SPRING 2020 ALERGENY W NAPOJACH
Dokładamy wszelkich starań, aby w serwowanych napojach nie pojawiały się alergeny poza wymienionymi. Ponieważ w naszych kawiarniach używamy różnych produktów, możliwe jest przedostanie się śladowych
ilości substancji uczulajacych w zamawianych napojach ze względu na wykorzystanie tego samego sprzętu do ich przygotowania.
KEY:
✓ = zawiera
✓* = zawiera alergen mleko z bitej śmietany (możliwość zamówienia napoju bez bitej śmietany)
Zboża zawierające gluten

Pszenica

Żyto

Jęczmień

Owies

Orzechy

Orkisz

Kamut

Soja

Mleko

brazylijskie

laskowe

włoskie

nerkowca

pekan

pistacjowe

macadamia

migdały

Espresso Beverages
Caffè Latte
z mlekiem
z napojem sojowym
z napojem kokosowym
z napojem migdałowym
z napojem owsianym

✓
✓
✓
✓

Iced Caffè Latte
z mlekiem
z napojem sojowym
z napojem kokosowym
z napojem migdałowym
z napojem owsianym
Caramel Macchiato
z mlekiem

✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

z napojem sojowym
z napojem kokosowym
z napojem migdałowym
z napojem owsianym
Iced Caramel Macchiato
z mlekiem
z napojem sojowym
z napojem kokosowym
z napojem migdałowym
z napojem owsianym
Caffè Americano
Caffè Americano
Iced Caffè Americano
Iced Caffè Americano
Caffè Mocha
z mlekiem

✓

z napojem sojowym
z napojem kokosowym
z napojem migdałowym
z napojem owsianym

✓

Iced Caffè Mocha
z mlekiem

✓

z napojem sojowym
z napojem kokosowym
z napojem migdałowym
z napojem owsianym

✓

White Chocolate Mocha
z mlekiem
z napojem sojowym

✓

z napojem kokosowym
z napojem migdałowym
z napojem owsianym

✓

✓
✓*
✓*
✓*
✓*
✓
✓*
✓*
✓*
✓*
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

Orzeszki
ziemne

Nasiona
sezamu

Jaja

Seler

Mięczaki

Gorczyca

Ryby

Skorupiaki

Łubin

SO₂
/Siarczyny
>10ppm

SPRING 2020 ALERGENY W NAPOJACH
Dokładamy wszelkich starań, aby w serwowanych napojach nie pojawiały się alergeny poza wymienionymi. Ponieważ w naszych kawiarniach używamy różnych produktów, możliwe jest przedostanie się śladowych
ilości substancji uczulajacych w zamawianych napojach ze względu na wykorzystanie tego samego sprzętu do ich przygotowania.
KEY:
✓ = zawiera
✓* = zawiera alergen mleko z bitej śmietany (możliwość zamówienia napoju bez bitej śmietany)
Zboża zawierające gluten

Pszenica

Żyto

Jęczmień

Owies

Iced White Chocolate Mocha
z mlekiem
z napojem sojowym
z napojem kokosowym
z napojem migdałowym
z napojem owsianym

Orkisz

Kamut

Soja

✓
✓

Vanilla Latte
z mlekiem
z napojem sojowym
z napojem kokosowym
z napojem migdałowym
z napojem owsianym
Brewed Coffee Beverages
Caffè Misto
z mlekiem

Orzechy

Mleko

✓
✓
✓
✓
✓

brazylijskie

laskowe

włoskie

nerkowca

pekan

pistacjowe

macadamia

migdały

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

z napojem sojowym
z napojem kokosowym

✓

z napojem migdałowym
z napojem owsianym
Freshly Brewed Coffee
Freshly Brewed Coffee
TEAVANA® Tea Latte Beverages
Matcha Tea Latte
z mlekiem

✓

✓
✓

z napojem sojowym
z napojem kokosowym

✓

z napojem migdałowym
z napojem owsianym
Iced Matcha Tea Latte
z mlekiem

✓
✓
✓

z napojem sojowym
z napojem kokosowym

✓

z napojem migdałowym
z napojem owsianym
Chai Tea Latte
z mlekiem

✓
✓
✓

z napojem sojowym
z napojem kokosowym

✓

z napojem migdałowym
z napojem owsianym

✓

Iced Chai Tea Latte
z mlekiem

✓
✓

z napojem sojowym
z napojem kokosowym

✓

z napojem migdałowym
z napojem owsianym
TEAVANA® Frozen Iced Tea Beverages
Tropical Mango
Tropical Mango

✓

Orzeszki
ziemne

Nasiona
sezamu

Jaja

Seler

Mięczaki

Gorczyca

Ryby

Skorupiaki

Łubin

SO₂
/Siarczyny
>10ppm

SPRING 2020 ALERGENY W NAPOJACH
Dokładamy wszelkich starań, aby w serwowanych napojach nie pojawiały się alergeny poza wymienionymi. Ponieważ w naszych kawiarniach używamy różnych produktów, możliwe jest przedostanie się śladowych
ilości substancji uczulajacych w zamawianych napojach ze względu na wykorzystanie tego samego sprzętu do ich przygotowania.
KEY:
✓ = zawiera
✓* = zawiera alergen mleko z bitej śmietany (możliwość zamówienia napoju bez bitej śmietany)
Zboża zawierające gluten

Pszenica

Żyto

Jęczmień

Owies

Orzechy

Orkisz

Kamut

Soja

Mleko

brazylijskie

laskowe

włoskie

nerkowca

pekan

pistacjowe

macadamia

migdały

TEAVANA® Full Leaf Tea Beverages
English Breakfast Black Tea
English Breakfast Black Tea
Early Grey Black Tea Blend
Early Grey Black Tea Blend
Hibiscus Flavoured Herbal Blend
Hibiscus Flavoured Herbal Blend
Emperor's Clouds & Mist™ Green Tea
Emperor's Clouds & Mist™ Green Tea
Mint Citrus Flavoured Green Tea Blend
Mint Citrus Flavoured Green Tea Blend
Youthberry™ White Tea Blend
Youthberry™ White Tea Blend
Chai Spiced Black Tea Blend
Chai Spiced Black Tea Blend
Jasmine Pearls Scented Green Tea
Jasmine Pearls Scented Green Tea
Mint Blend Herbal Blend
Mint Blend Herbal Blend
Chamomile Herbal Blend
Chamomile Herbal Blend
Frappuccino® Blended Beverages
White Chocolate Mocha Frappuccino®
z mlekiem

✓

z napojem sojowym
z napojem kokosowym
z napojem migdałowym
z napojem owsianym
Mocha Frappuccino®

✓

z mlekiem

✓

z napojem sojowym
z napojem kokosowym
z napojem migdałowym

✓

z napojem owsianym
Java Chip Frappuccino®
z mlekiem
z napojem sojowym
z napojem kokosowym
z napojem migdałowym
z napojem owsianym
Espresso Frappuccino®

✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓*
✓*
✓*
✓*
✓
✓*
✓*
✓*
✓*

✓

✓

✓

✓

z mlekiem

✓

z napojem sojowym
z napojem kokosowym

✓

z napojem migdałowym
z napojem owsianym

✓

Orzeszki
ziemne

Nasiona
sezamu

Jaja

Seler

Mięczaki

Gorczyca

Ryby

Skorupiaki

Łubin

SO₂
/Siarczyny
>10ppm

SPRING 2020 ALERGENY W NAPOJACH
Dokładamy wszelkich starań, aby w serwowanych napojach nie pojawiały się alergeny poza wymienionymi. Ponieważ w naszych kawiarniach używamy różnych produktów, możliwe jest przedostanie się śladowych
ilości substancji uczulajacych w zamawianych napojach ze względu na wykorzystanie tego samego sprzętu do ich przygotowania.
KEY:
✓ = zawiera
✓* = zawiera alergen mleko z bitej śmietany (możliwość zamówienia napoju bez bitej śmietany)
Zboża zawierające gluten

Pszenica

Żyto

Jęczmień

Owies

Orzechy

Orkisz

Kamut

Soja

Mleko

brazylijskie

laskowe

włoskie

nerkowca

pekan

pistacjowe

macadamia

migdały

Coffee Frappuccino®

✓

z mlekiem

✓

z napojem sojowym
z napojem kokosowym

✓

z napojem migdałowym
z napojem owsianym
Caramel Frappuccino®

✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

z mlekiem
z napojem sojowym
z napojem kokosowym
z napojem migdałowym
z napojem owsianym
Caramel Cream Frappuccino®
z mlekiem
z napojem sojowym
z napojem kokosowym
z napojem migdałowym
z napojem owsianym
Strawberries & Cream Frappuccino®
z mlekiem

✓

z napojem sojowym
z napojem kokosowym
z napojem migdałowym
z napojem owsianym
Vanilla Cream Frappuccino®

✓

z mlekiem

✓

z napojem sojowym
z napojem kokosowym
z napojem migdałowym
z napojem owsianym
Matcha Tea Cream Frappuccino®

✓

z mlekiem

✓

z napojem sojowym
z napojem kokosowym
z napojem migdałowym
z napojem owsianym
Rooibos Cream Frappuccino®

✓

z mlekiem

✓

z napojem sojowym
z napojem kokosowym
z napojem migdałowym
z napojem owsianym
Chai Tea Cream Frappuccino®

✓

z mlekiem

✓

z napojem sojowym
z napojem kokosowym
z napojem migdałowym
z napojem owsianym

✓

✓
✓*
✓*
✓*
✓*
✓
✓*
✓*
✓*
✓*
✓
✓*
✓*
✓*
✓*
✓
✓*
✓*
✓*
✓*
✓
✓*
✓*
✓*
✓*

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Orzeszki
ziemne

Nasiona
sezamu

Jaja

Seler

Mięczaki

Gorczyca

Ryby

Skorupiaki

Łubin

SO₂
/Siarczyny
>10ppm

SPRING 2020 ALERGENY W NAPOJACH
Dokładamy wszelkich starań, aby w serwowanych napojach nie pojawiały się alergeny poza wymienionymi. Ponieważ w naszych kawiarniach używamy różnych produktów, możliwe jest przedostanie się śladowych
ilości substancji uczulajacych w zamawianych napojach ze względu na wykorzystanie tego samego sprzętu do ich przygotowania.
KEY:
✓ = zawiera
✓* = zawiera alergen mleko z bitej śmietany (możliwość zamówienia napoju bez bitej śmietany)
Zboża zawierające gluten

Pszenica

Żyto

Jęczmień

Owies

Orzechy

Orkisz

Kamut

Soja

Mleko

brazylijskie

laskowe

włoskie

nerkowca

pekan

pistacjowe

macadamia

migdały

White Chocolate Cream Frappuccino®
z mlekiem

✓

z napojem sojowym
z napojem kokosowym
z napojem migdałowym

✓

z napojem owsianym

✓
✓
✓
✓
✓

✓

Double Chocolatey Chip Frappuccino®
z mlekiem
z napojem sojowym
z napojem kokosowym
z napojem migdałowym
z napojem owsianym
Caramel Light Frappuccino®

✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓*
✓*
✓*
✓*

✓

✓

z mlekiem

✓

z napojem sojowym
z napojem kokosowym

✓

z napojem migdałowym

✓

z napojem owsianym
Coffee Light Frappuccino®

✓

z mlekiem

✓

z napojem sojowym
z napojem kokosowym

✓

z napojem migdałowym

✓

z napojem owsianym
Espresso Light Frappuccino®

✓

z mlekiem

✓

z napojem sojowym
z napojem kokosowym

✓

z napojem migdałowym

✓

z napojem owsianym
Mocha Light Frappuccino®

✓

z mlekiem

✓

z napojem sojowym
z napojem kokosowym

✓

z napojem migdałowym

✓

z napojem owsianym
Java Chip Light Frappuccino®
z mlekiem
z napojem sojowym
z napojem kokosowym
z napojem migdałowym
z napojem owsianym
White Chocolate Mocha Light
Frappuccino®

✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓

z mlekiem
z napojem sojowym
z napojem kokosowym
z napojem migdałowym

✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓

✓

Orzeszki
ziemne

Nasiona
sezamu

Jaja

Seler

Mięczaki

Gorczyca

Ryby

Skorupiaki

Łubin

SO₂
/Siarczyny
>10ppm

SPRING 2020 ALERGENY W NAPOJACH
Dokładamy wszelkich starań, aby w serwowanych napojach nie pojawiały się alergeny poza wymienionymi. Ponieważ w naszych kawiarniach używamy różnych produktów, możliwe jest przedostanie się śladowych
ilości substancji uczulajacych w zamawianych napojach ze względu na wykorzystanie tego samego sprzętu do ich przygotowania.
KEY:
✓ = zawiera
✓* = zawiera alergen mleko z bitej śmietany (możliwość zamówienia napoju bez bitej śmietany)
Zboża zawierające gluten

Pszenica
z napojem owsianym

Żyto

Jęczmień

Owies

✓

Orzechy

Orkisz

Kamut

Soja

Mleko

✓

brazylijskie

laskowe

włoskie

nerkowca

pekan

pistacjowe

macadamia

migdały

Orzeszki
ziemne

Nasiona
sezamu

Jaja

Seler

Mięczaki

Gorczyca

Ryby

Skorupiaki

Łubin

SO₂
/Siarczyny
>10ppm

SPRING 2020 ALERGENY W NAPOJACH
Dokładamy wszelkich starań, aby w serwowanych napojach nie pojawiały się alergeny poza wymienionymi. Ponieważ w naszych kawiarniach używamy różnych produktów, możliwe jest przedostanie się śladowych
ilości substancji uczulajacych w zamawianych napojach ze względu na wykorzystanie tego samego sprzętu do ich przygotowania.
KEY:
✓ = zawiera
✓* = zawiera alergen mleko z bitej śmietany (możliwość zamówienia napoju bez bitej śmietany)
Zboża zawierające gluten

Pszenica

Żyto

Jęczmień

Owies

Orzechy

Orkisz

Kamut

Soja

Hot Chocolate Beverages
Classic Hot Chocolate
z mlekiem

✓

z napojem sojowym
z napojem kokosowym
z napojem migdałowym

✓

z napojem owsianym
White Hot Chocolate
z mlekiem

✓

z napojem sojowym
z napojem kokosowym
z napojem migdałowym

✓

z napojem owsianym

Mleko

✓
✓*
✓*
✓*
✓*
✓
✓
✓
✓
✓

brazylijskie

laskowe

włoskie

nerkowca

pekan

pistacjowe

macadamia

migdały

✓

✓

Promotional Beverages
Iced Vanilla Bean Cold Macchiato
z mlekiem

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓

Iced Caramel Cold Macchiato
with Milk
Coconut Matcha Latte
z napojem kokosowym
Ruby Chocolate Chip Frappuccino®
z mlekiem
z napojem sojowym
z napojem kokosowym
z napojem migdałowym

✓

z napojem owsianym
Beverage Components
Syrups, Drizzles & Sauces
Sugar Free Caramel Syrop o smaku
Syrop o smaku orzecha laskowego bez dodatku
cukru
Syrop o smaku wniliowym bez dodatku cukru
Syrop o smaku karmelowym
Syrop o smaku orzecha laskowego
Syrop o smaku waniliowym
Syrop o smaku migdałowym
Syrop cukrowy
Syrop o smaku kokosowym
Polewa o smaku czekoladowym (mocha)
Polewa karmelowa
Frappuccino Bases
Baza Frappuccino - Crème / Coffee / Light
Baza o smaku mango i marakui
Sos truskawkowy
Wiórki Java Chip
Refresha Components
Berry Hibiscus Concentrate
Freeze-dried Lime Wheels

✓

✓

✓

Orzeszki
ziemne

Nasiona
sezamu

Jaja

Seler

Mięczaki

Gorczyca

Ryby

Skorupiaki

Łubin

SO₂
/Siarczyny
>10ppm

SPRING 2020 ALERGENY W NAPOJACH
Dokładamy wszelkich starań, aby w serwowanych napojach nie pojawiały się alergeny poza wymienionymi. Ponieważ w naszych kawiarniach używamy różnych produktów, możliwe jest przedostanie się śladowych
ilości substancji uczulajacych w zamawianych napojach ze względu na wykorzystanie tego samego sprzętu do ich przygotowania.
KEY:
✓ = zawiera
✓* = zawiera alergen mleko z bitej śmietany (możliwość zamówienia napoju bez bitej śmietany)
Zboża zawierające gluten

Pszenica

Żyto

Jęczmień

Owies

Orzechy

Orkisz

Kamut

Soja

Mleko

✓

✓
✓

brazylijskie

laskowe

włoskie

nerkowca

pekan

pistacjowe

macadamia

migdały

Espresso & Hot Chocolate Bases
Espresso
Posypka mocha
Sos mocha
Sos o smaku białej czekolady mocha
Baza do napoju czekoladowego
Tea Components
Baza o smaku mango i ananasa
Matcha
Koncentrat Chai
Lemoniada
Czarna herbata
Mieszanka herbaty rooibos i ziół
Mieszanka herbaty zielonej i ziół
Peach Citrus Flavour Fruit and Botanical Blend
Pineapple Flavour Fruit and Botanical Blend
Dairy Components & Dairy Alternatives

✓
✓

Bita śmietana
Mleko

✓

Napój migdałowy

✓

Napój sojowy
Napój kokosowy

✓

Napój owsiany

✓

Śmietanka
Beverage Toppings & Inclusions
Posypka z przyprawami "Pumkin Spice"
Posypka z ciasteczek z czekoladą
Posypka cukrowa z wanilią
VIA coffee
Cukier waniliowy
Cynamon
Posypka kakaowa
Gałka muszkatołowa

✓

Orzeszki
ziemne

Nasiona
sezamu

Jaja

Seler

Mięczaki

Gorczyca

Ryby

Skorupiaki

Łubin

SO₂
/Siarczyny
>10ppm

Ciasto z rabarbarem i truskawkami

o

o

Szarlotka

o
o

o

Sernik nowojorski

o

o

Muffin czekoladowy
Muffin jagodowy

o

Ciastko ciemne z białą czekoladą
Ciastko owsiane z Nutellą
Naleśniki
Cinnamon Roll

o

Croissant
Kanapka z serem camembert

o

Bajgiel Łosoś
Bajgel Jajko & Bekon
Bajgel Pastrami
Croissant Szynka & Ser

Mięczaki

Łubin

Dwutlenek siarki

Nasiona sezamu

Gorczyca

o
o
o

Carrot cake
Chocolate cake
Sernik truskawkowy

Seler

o
o

Muffin malinowy
Tort czekoladowy Royal

Orzechy

Mleko

Soja

Orzeszki ziemne

Ryby

Jaja

Gluten

Alergen
Produkt

Skorupiaki

ALERGENY– FOOD & SWEETS

o
o

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

o
o

o
o
o

o

o

o

o

o

o

Croissant Kozi Ser
Croissant Speck
Croissant Mozzarella
Dżemy do naleśników
Wykaz alergenów przygotowany na podstawie deklaracji producenta zawartych w specyfikacjach produktów
- zawiera

o

- może zawierać

Dokładamy wszelkich starań, aby w serwowanych produktach nie pojawiały się alergeny poza wymienionymi. Ponieważ w naszych kawiarniach
używamy różnych produktów, możliwe jest przedostanie się śladowych ilości substancji uczulających w zamawianych produktach ze względu
na wykorzystanie tego samego sprzętu do ich przygotowania / serwowania. Update: 09/03/2020 Paulina Kaczmarczuk

STARBUCKS - produkty pakowane fabrycznie
NAZWA

NAZWA PRODUKTU

WYKAZ SKŁADNIKÓW

ALERGENY

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100g/100ml

PSZENICA
MLEKO
SOJA

Wartość odżywcza w 100g. Energia 1894kJ/452kcal,
Tłuszcz 21g, w tym kwasy nasycone 12g, Węglowodany
62g, w tym cukry 35g, Błonnik 1,5 g, Białko 3,0 g, Sól 0,58g

MLEKO
Może zawierać soję, orzechy i
orzeszki ziemne

Wartość odżywcza w 100g: Energia 2180kJ/ 521kcal;
Tłuszcz 28g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 17g;
Węglowodany 60g, w tym cukry 59g; Białko 6,1g; Sól 0,12g

GRAB & GO
Składniki: mąka pszenna, syrop glukozowo-fruktozowy,
cukier, masło (mleko), tłuszcz palmowy, syrop cukrowy, mąka
sojowa, olej rzepakowy, sól, dekstryna (pszenna), emulgatory:
lecytyny sojowe, E471; substancja spulchniająca: E500,
cynamon, wanilia Bourbon, kwas: kwas cytrynowy

WAFEL KARMELOWY

Wafel karmelowy

CHOCOLATE COIN

Składniki: cukier, pełne mleko w proszku, masa kakaowa
Czekolada mleczna w
(16%), tłuszcz kakaowy (14%), emulgator: lecytyna
kształcie monety
słonecznikowa, naturalny aromat waniliowy

BATON RAWBITE CACAO

Baton owocowy z
orzechami i kakao

Składniki: owoce (54%) [daktyle, rodzynki], orzechy (36%)
[orzechy nerkowca, migdały], kakao (10%)

ORZECHY NERKOWCA
MIGDAŁY
Może zawierać fragmenty pestek
owoców i łupin orzechów.

