ / kcal) 1230 / 290, grasimi: 1,2g din care acizi saturati: 0,30g; glucide: 58,5g din 
care zaharuri: 2,55g, proteine:0,06g, sare: 0,79g 
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