
                                                              PIZZA ALLERGENY

CIASTO SKŁADNIKI :MĄKA PSZENNA,OLEJ(rafinowany olej rzepakowy 80%,rafinowany olej słonecznikowy 20%)

,SÓL(chlorek sodu,substancja wzbogacająca-jodan potasu,substancja przeciwzbrylająca E536),WODA,DROŻDŻE

SOS DO PIZZY SKŁADNIKI:KONCENTAT POMIDOROWY,OLEJ (rafinowany olej rzepakowy 80%,rafinowany 
olej słonecznikowy 20%),SÓL(chlorek sodu,substancja wzbogacająca-jodan potasu,substancja przeciwzbrylająca 
E536),OREGANO,BAZYLIA,TYMIANEK,NATKA PIETRUSZKI

1.PIZZA MARGERITA SKŁADNIKI:
MĄKA PSZENNA ,SOS(koncentrat pomidorowy,oregano,tymianek,bazylia,natka pietruszki,olej(rafinowany olej 

rzepakowy 80%,rafinowany olej słonecznikowy 20%) ,sól(chlorek sodu,substancja wzbogacająca-jodan potasu,substancja 
przeciwzbrylająca E536)),SER GOUDA(mleko odtłuszczone pasteryzowane,nieutwardzony tłuszcz roślinny 
palmowy,sól,stabilizator:chlorek wapnia,kultury bakterii kwasu mlekowego,podpuszczka mikrobiologiczna,barwnik;karoteny)

2.PIZZA FUNGHI SKŁADNIKI:
MĄKA PSZENNA ,SOS(koncentrat pomidorowy,oregano,tymianek,bazylia,natka pietruszki,olej(rafinowany olej 

rzepakowy 80%,rafinowany olej słonecznikowy 20%),sól(chlorek sodu,substancja wzbogacająca-jodan potasu,substancja 
przeciwzbrylająca E536)),SER GOUDA(mleko odtłuszczone pasteryzowane,nieutwardzony tłuszcz roślinny 
palmowy,sól,stabilizator:chlorek wapnia,kultury bakterii kwasu mlekowego,podpuszczka mikrobiologiczna,barwnik;karoteny)
,PIECZARKI

3.PIZZA CAPRICIOZA SKŁADNIKI:
MĄKA PSZENNA ,SOS(koncentrat pomidorowy,oregano,tymianek,bazylia,natka pietruszki,olej(rafinowany olej 

rzepakowy 80%,rafinowany olej słonecznikowy 20%) ,sól(chlorek sodu,substancja wzbogacająca-jodan potasu,substancja 
przeciwzbrylająca E536)),SER GOUDA(mleko odtłuszczone pasteryzowane,nieutwardzony tłuszcz roślinny 
palmowy,sól,stabilizator:chlorek wapnia,kultury bakterii kwasu mlekowego,podpuszczka mikrobiologiczna,barwnik;karoteny)
,PIECZARKI,SZYNKA (mięso z indyka woda,substancje zagęszczające,E1422,E407,E425,białko 
sojowe,matodekstryna,glukoza,sól,stabilizatory:E451,przeciwutleniacze:E316,E301,miódwielokwiatowy,cukier,wzmacniacze 
smaku:E621,E621,E627,E631,E635,hydrolizat białka słonecznikowego,cebula,ekstrakt przypraw w tym seler,aromaty,regulatory 
kwasowości:E262,E331,białko wieprzowe,substancja konserwująca:azotyn sodu,produkt może zawierać mleko i gorczyce)

4.PIZZA WEGETARIANA SKŁADNIKI:
MĄKA PSZENNA ,SOS(koncentrat pomidorowy,oregano,tymianek,bazylia,natka pietruszki,olej(rafinowany olej 
rzepakowy 80%,rafinowany olej słonecznikowy 20%) ,sól(chlorek sodu,substancja wzbogacająca-jodan potasu,substancja 
przeciwzbrylająca E536)),SER GOUDA(mleko odtłuszczone pasteryzowane,nieutwardzony tłuszcz roślinny 
palmowy,sól,stabilizator:chlorek wapnia,kultury bakterii kwasu mlekowego,podpuszczka 

mikrobiologiczna,barwnik;karoteny),PIECZARKI,POMIDOR,GROSZEK ,CEBULA,KUKURYDZA 

5.PIZZA SALAMI SKŁADNIKI:
MĄKA PSZENNA ,SOS(koncentrat pomidorowy,oregano,tymianek,bazylia,natka pietruszki,olej(rafinowany olej 

rzepakowy 80%,rafinowany olej słonecznikowy 20%) ,sól(chlorek sodu,substancja wzbogacająca-jodan potasu,substancja 
przeciwzbrylająca E536)),SER GOUDA(mleko odtłuszczone pasteryzowane,nieutwardzony tłuszcz roślinny 
palmowy,sól,stabilizator:chlorek wapnia,kultury bakterii kwasu mlekowego,podpuszczka 
mikrobiologiczna,barwnik;karoteny),SALAMI WIEPRZOWO-WOŁOWE(mięso wieprzowe,mięso wołowe,sól,białko 
sojowe,dekstroza,przyprawy(zawierają;gorczycę,seler)ekstrakty przypraw,przeciwutleniacz:E301,barwnik:karminy,substancja 
konserwująca:E250,kultury starterowe)