Wartość odżywcza w 100g. Energia 1777kJ/426kcal,
Tłuszcz 22g, w tym kwasy nasycone 4,0g, Węglowodany
44g, w tym cukry 28g, Błonnik 8,0 g, Białko 12g, Sól 0,02g

BATON RAWBITE COCONUT

Baton owocowy z
kokosem

Składniki: owoce (58%) [daktyle, rodzynki], orzechy (26%)
[orzechy nerkowca, migdały], kokos (16%)

ORZECHY NERKOWCA
MIGDAŁY
Może zawierać fragmenty pestek
owoców i łupin orzechów.

Wartość odżywcza w 100g. Energia 1834kJ/438kcal,
Tłuszcz 22g, w tym kwasy nasycone 11g, Węglowodany
42g, w tym cukry 25g, Błonnik 7,0 g, Białko 12g, Sól 0,02g

KOOKIE CHIA LEMON

Ciastko owsiane z
orzechami i chia

OWIES
ORZECHY NERKOWCA
Wartość odżywcza w 100g. Energia 1974kJ/473kcal,
Składniki: bezglutenowe płatki owsiane (32%), nektar z kwiatów palmy
Możekokosowej,
zawierać fragmenty
orzechy nerkowca
pestek Tłuszcz
(22%), wiórki
26g, wkokosowe,
tym kwasyolej
nasycone
kokosowy,
14g,płatki
Węglowodany
kokosowe, nasiona chia (szałwia hiszpańska) (4%), olejek cytrynowy (0,06%), sól.
owoców, łupin orzechów i innych 44g, w tym cukry 20g, Błonnik 8,6 g, Białko 11g, Sól 0,04g
orzechów.

PIPERS CHIPSY ZIEMNIACZANE
O SMAKU SOLI MORSKIEJ

Chipsy ziemniaczane
o smaku soli

Składniki: ziemniaki, olej słonecznikowy, sól morska z
Anglesey (PDO) 1%.

PIPERS CHIPSY ZIEMNIACZANE
O SMAKU POMIDOROWYM

Składniki: ziemniaki, olej słonecznikowy, pomidory w proszku
(3%), sól, cukier, ocet spirytusowy w proszku
[maltodekstryna, ocet spirytusowy], cebula w proszku,
Chipsy ziemniaczne o przyprawy [seler, kolendra, pieprz kajeński, kminek, gorczyca,
smaku pomidorowym czarny pieprz, goździki], ekstrakt z drożdży w proszku, mąka
ryżowa, kwas: kwas cytrynowy, przyprawy ziołowe
(majeranek), czosnek w proszku, aromaty naturalne, barwnik
naturalny: ekstrakt z papryki słodkiej mielonej.

MONBANA DARK CHOCOLATE
BAR WITH CARAMELIZED
ALMONDS

Baton z czekolady z
karmelizowanymi
migdałami

MONBANA MILK CHOCOLATE
Baton z mlecznej
BAR WITH GUERANDE FLEUR DE czekolady z kwiatem
solu Guerande
SEL

-

Wartość odżywcza w 100g. Energia 2223kJ/532kcal,
Tłuszcz 31g, w tym kwasy nasycone 3,3g, Węglowodany
57g, w tym cukry 0,5g, Błonnik 3,5g, Białko 5,1g, Sól 0,94g

SELER
GORCZYCA

Wartość odżywcza w 100g. Energia 2210kJ/529kcal,
Tłuszcz 30g, w tym kwasy nasycone 2,9g, Węglowodany
57g, w tym cukry 3,2g, Błonnik 3,3 g, Białko 6,0g, Sól 1,34g

Składniki: miazga kakaowa, cukier, całe karmelizowane
migdały 16% (migdały, cukier, syrop glukozowy, miód), tłuszcz
kakaowy, emulgator: lecytyna (sojowa).
Gorzka czekolada: minimum 65% kakao.

MIGDAŁY
SOJA
Może zawierać jaja, mleko, zboża
zawierające gluten i inne orzechy

Wartość odżywcza w 100g. Energia 2336kJ/563kcal,
Tłuszcz 42g, w tym kwasy nasycone 22g, Węglowodany
31g, w tym cukry 28g, Białko 9,0g, Sól 0,02g

Składniki: cukier, tłuszcz kakaowy, pełnotłuste mleko w
proszku, miazga kakaowa, kwiat soli z Guerande ChOG 0,5%,
naturalny aromat waniliowy, emulgator: lecytyna (sojowa).
Mleczna czekolada: minimum 33% kakao.

MLEKO
SOJA
Może zawierać jaja, zboża
zawierające gluten i inne orzechy

Wartość odżywcza w 100g. Energia 2304kJ/552kcal,
Tłuszcz 34g, w tym kwasy nasycone 22g, Węglowodany
53g, w tym cukry 52g, Białko 6,8g, Sól 0,60g

-

Wartość odżywcza w 100g. Energia 1662kJ/397kcal,
Tłuszcz 1,0g, w tym kwasy nasycone 0,9g, Węglowodany
96g, w tym cukry 96g, Błonnik 0g, Białko 0g, Sól <0,1g

MINTS MENTHOL CANDIES

Miętówki mentolowe

Składniki: syrop glukozowy, dekstroza, naturalny aromat,
olejek miętowy, naturalny olejek eukaliptusowy.

WODA VITTEL 0,75 PET

Naturalne woda
mineralna

Naturalne woda mineralna

-

nd.

WODA USTRONIANKA
GAZOWANA 0,5L

Naturalna woda
mineralna gazowana

Naturalna woda mineralna gazowana

-

nd.

WODA USTRONIANKA
NIEGAZOWANA 0,5L

Naturalna woda
mineralna
niegazowana

Naturalna woda mineralna niegazowana

-

nd.

NAPOJE BUTELKOWANE

Wieloowocowe
smoothie z

NAKED GREEN MACHINE 360ML witaminami i
ekstraktami
botanicznymi

Składniki: sok jabłkowy (64%), sok ananasowy (11%), puree z
banana, puree z kiwi (7%), puree z mango (7%), ekstrakty
botaniczne (0,5%) [spirulina 0,3%, szpinak, chlorella, korzeń
imbiru, brokuł, trawa jęczmienna, trawa pszeniczna,
pietruszka, czosnek, sinice 0,004%], naturalne aromaty

JĘCZMIEŃ
PSZENICA

Wartość odżywcza w 100g. Energia 219kJ/52kcal, Tłuszcz
0,5g, w tym kwasy nasycone 0,1g, Węglowodany 12g, w
tym cukry 11g, Błonnik 1,3g, Białko 0,5g, Sól 0,01g

NAKED MANGO MACHINE
360ML

Wieloowocowe
smoothie z
witaminami

Składniki: sok i puree z jabłka (59%), puree z mango (22%),
sok pomarańczowy (12,5%), puree z papai (4%), puree z
banana, ekstrakt z kurkumy (0,1%), naturalne aromaty,
witaminy [C,E, B6, tiamina, ryboflawina]

-

Wartość odżywcza w 100g. Energia 199kJ/47kcal, Tłuszcz
<0,5g, w tym kwasy nasycone <0,1g, Węglowodany 12g, w
tym cukry 9,6g, Błonnik 0,5g, Białko 0g, Sól <0,01g,
Witamina E 1,2 mg, Witamina C 11mg, Tiamina (B1)
0,11mg, Ryboflawina (B2) 0,14mg, Wiatmina B6 0,14mg

SONATURAL LEMON MINT
250ML

Sok jabłkowocytrynowy z miętą

Składniki: jabłko (89,6%); cytyna (10%), mięta (0,4%),
przeciwutleniacz:kwas askorbinowy

-

Wartość odżywcza w 100g. Energia 230kJ/55kcal, Tłuszcz
<0,5g, w tym kwasy nasycone <0,01g, Węglowodany 14g, w
tym cukry 14g, Białko <0,5g, Sól 0,01g

Składniki: jabłko (82%); banan (8%), malina (6%); borówka
(4%), przeciwutleniacz:kwas askorbinowy

-

Wartość odżywcza w 100g. Energia 213kJ/51kcal, Tłuszcz
<0,5g, w tym kwasy nasycone 0,03g, Węglowodany 12g, w
tym cukry 10g, Białko <0,5g, Sól 0,01g

SONATURAL RED FRUITS 250ML Sok wieloowocowy

LIMONATA BIO 355ML

Gazowany napój
cytrynowy

Składniki: naturalna woda mineralna, sok z cytryny (12%),
cukier trzcinowy, miąższ z cytryny (1%), dwutlenek węgla,
naturalne aromaty, przeciwutleniacz:kwas askorbinowy,
naturalny aromat cytrynowy

-

Wartość odżywcza w 100g. Energia 189kJ/45kcal, Tłuszcz
0g, w tym kwasy nasycone 0g, Węglowodany 11g, w tym
cukry 11g, Białko 0g, Sól 0,03g

BIO COLA 355ML

Gazowany napój o
smaku cola

Składniki: naturalna woda mineralna, cukier trzcinowy,
karmlizowany cukier, dwutlenek węgla, regulator
kwasowości:E334, naturalne aromaty

-

Wartość odżywcza w 100g. Energia 162kJ/38kcal, Tłuszcz
0g, w tym kwasy nasycone 0g, Węglowodany 9,5g, w tym
cukry 9,5g, Białko 0g, Sól 0,03g

GUATEMALA ANTIGUA 250G

Kawa ziarnista palona Składniki: 100% pełnoziarnista kawa Arabica

-

nd.

HOUSE BLEND 250G

Kawa ziarnista palona Składniki: 100% pełnoziarnista kawa Arabica

-

nd.

SUMATRA 250G

Kawa ziarnista palona Składniki: 100% pełnoziarnista kawa Arabica

-

nd.

CAFE VERONA 250G

Kawa ziarnista palona Składniki: 100% pełnoziarnista kawa Arabica

-

nd.

KENYA 250G

Kawa ziarnista palona Składniki: 100% pełnoziarnista kawa Arabica

-

nd.

ETHIOPIA 250G

Kawa ziarnista palona Składniki: 100% pełnoziarnista kawa Arabica

-

nd.

COLOMBIA NARINO 250G

Kawa ziarnista palona Składniki: 100% pełnoziarnista kawa Arabica

-

nd.

PIKE PLACE 250G

Kawa ziarnista palona Składniki: 100% pełnoziarnista kawa Arabica

-

nd.

ESPRESSO ROAST 250G

Kawa ziarnista palona Składniki: 100% pełnoziarnista kawa Arabica

-

nd.

DECAF ESPRESSO ROAST 250G

Bezkofeinowa kawa
ziarnista palona

Składniki: 100% pełnoziarnista kawa Arabica

-

nd.

BLONDE ESPRESSO 250G

Kawa ziarnista palona Składniki: 100% pełnoziarnista kawa Arabica

-

nd.

KAWY ZIARNISTE

WYKAZ SKŁADNIKÓW NAPOJÓW

Coffee
Beverages

Nazwa własna

Nazwa produktu

Caffe Americano
Caffe Latte

Kawa czarna
Kawa z mlekiem

Caramel Macchiato

Kawa o smaku waniliowym z
mlekiem i polewą o smaku
karmelowym

Caffe Mocha

Kawa kakaowa z mlekiem i bitą
śmietaną

White Chocolate Mocha

Kawa o smaku białej czekolady z
mlekiem i bitą śmietaną

Brewed Coffee

Kawa z ekspresu przelewowego

Classic Hot Chocolate

Napój o smaku kakaowym

Składniki
NAPOJE GORĄCE
Składniki: espresso, woda
Składniki: mleko, espresso
Składniki: mleko, espresso, syrop o smaku waniliowym [woda, cukier, naturalny aromat waniliowy, regulator kwasowości:E330, substancja
konserwująca:E202], polewa o smaku karmelowym [cukier, dekstroza, syrop glukozowy, masło (mleko), fruktoza, śmietanka (mleko),
odtłuszczone mleko w proszku, naturalny aromat, emulgatory:lecytyny (z soi), mono-and diglicerydy kwasów tłuszczowych; regulator
kwasowości: cytrynian sodu, sól, stabilizator: trifrosforany, substancja przeciwpieniąca: E900]
Składniki: mleko, sos mocha [woda, cukier, kakao przetwarzane alkalicznie, aromat (wanilina)], espresso, bita śmietana [śmietanka zaw. tł. 37%
(mleko), cukier (6%), gazy nośne:E942,E941, emulgator:E471, naturalny aromat waniliowy, stabilizator:E407]
Składniki: mleko, syrop o smaku białej czekolady mocha [cukier, skondensowane mleko odtłuszczone, słodzone skondensowane mleko
odtłuszczone, olej kokosowy, tłuszcz kakaowy, sól, emulgator:E471], espresso, bita śmietana [śmietanka zaw. tł. 37% ( mleko), cukier (6%), gazy
nośne:E942,E941, emulgator:E471, naturalny aromat waniliowy, stabilizator:E407]
Składniki: kawa parzona
Składniki: mleko, sos mocha [woda, cukier, kakao przetwarzane alkalicznie, aromat (wanilina)], bita śmietana [śmietanka zaw. tł. 37% ( mleko),
cukier (6%), gazy nośne:E942,E941, emulgator:E471, naturalny aromat waniliowy, stabilizator:E407]
Składniki: mleko, sos mocha [woda, cukier, kakao przetwarzane alkalicznie, aromat (wanilina)], syrop o wybranym smaku, bita śmietana
[śmietanka zaw. tł. 37% (mleko), cukier (6%), gazy nośne:E942,E941, emulgator:E471, naturalny aromat waniliowy, stabilizator:E407]
Składniki: mleko, sos o smaku białej czekolady mocha [cukier, skondensowane mleko odtłuszczone, słodzone skondensowane mleko
odtłuszczone, olej kokosowy, tłuszcz kakaowy, sól, emulgator:E471], bita śmietana [śmietanka zaw. tł. 37% (mleko), cukier (6%), gazy
nośne:E942,E941, emulgator:E471, naturalny aromat waniliowy, stabilizator:E407]
Składniki: mleko, syrop z dodatkiem czarnej herbaty z przyprawami [zaparzona herbata z przyprawami i aromatami (49%) (woda, czarna herbata,
cukier, imbir, cynamon, czarny pieprz, goździki, kardamon, naturalny aromat, anyż gwiazdkowy), cukier, woda, miód, sok imbirowy, kwas: kwas
cytrynowy, ekstrakt z wanilii, naturalny aromat], woda
Składniki: napar z wybranej herbaty liściastej

Non-coffee Classic Hot Chocolate
Beverages with Syrup

Napój o smaku kakaowym z
wybranym syropem smakowym

White Hot Chocolate

Napój o smaku białej czekolady

Chai Tea Latte

Czarna herbata z mlekiem i
przyprawami

Full Leaf Hot Tea

Parzona herbata liściasta

Matcha Tea Latte

Zielona herbata matcha z mlekiem Składniki: mleko, zielona herbata matcha

Tea
Beverages

Espresso
Beverages

Coffee Based
Frappuccino

NAPOJE ZIMNE
Składniki: espresso, woda, lód
Składniki: mleko, lód, espresso
Składniki: mleko, lód, espresso
Składniki: mleko, lód, espresso, syrop o smaku waniliowym [woda, cukier, naturalny aromat waniliowy, regulator kwasowości:E330, substancja
Kawa o smaku waniliowym z
konserwująca:E202], polewa o smaku karmelowym [cukier, dekstroza, syrop glukozowy, masło (mleko), fruktoza, śmietanka (mleko),
Iced Caramel Macchiato mlekiem i polewą o smaku
odtłuszczone mleko w proszku, naturalny aromat, emulgatory:lecytyny (z soi), mono-and diglicerydy kwasów tłuszczowych; regulator
karmelowym, z lodem
kwasowości: cytrynian sodu, sól, stabilizator: trifrosforany, substancja przeciwpieniąca: E900]
Iced Latte Macchiato
Kawa z mlekiem, z lodem
Składniki: mleko, lód,espresso
Kawa kakaowa z mlekiem i bitą
Składniki: mleko, lód, mocha [woda, cukier, kakao przetwarzane alkalicznie, aromat (wanilina)], espresso, bita śmietana [śmietanka zaw. tł. 37%
Iced Caffe Mocha
śmietaną, z lodem
(mleko), cukier (6%), gazy nośne:E942,E941, emulgator:E471, naturalny aromat waniliowy, stabilizator:E407]
Składniki: mleko, lód, syrop o smaku białej czekolady mocha [cukier, skondensowane mleko odtłuszczone, słodzone skondensowane mleko
Iced White Chocolate
Kawa o smaku białej czekolady z
odtłuszczone, olej kokosowy, tłuszcz kakaowy, sól, emulgator:E471], espresso, bita śmietana [śmietanka zaw. tł. 37% ( mleko), cukier (6%), gazy
Mocha
mlekiem i bitą śmietaną, z lodem
nośne:E942,E941, emulgator:E471, naturalny aromat waniliowy, stabilizator:E407]
Starbucks Refresha Very Mrożony napój o smaku hibiskusa Składniki: lód, napój o smaku hibiskusa [woda, cukier, koncentrat soku z białych winogron, ekstrakt zielonej kawy, kwas cytrynowy, naturalny
Berry Hibiscus Beverage z czarną porzeczką
aromat hibiskusa 0,1%, naturalny aromat jeżyn 0,48%, witamina C], woda, liofilizowane jeżyny
Składniki: mleko, lód, syrop z dodatkiem czarnej herbaty z przyprawami [zaparzona herbata z przyprawami i aromatami (49%) (woda, czarna
Herbata czarna z przyprawami i
Iced Chai Tea Latte
herbata, cukier, imbir, cynamon, czarny pieprz, goździki, kardamon, naturalny aromat, anyż gwiazdkowy), cukier, woda, miód, sok imbirowy,
mlekiem, z lodem
kwas: kwas cytrynowy, ekstrakt z wanilii, naturalny aromat]
Iced Matcha Tea Latte
Zielona herbata matcha z lodem Składniki: mleko, lód, zielona herbata matcha
NAPOJE BLENDOWANE
Kawa mrożona z mlekiem,
Składniki: lód, mleko, kawa Frappuccino [woda, kawa rozpuszczalna], syrop Frappuccino o smaku kawowym [cukier, woda, aromat (zawiera
Coffee Frappuccino
słodzona
barwnik:E150d), sól, substancja zagęszczająca:E415, substancja konserwująca:E202, regulator kwasowości:E330]
Kawa mrożona z mlekiem,
Coffee Frappuccino with
Składniki: lód, mleko, kawa Frappuccino [woda, kawa rozpuszczalna], syrop Frappuccino o smaku kawowym [cukier, woda, aromat (zawiera
słodzona, z wybranym syropem
syrup
barwnik:E150d), sól, substancja zagęszczająca:E415, substancja konserwująca:E202, regulator kwasowości:E330], syrop o wybranym smaku
smakowym
Bezkofeinowa kawa mrożona z
Składniki: lód, mleko, syrop Frappuccino o smaku kawowym [cukier, woda, aromat (zawiera barwnik:E150d), sól, substancja zagęszczająca:E415,
Decaf Coffee Frappuccino
mlekiem, słodzona
substancja konserwująca:E202, regulator kwasowości:E330], bezkofeinowe espresso
Składniki: lód, mleko, syrop Frappuccino o smaku kawowym [cukier, woda, aromat (zawiera barwnik:E150d), sól, substancja zagęszczająca:E415,
Kawa mrożona z mlekiem, kakao i substancja konserwująca:E202, regulator kwasowości:E330], kawa Frappuccino [woda, kawa rozpuszczalna], sos mocha [woda, cukier, kakao
Mocha Frappuccino
bitą śmietaną
przetwarzane alkalicznie, aromat (wanilina)], bita śmietana [śmietanka zaw. tł. 37% (mleko), cukier (6%), gazy nośne:E942,E941, emulgator:E471,
naturalny aromat waniliowy, stabilizator:E407]
Składniki: lód, mleko, syrop Frappuccino o smaku kawowym [cukier, woda, aromat (zawiera barwnik:E150d), sól, substancja zagęszczająca:E415,
Kawa mrożona z mlekiem, bitą
substancja konserwująca:E202, regulator kwasowości:E330], bita śmietana [śmietanka zaw. tł. 37% (mleko), cukier (6%), gazy nośne:E942,E941,
śmietaną, kakao, wiórkami o
Java Chip Frappuccino
emulgator:E471, naturalny aromat waniliowy, stabilizator:E407], kawa Frappuccino [woda, kawa rozpuszczalna], sos mocha [woda, cukier, kakao
smaku czekoladowym i polewą
przetwarzane alkalicznie, aromat (wanilina)], wiórki w polewie kakaowej [cukier, tłuszcz roślinny (palmowy, Shea), kakao o obniżonej zawartości
kakaową
tłuszczu 18,8%, mąka pszenna, tłuszcz roślinny (palmowy, rzepakowy), sól, emulgator: lecytyny (z soi), substancja spulchniająca:E500]
Iced Americano
Iced Caffe Latte
Cappuccino Freddo

Kawa czarna z lodem
Kawa z mlekiem, z lodem
Kawa z mlekiem, z lodem

Caramel Frappuccino

Kawa mrożona o smaku
karmelowym z bitą śmietaną i
polewą o smaku karmelowym, z
mlekiem

White Mocha
Frappuccino

Kawa mrożona o smaku białej
czekolady z bitą śmietaną, z
mlekiem

Espresso Frappuccino

Kawa mrożona słodzona z
mlekiem

Decaf Espresso
Frappuccino

Bezkofeinowa kawa mrożona,
słodzona, z mlekiem

Coffee Frappuccino Light

Kawa mrożona o obniżonej
zawartości cukru, z mlekiem

Kawa mrożona o obniżonej
Coffee Frappuccino Light
zawartości cukru, z mlekiem i
with syrup
wybranym syropem smakowym
Bezkofeinowa kawa mrożona o
Decaf Coffee Frappuccino
obniżonej zawartości cukru, z
Light
mlekiem
Kawa mrożona o obniżonej
Mocha Frappuccino Light zawartości cukru, z mlekiem i
kakao

Java Chip Frappuccino
Coffee Based Light
Frappucino
Light

Kawa mrożona o obniżonej
zawartości cukru, z mlekiem, bitą
śmietaną, kakao i wiórkami o
smaku czekoladowym

Składniki: lód, mleko, kawa Frappuccino [woda, kawa rozpuszczalna], syrop Frappuccino o smaku kawowym [cukier, woda, aromat (zawiera
barwnik:E150d), sól, substancja zagęszczająca:E415, substancja konserwująca:E202, regulator kwasowości:E330], bita śmietana [śmietanka zaw.
tł. 37% (mleko), cukier (6%), gazy nośne:E942,E941, emulgator:E471, naturalny aromat waniliowy, stabilizator:E407], syrop o smaku karmelowym
[cukier, woda, naturalny aromat, koncentrat z jabłka, marchwi, hibiscusa i melasy; regulator kwasowości:E330, substancja konserwująca:E202],
polewa o smaku karmelowym [cukier, dekstroza, syrop glukozowy, masło (mleko), fruktoza, śmietanka (mleko), odtłuszczone mleko w proszku,
naturalny aromat, emulgatory:lecytyny (z soi), mono-and diglicerydy kwasów tłuszczowych; regulator kwasowości: cytrynian sodu, sól,
stabilizator: trifrosforany, substancja przeciwpieniąca: E900]
Składniki: lód, mleko, syrop Frappuccino o smaku kawowym [cukier, woda, aromat (zawiera barwnik:E150d), sól, substancja zagęszczająca:E415,
substancja konserwująca:E202, regulator kwasowości:E330], bita śmietana [śmietanka zaw. tł. 37% (mleko), cukier (6%), gazy nośne:E942,E941,
emulgator:E471, naturalny aromat waniliowy, stabilizator:E407], kawa Frappuccino [woda, kawa rozpuszczalna], syrop o smaku białej czekolady
mocha [cukier, skondensowane mleko odtłuszczone, słodzone skondensowane mleko odtłuszczone, olej kokosowy, tłuszcz kakaowy, sól,
emulgator:E471]
Składniki: lód, mleko, syrop Frappuccino o smaku kawowym [cukier, woda, aromat (zawiera barwnik:E150d), sól, substancja zagęszczająca:E415,
substancja konserwująca:E202, regulator kwasowości:E330], espresso, kawa Frappuccino [woda, kawa rozpuszczalna]
Składniki: lód, mleko, syrop Frappuccino o smaku kawowym [cukier, woda, aromat (zawiera barwnik:E150d), sól, substancja zagęszczająca:E415,
substancja konserwująca:E202, regulator kwasowości:E330], bezkofeinowe espresso
Składniki: lód, mleko, kawa Frappuccino [woda, kawa rozpuszczalna], syrop Frappuccino Light o smaku kawowym [woda, cukier, naturalny
aromat, substancje zagęszczające: karagen, guma ksantanowa; substancja konserwująca:E202, regulator kwasowości:E330, koncentrat z jabłka,
marchwi, hibiscusa i melasy; substancja słodząca:sukraloza]
Zawiera cukier i substancję słodzącą.
Składniki: lód, mleko, kawa Frappuccino [woda, kawa rozpuszczalna], syrop Frappuccino Light o smaku kawowym [woda, cukier, naturalny
aromat, substancje zagęszczające: karagen, guma ksantanowa; substancja konserwująca:E202, regulator kwasowości:E330, koncentrat z jabłka,
marchwi, hibiscusa i melasy; substancja słodząca:sukraloza], syrop o wybranym smaku
Zawiera cukier i substancję słodzącą.
Składniki: lód, mleko, syrop Frappuccino Light o smaku kawowym [woda, cukier, naturalny aromat, substancje zagęszczające: karagen, guma
ksantanowa; substancja konserwująca:E202, regulator kwasowości:E330, koncentrat z jabłka, marchwi, hibiscusa i melasy; substancja
słodząca:sukraloza], bezkofeinowe espresso
Zawiera cukier i substancję słodzącą.
Składniki: lód, mleko, syrop Frappuccino Light o smaku kawowym [woda, cukier, naturalny aromat, substancje zagęszczające: karagen, guma
ksantanowa; substancja konserwująca:E202, regulator kwasowości:E330, koncentrat z jabłka, marchwi, hibiscusa i melasy; substancja
słodząca:sukraloza], sos mocha [woda, cukier, kakao przetwarzane alkalicznie, aromat (wanilina)]
Zawiera cukier i substancję słodzącą.
Składniki: lód, mleko, syrop Frappuccino Light o smaku kawowym [woda, cukier, naturalny aromat, substancje zagęszczające: karagen, guma
ksantanowa; substancja konserwująca:E202, regulator kwasowości:E330, koncentrat z jabłka, marchwi, hibiscusa i melasy; substancja
słodząca:sukraloza], kawa Frappuccino [woda, kawa rozpuszczalna], sos mocha [woda, cukier, kakao przetwarzane alkalicznie, aromat
(wanilina)], wiórki w polewie kakaowej [cukier, tłuszcz roślinny (palmowy, Shea), kakao o obniżonej zawartości tłuszczu 18,8%, mąka pszenna,
tłuszcz roślinny (palmowy, rzepakowy), sól, emulgator: lecytyny (z soi), substancja spulchniająca:E500]
Zawiera cukier i substancję słodzącą.

Coffee Based
Frappucino
Light

Składniki: lód, mleko, kawa Frappuccino [woda, kawa rozpuszczalna], syrop Frappuccino Light o smaku kawowym [woda, cukier, naturalny
aromat, substancje zagęszczające: karagen, guma ksantanowa; substancja konserwująca:E202, regulator kwasowości:E330, koncentrat z jabłka,
Caramel Frappuccino
marchwi, hibiscusa i melasy; substancja słodząca:sukraloza], syrop o smaku karmelowym bez cukru [woda, naturalny aromat, maltodekstryna,
Light
substancja zagęszczająca: guma celulozowa, regulator kwasowości:E330, substancja konserwująca:E202, substancja słodząca: sukraloza,
koncentrat z jabłka, marchwi, hibiscusa i melasy]
Zawiera cukier i substancję słodzącą.
Składniki: lód, mleko, syrop Frappuccino Light o smaku kawowym [woda, cukier, naturalny aromat, substancje zagęszczające: karagen, guma
Kawa mrożona o obniżonej
ksantanowa; substancja konserwująca:E202, regulator kwasowości:E330, koncentrat z jabłka, marchwi, hibiscusa i melasy; substancja
White Mocha
zawartości cukru o smaku białej
słodząca:sukraloza], kawa Frappuccino [woda, kawa rozpuszczalna], syrop o smaku białej czekolady mocha [cukier, skondensowane mleko
Frappuccino Light
czekolady z bitą śmietaną, z
odtłuszczone, słodzone skondensowane mleko odtłuszczone, olej kokosowy, tłuszcz kakaowy, sól, emulgator:E471]
mlekiem
Zawiera cukier i substancję słodzącą.
Składniki: lód, mleko, syrop Frappuccino Light o smaku kawowym [woda, cukier, naturalny aromat, substancje zagęszczające: karagen, guma
Espresso Frappuccino
Kawa mrożona o obniżonej
ksantanowa; substancja konserwująca:E202, regulator kwasowości:E330, koncentrat z jabłka, marchwi, hibiscusa i melasy; substancja
Light
zawartości cukru, z mlekiem
słodząca:sukraloza], espresso, kawa Frappuccino [woda, kawa rozpuszczalna]
Zawiera cukier i substancję słodzącą.
Składniki: lód, mleko, syrop Frappuccino Light o smaku kawowym [woda, cukier, naturalny aromat, substancje zagęszczające: karagen, guma
Bezkofeinowa kawa mrożona o
Decaf Espresso
ksantanowa; substancja konserwująca:E202, regulator kwasowości:E330, koncentrat z jabłka, marchwi, hibiscusa i melasy; substancja
obniżonej zawartości cukru, z
Frappuccino Light
słodząca:sukraloza], bezkofeinowe espresso
mlekiem
Zawiera cukier i substancję słodzącą.
Składniki: lód, mleko, syrop Frappuccino Creme [woda, cukier, sól, naturalny aromat, substancja zagęszczająca:E415, substancja
Mrożony napój mleczny o
Syrup Cream Frappucino
konserwująca:E202, regulator kwasowości:E330], bita śmietana [śmietanka zaw. tł. 37% (mleko), cukier (6%), gazy nośne:E942,E941,
wybranym smaku z bitą śmietaną
emulgator:E471, naturalny aromat waniliowy, stabilizator:E407], syrop o wybranym smaku
Składniki: lód, mleko, syrop Frappuccino Creme [woda, cukier, sól, naturalny aromat, substancja zagęszczająca:E415, substancja
Mrożony napój mleczny o smaku konserwująca:E202, regulator kwasowości:E330], bita śmietana [śmietanka zaw. tł. 37% (mleko), cukier (6%), gazy nośne:E942,E941,
Vanilla Cream Frappucino
waniliowym z bitą śmietaną
emulgator:E471, naturalny aromat waniliowy, stabilizator:E407], syrop o smaku waniliowym [woda, cukier, naturalny aromat waniliowy,
regulator kwasowości:E330, substancja konserwująca:E202]
Składniki: lód, mleko, syrop Frappuccino Creme [woda, cukier, sól, naturalny aromat, substancja zagęszczająca:E415, substancja
Strawberry Cream
Mrożony, truskawkowy napój
konserwująca:E202, regulator kwasowości:E330], sos truskawkowy [truskawki 45%, woda, cukier, skrobia kukurydziana, koncentrat soku
Frappucino
mleczny z bitą śmietaną
cytrynowego, naturalny aromat, stabilizator:E415, barwnik:E160a], bita śmietana [śmietanka zaw. tł. 37% (mleko), cukier (6%), gazy
nośne:E942,E941, emulgator:E471, naturalny aromat waniliowy, stabilizator:E407]
Składniki: lód, mleko, syrop Frappuccino Creme [woda, cukier, sól, naturalny aromat, substancja zagęszczająca:E415, substancja
White Chocolate Mocha Mrożony napój mleczny o smaku konserwująca:E202, regulator kwasowości:E330], bita śmietana [śmietanka zaw. tł. 37% (mleko), cukier (6%), gazy nośne:E942,E941,
Cream Frappucino
białej czekolady, z bitą śmietaną
emulgator:E471, naturalny aromat waniliowy, stabilizator:E407], syrop o smaku białej czekolady mocha [cukier, skondensowane mleko
odtłuszczone, słodzone skondensowane mleko odtłuszczone, olej kokosowy, tłuszcz kakaowy, sól, emulgator:E471]
Składniki: lód, mleko, syrop Frappuccino Creme [woda, cukier, sól, naturalny aromat, substancja zagęszczająca:E415, substancja
konserwująca:E202, regulator kwasowości:E330], syrop z dodatkiem czarnej herbaty z przyprawami [zaparzona herbata z przyprawami i
Cream Based
Mrożony, herbaciany napój
Chai Cream Frappucino
aromatami (49%) (woda, czarna herbata, cukier, imbir, cynamon, czarny pieprz, goździki, kardamon, naturalny aromat, anyż gwiazdkowy), cukier,
Frappuccino
mleczny z bitą śmietaną
woda, miód, sok imbirowy, kwas: kwas cytrynowy, ekstrakt z wanilii, naturalny aromat], bita śmietana [śmietanka zaw. tł. 37% ( mleko), cukier
(6%), gazy nośne:E942,E941, emulgator:E471, naturalny aromat waniliowy, stabilizator:E407], cynamon
Składniki: lód, mleko, syrop Frappuccino Creme [woda, cukier, sól, naturalny aromat, substancja zagęszczająca:E415, substancja
Mrożony napój mleczny z bitą
Chocolate Cream
konserwująca:E202, regulator kwasowości:E330], bita śmietana [śmietanka zaw. tł. 37% (mleko), cukier (6%), gazy nośne:E942,E941,
śmietaną, kakao i polewą
Frappucino
emulgator:E471, naturalny aromat waniliowy, stabilizator:E407], kakao w proszku [cukier, kakao przetwarzane alkalicznie, aromat (wanilina)], sos
kakaową
mocha [woda, cukier, kakao przetwarzane alkalicznie, aromat (wanilina)]
Składniki: lód, mleko, syrop Frappuccino Creme [woda, cukier, sól, naturalny aromat, substancja zagęszczająca:E415, substancja
konserwująca:E202, regulator kwasowości:E330], bita śmietana [śmietanka zaw. tł. 37% (mleko), cukier (6%), gazy nośne:E942,E941,
Mrożony napój mleczny z bitą
emulgator:E471, naturalny aromat waniliowy, stabilizator:E407], syrop o smaku karmelowym [cukier, woda, naturalny aromat, koncentrat z
Caramel Cream
śmietaną i polewą o smaku
jabłka, marchwi,hibiscusa i melasy; regulator kwasowości:E330, substancja konserwująca:E202], polewa o smaku karmelowym [cukier, dekstroza,
Frappucino
karmelowym
syrop glukozowy, masło (mleko), fruktoza, śmietanka (mleko), odtłuszczone mleko w proszku, naturalny aromat, emulgatory:lecytyny (z soi),
mono-and diglicerydy kwasów tłuszczowych; regulator kwasowości: cytrynian sodu, sól, stabilizator: trifrosforany, substancja przeciwpieniąca:
E900]
Składniki: lód, mleko, syrop Frappuccino Creme [woda, cukier, sól, naturalny aromat, substancja zagęszczająca:E415, substancja
Matcha Cream
Mrożony napój mleczny z herbatą konserwująca:E202, regulator kwasowości:E330], bita śmietana [śmietanka zaw. tł. 37% (mleko), cukier (6%), gazy nośne:E942,E941,
Frappucino
matcha
emulgator:E471, naturalny aromat waniliowy, stabilizator:E407], syrop o smaku waniliowym [woda, cukier, naturalny aromat waniliowy,
regulator kwasowości:E330, substancja konserwująca:E202], zielona herbata matcha
Składniki: lód, napój o smaku mango i marakui [woda, koncentrat soku z białych winogron, koncentrat puree z mango 4,8%, cukier buraczany,
Mrożony napój o smaku mango i koncentrat soku ananasowego, puree z mango 2,57%, koncentrat soku z mango 2,2%, koncentrat soku z marakui 1,8%, koncentrat soku
Mango Passion Fruit
marakui, na bazie herbaty
pomarańczowego, stabilizatory:E440,E412,E407,E415; regulator kwasowości:E331, barwnik:E160, aromat mango, aromat marakui, aromat
Blended Juice Drink
owocowej
ananasowy, kwas askorbinowy], herbata ICE TEA owocowa [woda,kwiat hibiskusa, aromat owocowy, kwas cytrynowy, korzeń lukrecji, skórka
pomarańczowa, cynamon, owoc dzikiej róży chilijskiej, trawa cytrynowa, ekstrakt soku owocowego]
Kawa mrożona o obniżonej
zawartości cukru o smaku
karmelowym, z mlekiem

LISTA SKŁADNIKÓW - DODATKI
Nazwa własna
Tea Chai
Tea China Green Tips
Tea Earl Grey
Tea English Breakfast
Tea Hibiscus Blend
Tea Jasmine Orange
Tea Mint Blend
Tea Vanilla Rooibos

Nazwa produktu

Składniki

Herbata czarna z
przyprawami
Herbata zielona
Herbata czarna z esencją
bergamotki
Herbata czarna

Składniki: czarna herbata, korzeń imbiru, cynamon, czarny pieprz, kardamon, anyż gwiazdkowy,
goździki, aromat naturalny
Składniki: zielona herbata 100%

Herbata jaśminowa o
smaku pomarańczowym

Składniki: zielona herbata jaśminowa 48%, skórka mandarynki, jagody Goji, kwiaty rumianku,
nasiona kopru włoskiego, korzeń lukrecji, olejek pomarańczowy, estragon, esencja bergamotki

Herbata miętowa
Herbata Rooibos o smaku
waniliowym

Składniki: liście mięty pieprzowej, liście mięty zielonej, liście estragonu
Składniki: Rooibos 59%, korzeń lukrecji, liście czarnej porzeczki, cynamon, jabłko, brzokwinia,
ekstrakt waniliowy 4%, kwiaty rumianku
Składniki: zielona herbata 65%, liście werbeny cytrynowej, liście mięty 13%, trawa cytrynowa,
esencja cytrynowa
Składniki: kwiaty rumianku 40%, liście czarnej porzeczki, trawa cytrynowa, płatki róży, liście mięty,
liście melisy, kwiaty hibiskusa, kwaity lawendy, kwiaty margerytki

Składniki: czarna herbata, esencja bergamotki 3,5%, kwiat lawendy

Składniki: czarna herbata 100%
Składniki: kwiat hibiskusa 30%, naturalne aromaty, papaja, cynamon, jabłko, trawa cytrynowa,
Herbata o smaku hibiskusa
owoc dzikiej róży, mango, liście czarnej porzeczki, płatki róży

Tea Spearmint Green

Herbata zielona miętowa

Tea Chamomile

Herbata rumiankowa

Składniki: truskawki 45%, woda, cukier, skrobia kukurydziana, koncentrat soku cytrynowego,
naturalny aromat, stabilizator:E415, barwnik:E160a
Syrop o smaku
Składniki: woda, cukier, aromat naturalny, substancja konserwująca:E202, regulator
Syrop o smaku orzechowym
orzechowym
kwasowości:E330
Syrop o smaku orzechów Składniki: woda, naturalny aromat, substancja zagęszczająca:E466, regulator kwasowości:E330,
Syrop o smaku orzechów
laskowych bez dodatku
substancja słodząca: sukraloza, substancja konserwująca:E202
laskowych SF
cukru
Zawiera substancje słodzące.
Syrop Simple
Syrop cukrowy
Składniki: cukier, woda, substancja konserwujaca:E202, regulator kwasowości:E330
Składniki: syrop cukrowy, woda, aromaty, barwniki:E129, E150d; substancja konserwująca:E202,
Syrop o smaku malinowym Syrop o smaku malinowym
regulator kwasowości:E330
Sos truskawkowy

Sos truskawkowy

Syrop o smaku miętowym

Syrop o smaku miętowym

Składniki: woda, cukier, naturalny aromat miętowy, stabilizator: E433, substancja
konserwująca:E202, regulator kwasowości:E330, substancja zagęszczająca:guma ksantanowa

Składniki: woda, cukier, naturalny aromat, substancja konserwująca:E202, regulator
kwasowości:E330
Syrop o smaku
Składniki: cukier, woda, naturalny aromat, koncentrat z jabłka, marchwi, hibiscusa i melasy;
karmelowym
regulator kwasowości:E330, substancja konserwująca:E202
Składniki: woda, natualny aromat, maltodekstryna, substancja zagęszczająca:E466, regulator
Syrop o smaku
kwasowości:E330, substancja konserwująca:E202, substancja słodząca: sukraloza, żywność
karmelowym bez dodatku
barwiąca: koncentrat z jabłka, marchwi, hibiscusa i melasy
cukru
Zawiera substancję słodzącą.
Syrop o smaku
Składniki: woda, cukier, naturalny aromat, substancja konserwująca:E202, regulator
migdałowym
kwasowości:E330
Składniki:woda, cukier, naturalny aromat waniliowy, substancja konserwująca:E202, regulator
Syrop o smaku waniliowym
kwasowości:E330
Składniki: woda, naturalny aromat, substancja zagęszczająca:E466, regulator kwasowości:E330,
Syrop o smaku waniliowym
substancja słodząca: sukraloza, substancja konserwująca:E202
bez dodatku cukru
Zawiera substancję słodzącą.
Syrop o smaku białej
Składniki:cukier, skondensowane mleko odtłuszczone, słodzone skondensowane mleko
czekolady
odtłuszczone, olej kokosowy, tłuszcz kakaowy, sól, emulgator:E471
Sos Mocha
Składniki: woda, cukier, kakao przetwarzane alkalicznie, aromat (wanilina)
Składniki: cukier, dekstroza, syrop glukozowy, masło (mleko), fruktoza, śmietanka (mleko),
Polewa o smaku
odtłuszczone mleko w proszku, naturalny aromat, emulgatory:lecytyny (z soi), mono-and
karmelowym
diglicerydy kwasów tłuszczowych; regulator kwasowości: cytrynian sodu, sól, stabilizator:
trifrosforany, substancja przeciwpieniąca: E900
Składniki: woda, łuskane ziarna soi (5,9%), cukier, fruktoza, regulator kwasowości: fosforany
Napój sojowy
potasu, węglan wapnia, aromat, sól morska, stabilizatory: guma gellan,
Składniki: woda, ekstrakt z miąższu kokosowego (10,4%), cukier, inulina, koncentrat białka fasoli,
Napój kokosowy
stabilizatory:E418, E415; regulator kwasowości: E500ii, naturalny aromat

Syrop o smaku kokosowym Syrop o smaku kokosowym
Syrop o smaku karmelowym
Syrop o smaku karmelowym
SF
Syrop o smaku migdałowym
Syrop o smaku waniliowym
Syrop o smaku waniliowym
SF
Syrop o smaku białej
czekolady Mocha
Bar Mocha
Caramel Flavour Drizzle

Soy drink
Coconut drink
Almond drink

Napój migdałowy
wzbogacony wapniem

Składniki: woda, migdały (2,5%), fruktoza, regulator kwasowości: fosforany potasu, węglan
wapnia, stabilizatory: guma gellan, karagen, guma guar; naturalny aromat, sól morska

Bita śmietana

Bita śmietana

Dodatki do naleśników

Dżem truskawkowy

Dodatki do naleśników

Dżem morelowy

Składniki:morele (50%); cukier; cukier trzcinowy; zagęszczony sok z cytryny; substancja żelująca: pektyna
owocowa

Dodatki do naleśników

Dżem z czarnej porzeczki

Składniki: czarne porzeczki (35%), woda, cukier, substancja żelująca – pektyny; substancja zagęszczająca:
guma guar, regulatory kwasowości: kwas cytrynowy i cytryniany sodu.

Składniki: śmietanka zaw. tł. 37% (mleko), cukier (6%), gaz nośny:E942, gaz do pakowania:E941,
emulgator:E471, aromat, stabilizator:E407
Składniki: truskawki (50%); cukier; cukier trzcinowy; zagęszczony sok z cytryny; substancja
żelująca: pektyna owocowa

WYKAZ SKŁADNIKÓW - SWEETS
Nazwa

Nazwa produktu

Espresso brownie

Ciasto czekoladowokawowe

Apple cake

Szarlotka

Strawberry Cheesecake

Carrot cake

Nature cheesecake

Chocolate cake

Sernik z truskawkami

Ciasto marchewkowe

Sernik nowojorski

Ciasto kakaowe

Składniki
Składniki: cukier, masło (mleko), jaja z wolnego wybiegu, mąka pszenna, kakao (4%), kawałki czekolady (4%) [cukier, masa
kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgator:lecytyna sojowa, naturalny aromat waniliowy], kawałki belgijskiej czekolady (3%)
[masa kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, olej maślany, emulgator:lecytyna sojowa, naturalny aromat waniliowy], woda,
ekstrakt z kawy, ekstrakt waniliowy
Składniki: jabłka 68%, mąka pszenna, cukier, tłuszcz palmowy, skrobie modyfikowane, syrop glukozowo-fruktozowy, olej
rzepakowy, migdały, substancje zagęszczające:E410,E415,E412; kwas:E330, naturalny aromat, substancja żelująca:E440,
substancje spulchniające:E450,E500; żywność barwiąca (koncentrat marchwi, koncentrat dyni), emulgator:E471, cynamon,
sól, regulatory kwasowości:E332, E327
Składniki: truskawki 22%, serek śmietankowy 21% (mleko), cukier, woda, mleko pełne, syrop glukozowy, jaja, mąka pszenna,
tłuszcz roślinny (palmowy, kokosowy), syrop fruktozowy, olej roślinny (rzepakowy), słodka serwatka w proszku (mleko),
modyfikowana skrobia ziemniaczana, laktoza (mleko), skrobia pszenna, żelatyna wołowa, skrobia ziemniaczana,
odtłuszczone mleko w proszku, substancje zagęszczające:E412,E415; sól, aromaty, kwasy:E330,E300; migdały (orzechy),
dekstroza, substancje zagęszczające:E450,E500; substancja utrzymująca wilgoć:E420, substancje żelujące:E440,E401;
emulgatory:E471,E472b; regulator kwasowości:E332, białka mleka, barwniki:E120,E160a,E101
Składniki: mąka pszenna, cukier brązowy, jaja, marchew 11,3%, cukier puder, olej rzepakowy, serek śmietankowy (serek
śmietankowy, sól), masło, ananas w kawałkach (ananas, sok ananasowy), orzechy włoskie, rodzynki sułtańskie, cukier,
masło kakaowe, cynamon, mleko pełne w proszku, sól, gałka muszkatołowa, naturalny aromat waniliowy, olej z nasion
bawełny, wanilia, emulgator: lecytyny (soja)
Składniki: serek śmietankowy 45,2% (serek śmietankowy, sól, stabilizatory:guma ksantanowa, guma guar; regulator
kwasowości:kwas cytrynowy], cukier, jaja, kruszone ciastka speculoos 11,1% [mąka pszenna, cukier, olej rzepakowy, syrop
cukru karmelizowanego, masło skondensowane, substancja spulchniająca:dwuwęglan sodu, sól, cynamon], śmietanka
crème fraiche, masło, pulpa i sok z cytryny, substancja zagęszczająca:modyfikowana skrobia ziemniaczana, stabilizator:guma
ksantanowa
Może zawierać soję i orzechy.
Składniki: mieszanka wypiekowa [cukier, mąka pszenna, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (2,8%), skrobia pszenna,
syrop glukozowy, skrobia modyfikowana, odtłuszczone mleko w proszku, substancje spulchniające:E471, E481; sól], cukier,
olej rzepakowy, woda, jaja, kakao 6% , masa kakaowa 2,3%, tłuszcz palmowy, mleko pełne w proszku, emulgator: lecytyny,
tłuszcz kakaowy, emulgator:lecytyny (soja), ekstrakt waniliowy
Składniki: mąka pszenna, woda, jaja, cukier, olej rzepakowy, mleko pełne w proszku, maślanka w proszku, skrobia pszenna,
substancje spulchaniające:E450i,E500 (zawierają mąkę pszenną) sól, aromat
Składniki: mąka pszenna, mleko pełne, cukier, cukier brązowy, masło, margaryna [tłuszcz palmowy, woda, emulgator:E471,
olej palmowy, regulator kwasowości:E330], jaja, woda, tłuszcz palmowy, drożdże, cynamon (1%), sól jodowana, skrobia
pszenna, emulgator:E471, barwnik:E170, emulgator: lecytyna sojowa, sól, aromat
Składniki: mąka pszenna, cukier, kawałki białej czekolady 7% [cukier, mleko pełne w proszku, masło kakaowe, odtłuszczone
mleko w proszku,emulgator:lecytyna sojowa, aromat], kawałki ciemnej czekolady 7%[cukier, masa kakaowa, masło
kakaowe, emulgator:lecytyna sojowa, aromat], kawałki mlecznej czekolady 7% [cukier, mleko pełne w proszku, masło
kakaowe, masa kakaowa, serwatka w proszku (mleko), odtłuszczone mleko w proszku, emulgator:lecytyna sojowa, aromat],
margaryna [olej rzepakowy, olej palmowy, woda, sól, aromat], woda, olej palmowy, odtłuszczone kakao w proszku 3%, olej
rzepakowy, serwatka w proszku (mleko), syrop cukrowy, solone masło (mleko), jaja w proszku, gliceryna roślinna, melasa,
sól, środek spulchniający:E500, aromat

Pancakes

Naleśniki

Cinnamon bun

Bułeczka Cynamonowa

Chocolate cookie

Ciastko z białą czekoladą

Nutella cookie

Ciastko owsiane z Nutellą

Składniki: krem Nutella (20%) [cukier, olej palmowy, orzechy laskowe, kakao, odtłuszczone mleko w proszku,
emulgator:lecytyna sojowa], płatki owsiane, mąka pszenna wzbogacona [mąka pszenna, wapń, żelazo, niacyna, tiamina ],
cukier, masło (mleko), cukier brązowy, jaja, olej palmowy, olej rzepakowy, syrop glukozowo-fruktozowy, substancje
spulchniające: E500,E450i,E450g, E341a; błonnik pszenny, syrop glukozowy, serwatka w proszku (mleko), sól, aromat

Blueberry muffin

Muffin jagodowy

Składniki: mąka pszenna, cukier, borówki czarne (15%), woda, olej rzepakowy, jaja w proszku, skrobia pszenna, masło (z
mleka), substancje spulchniające:E450,E500,E575; skrobia modyfikowana, koncentrat białek serwatkowych (mleko), mąka
ryżowa, słodka serwatka w proszku (mleko), aromaty, regulator kwasowości:E341, emulgator:E481, sól

Muffin czekoladowy

Składniki: CIASTO (83%): mąka pszenna, olej roślinny, cukier, woda, ciemna czekolada (13%) [cukier, masa kakaowa, masło
kakaowe, emulgator:lecytyna sojowa, aromat waniliowy], kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (3%), skrobia pszenna,
substancje spulchniające:E450,E500,E575; skrobia modyfikowana, mąka ryżowa, koncentrat białek serwatkowych (mleko),
jaja w proszku, słodka serwatka w proszku (mleko), regulator kwasowości:E341, emulgator:E481, aromat, sól; NADZIENIE
(16%): cukier, tłuszcz roślinny, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (20%), olej roślinny, mleko pełne w proszku, substancja
zagęszczająca:E401, stabilizatory:E516,E450; emulgator: lecytyna sojowa, aromat; POSYPKA (1%): mąka pszenna, cukier,
kawałki mlecznej czekolady (2%)[cukier, mleko pełne w proszku, masło kakaowe, masa kakaowa, słodka serwatka w proszku
(mleko), odtłuszczone mleko w proszku, emulgator: lecytyna sojowa, aromat], kawałki białej czekolady (2%)[cukier, mleko
pełne w proszku, masło kakaowe, odtłuszczone mleko w proszku, emulgator:lecytyna sojowa, aromat], kawałki ciemnej
czekolady (2%)[cukier, masa kakaowa, masło kakaowe, emulgator: lecytyna sojowa, aromat], tłuszcz roślinny (palmowy), olej
rzepakowy, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, masło (z mleka), syrop z cukru inwertowanego, słodka serwatka w
proszku (mleko), woda, jaja w proszku, substancja utrzymująca wilgoć:E422, sól, melasa trzcinowa, aromaty, substancja
spulchniająca:E500

Raspberry Yoghurt Muffin

Muffin malinowojogurtowy

Składniki: mąka pszenna, olej rzepakowy, cukier, woda, nadzienie malinowe (8,5%) [cukier, puree malinowe 45%, woda,
substancja żelująca:pektyny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, naturalny aromat, barwnik: ekstrakt z czarnego bzu],
jogurt 3,5%tł. (6,5%); polewa [olej z ziaren palmy, cukier, słodka serwatka w proszku, olej palmowy, emulgatory:E492,
lectyny sojowe], jaja w proszku, skrobia pszenna, słodka serwatka w proszku, substancje spulchniające:E450, E500; skrobia
modyfikowana, granulat malinowy (0,5%) [syrop glukozowy, cukier, maliny (25%), substancja zagęszczająca: alginian sodu],
naturalny aromat, sól

Rhubarb-strawberry cake

Ciasto z rabarbarem i
truskawkami

Składniki: rabarbar (23%), mąka pszenna, cukier, woda, truskawki (7%), śmietanka (mleko), tłuszcz palmowy, syrop glukoowofruktozowy, jogurt (mleko), jaja, masło (mleko), olej rzepakowy, skrobia pszenna, skrobia modyfikowana, słodka serwatka w
proszku (mleko), substancje spulchniające:E450,E500; syrop glukozowy, substancja zagęszczająca: E401,E412; białka mleka,
laktoza, syrop cukru inwertowanego, substancja żelująca:E440, sól, kwas:E330, regulatory kwasowości:E327,E332; aromat,
żywność barwiąca [ekstrakt z szafranu, koncentrat z marchwi, koncentrat z dyni]

Tort czekoladowy Royal

Składniki: mix mleczno-tłuszczowy [mleko odtłuszczone, tłuszcz palmowo-kokosowy, śmietanka (z mleka),
stabilizatory:celuloza, karagen; aromat, barwnik:karoteny], pasta migdałowo-orzechowa (17%) [cukier, orzechy laskowe
(24%), migdały (24%), olej roślinny (słonecznikowy), emulgator:lecytyna sojowa], prażynki (12%) [mąka pszenna, cukier,
tłuszcz roślinny (słonecznikowy i rzepakowy) w zmiennych proporcjach, tłuszcz mleczny, laktoza (z mleka), białka mleka, sól,
ekstrakt słodowy (z jęczmienia), substancja spulchniająca:E500ii, emulgator:lecytyna słonecznikowa, przeciwutleniacz:
E306], czekolada deserowa (11%) [masa kakaowa, cukier, masło kakaowe, emulgator:lecytyna sojowa, naturalny aromat
wanilii, emulgator E476], pasta orzechowa (8,6%) [prażone orzechy laskowe, tłuszcz roślinny 0,6%], czekolada mleczna
(5,2%) [cukier, masło kakowe, mleko w proszku pełne, masa kakaowa, serwatka w proszku (z mleka), tłuszcz mleczny,
emulgator: lecytyna sojowa, wanilina, emulgator:E476], masa jajowa, posypka czekoladowa [cukier, miazga kakaowa,
tłuszcz kakaowy, emulgator:lecytyna sojowa, aromat naturalny: waniliowy], mąka migdałowa, cukier puder, dekoracja
cukiernicza [cukier, tłuszcz roślinny – palmowy, odtłuszczone kakao w proszku, emulgator: lecytyna sojowa, syrop
glukozowy, aromat, aromat (wanilina)], cukier, mąka pszenna

Chocolate muffin

Royal cake

LISTA SKŁADNIKÓW - FOOD
Nazwa produktu

Nazwa produktu

Składniki

Bagel Jajko &
Bekon

Bajgel z jajkiem i
boczkiem

Składniki: BAJGEL (51%) [mąka pszenna, woda, drożdże, mieszanka wypiekowa (suchy zakwas z pszenicy durum {mąka razowa z pszenicy
durum, kultura starterowa}, glukoza, mąka fasolowa, błonnik buraczany, olej rzepakowy, enzymy, środek do przetwarzania mąki:E300),
cukier, olej rzepakowy, mieszanka wieloziarnista (ziarna słonecznika, płatki owsiane, siemię lniane, sezam), smalec wieprzowy, sól, ekstrakt
słodu jęczmiennego (słód jęczmienny, ziarno jęczmienia, woda), środek wypiekowy (mąka pszenna, prażona mąka słodowa pszenna,
ekstrakt słodu jęczmiennego)], PASTA JAJECZNA (41%) [jaja (50%) (jaja kurze, zalewa {sól kuchenna, regulatory kwasowości: E260, E330,
substancja konserwująca: E211}), majonez (50%)(olej rzepakowy, woda, cukier, żółtka jaja w proszku, ocet spirytusowy, musztarda (woda,
gorczyca, ocet, sól, cukier, przyprawy), sól, skrobia modyfikowana, regulator kwasowości: E270, substancje zagęszczające: E412, E415,
barwnik: E160a, przeciwutleniacz: E385)], CHIPS Z BOCZKU (5%) [boczek wieprzowy 90%, sól, stabilizatory:E451,E407,E410; białko sojowe,
skrobia modyfikowana, stabilizator:E331, białko wieprzowe kolagenowe, przeciwutleniacz:E316, aromaty, ekstrakty przypraw, aromat
dymu wędzarniczego, substancja konserwująca:E250], RUKOLA, CZARNY PIEPRZ

Bagel łosoś

Bajgel z łososiem i
serkiem
śmietankowym

Składniki: BAGEL BRIOCHE 47% [mąka pszenna, woda, olej rzepakowy, cukier, drożdże, masa jajowa, mieszanka wypiekowa (suchy zakwas
z pszenicy durum {mąka razowa z pszenicy durum, kultura starterowa}, glukoza, mąka fasolowa, błonnik buraczany, olej rzepakowy,
enzymy, środek do przetwarzania mąki:E300), mleko w proszku pełne, sól], ŁOSOŚ WĘDZONY 24% [łosoś, sól, dym], SEREK ŚMIETANKOWY
24% [ser twarogowy (z mleka), sól], CEBULA CZERWONA PIKLOWANA 3% [czerwona cebula, zalewa (ocet z czerwonego wina {wino,
przeciwutleniacz:E224}, cukier, sól)], KAPARY 2% [kapary, woda, sól], KOPER 1%

Bagel Pastrami

Croissant Kozi Ser

Croissant
Mozzarella

Croissant Speck

Składniki: BAGEL BRIOCHE 48% [mąka pszenna, woda, olej rzepakowy, cukier, drożdże, masa jajowa, mieszanka wypiekowa (suchy zakwas
z pszenicy durum {mąka razowa z pszenicy durum, kultura starterowa}, glukoza, mąka fasolowa, błonnik buraczany, olej rzepakowy,
enzymy, środek do przetwarzania mąki:E300), mleko w proszku pełne, sól], PASTRAMI 24% [mięso wołowe, sól, dekstroza, białko wołowe,
Bagel z pastrami i
przyprawy; substancje stabilizujące: E451, E452; substancja żelująca: E407; substancja konserwująca: E250, E252], SAŁATKA SZWEDZKA
sosem majonezowo- 12% [ogórki, woda, cukier, ocet spirytusowy, sól, koper, przyprawy (zawiera siarczyny)], MUSZTARDA FRANCUSKA 6% [woda, gorczyca
musztardowym
biała i czarna, ocet jabłkowy, cukier, sól, wino białe, przyprawy, substancje zagęszczające: guma guar, guma ksantanowa; barwnik:
kurkumina], MAJONEZ 6% [olej rzepakowy, woda, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, sól), cukier, ocet spirytusowy,
żółtko jaja w proszku, skrobia modyfikowana, sól, substancje zagęszczające:guma guar, guma ksantanowa; substancje
konserwujące:benzoesan sodu, sorbinian potasu; barwnik:karoteny, przeciwutleniacz:E385], RUKOLA 3%
Składniki: CROISSANT 40% [mąka (pszenna, słodowa pszenna), masło 21% (mleko), woda, drożdże, cukier, odtłuszczone mleko w proszku,
Croissant z burakami i sól jodowana, gluten pszenny, laktoza (mleko), emulgator:E471], SER KOZI 26% [mleko kozie, sól, stabiliztor:chlorek wapnia, kultury
serem kozim
mleczarskie, podpuszczka], BURAKI PIECZONE 26%, CEBULA CZERWONA PIKLOWANA 3% [czerwona cebula, zalewa (ocet z czerwonego
wina {wino, przeciwutleniacz:E224], SZPINAK 3%, RUKOLA 3%
Składniki: CROISSANT 61% [mąka (pszenna, słodowa pszenna), masło 21% (mleko), woda, drożdże, cukier, odtłuszczone mleko w proszku,
sól jodowana, gluten pszenny, laktoza (mleko), emulgator:E471], MOZZARELLA 22% [mleko pasteryzowane, sól, regulator kwasowości:
kwas cytrynowy, podpuszczka, zalewa (woda, sól)], PESTO GENOVESE 8% [bazylia 51%, olej słonecznikowy 25%, ser 4,2% (mleko, sól,
Croissant z mozzarellą podpuszczka, substancja konserwująca:lizozym (z jaja)), orzechy nerkowca, oliwa z oliwek, płatki ziemniaczane, sól, cukier, estrakt drożdży,
orzeszki piniowe 0,5%, czosnek, regulator kwasowości:kwas mlekowy, przeciutleniacz: kwas askorbinowy], OLIWKI ZIELONE 8% [oliwki
zielone, olej rzepakowy, sól, bazylia, oregano, papryka, czosnek], POMIDORY SUSZONE 8% [pomidory suszone, olej roślinny, przyprawy,
kapary, czosnek, sól], RUKOLA 4%
Składniki: CROISSANT 41% [mąka (pszenna, słodowa pszenna), masło 21% (mleko), woda, drożdże, cukier, odtłuszczone mleko w proszku,
sól jodowana, gluten pszenny, laktoza (mleko), emulgator:E471], SER CAMEMBERT 22% [mleko pasteryzowane, sól, stabilizator: chlorek
wapnia, podpuszczka mikrobiologiczna, bakterie fermentacji mlekowej, Penicillium candidum], SZYNKA SPECK 19% [wieprzowina, sól
Croissant z
morska, przyprawy i aromaty, cukier, dekstroza, substancja konserwująca:E250, przeciwutleniacz:E301], DŻEM Z ŻURAWINY 11% [żurawiny
camembertem i
(42%), cukier, woda, substancja żelująca:pektyny, substancje zagęszczające:guma guar, mączka chleba świętojańskiego; regulatory
żurawiną
kwasowości:kwas cytrynowy, cytryniany sodu, mleczan wapnia; przeciwutleniacz:kwas askorbinowy], PESTO CZERWONE 5% [olej
słonecznikowy, koncentrat pomidorowy 33%, suszone pomidory 12% (suszone pomidory, woda ocet winny, przeciwutleniacz:kwas
askorbinowy), orzechy nerkowca 4%, bazylia 3%, ser podpuszczkowy dojrzewający (z mleka, jaj) 2,5%, sól, czosnek, ser Pecorino Romano
(z mleka) 0,5%, papryka chilli, skrobia ziemniaczana, regulator kwasowości:kwas mlekowy], RUKOLA 2%

Warunki zwrotu i reklamacji kaw ziarnistych zakupionych na Glovo
Warunki składania reklamacji dotyczące produktów AmRest Coffee Sp. z o.o. oraz odstąpienia od umowy zawartej na
odległość znajdują się na stronie https://www.starbucks.pl/customer-service/faqs/