6.PIZZA MEKSYKAŃSKA SKŁADNIKI:
MĄKA PSZENNA SOS(koncentrat pomidorowy,oregano,tymianek,bazylia,natka pietruszki,olej(rafinowany olej 
rzepakowy 80%,rafinowany olej słonecznikowy 20%) ,sól(chlorek sodu,substancja wzbogacająca-jodan potasu,substancja 
przeciwzbrylająca E536)),SER GOUDA(mleko odtłuszczone pasteryzowane,nieutwardzony tłuszcz roślinny 
palmowy,sól,stabilizator:chlorek wapnia,kultury bakterii kwasu mlekowego,podpuszczka 
mikrobiologiczna,barwnik;karoteny),PIECZARKI,PAPRYKA(papryka,woda,ocet spirytusowy,cukier,sól,regulator 
kwasowości:kwas cytrynowy,przyprawy),WOŁOWINA(mięso wołowe,woda,białko sojowe,cebula,przyprawy(sól,warzywa 

suszone,czosnek,pieprz czarny,papryka słodka),sól,pieprz czarny),OGÓREK KISZONY(ogórki,sól,przyprwy w tym 

gorczyca),CEBULA



7.PIZZA SEROWA SKŁADNIKI:
MĄKA PSZENNA SOS(koncentrat pomidorowy,oregano,tymianek,bazylia,natka pietruszki,olej(rafinowany olej 
rzepakowy 80%,rafinowany olej słonecznikowy 20%) ,sól(chlorek sodu,substancja wzbogacająca-jodan potasu,substancja 
przeciwzbrylająca E536)),SER GOUDA(mleko odtłuszczone pasteryzowane,nieutwardzony tłuszcz roślinny 
palmowy,sól,stabilizator:chlorek wapnia,kultury bakterii kwasu mlekowego,podpuszczka 

mikrobiologiczna,barwnik;karoteny),SER FETA(mleko,sól,regulator kwasowości E575),OSCYPEK(sery mleko,sól,kultury
bakteryjne,podpuszczka,stabilizator E509,barwnik E 160b,substancja konserwująca 
E252)masło(śmietanka,barwnik E 160a)

8.PIZZA FRUTI DI MARE SKŁADNIKI:
MĄKA PSZENNA, SOS(koncentrat pomidorowy,oregano,tymianek,bazylia,natka pietruszki,olej(rafinowany olej 

rzepakowy 80%,rafinowany olej słonecznikowy 20%) ,sól(chlorek sodu,substancja wzbogacająca-jodan potasu,substancja 
przeciwzbrylająca E536)),SER GOUDA(mleko odtłuszczone pasteryzowane,nieutwardzony tłuszcz roślinny 
palmowy,sól,stabilizator:chlorek wapnia,kultury bakterii kwasu mlekowego,podpuszczka 
mikrobiologiczna,barwnik;karoteny),MAŁŻE(omułek chrlijski(mięczaki),KREWETKI(stabilizator E330,sól,woda 
glazurowana)

9.PIZZA RIMINI SKŁADNIKI:
MĄKA PSZENNA ,SOS(koncentrat pomidorowy,oregano,tymianek,bazylia,natka pietruszki,olej(rafinowany olej 
rzepakowy 80%,rafinowany olej słonecznikowy 20%),sól(chlorek sodu,substancja wzbogacająca-jodan potasu,substancja 
przeciwzbrylająca E536),sól(chlorek sodu,substancja wzbogacająca-jodan potasu,substancja przeciwzbrylająca E536))),SER 
GOUDA(mleko odtłuszczone pasteryzowane,nieutwardzony tłuszcz roślinny palmowy,sól,stabilizator:chlorek wapnia,kultury 
bakterii kwasu mlekowego,podpuszczka mikrobiologiczna,barwnik;karoteny),PIECZARKI,BOCZEK 
WĘDZONY(woda,sól,stabilizatoryE451,E 450,E452,substancje żelujące E407a E415,E410,izolat białka sojowego 
błonnik pszenny,białko wieprzowe,cukier,wzmacniacz smaku E621,ocet,ekstrat 
drożdżowe,aromaty,przeciwutleniacze E316,E301,skrobia modyfikowana,kukurydziana,substancja konserwująca
E250,aromat dymu wędzarniczego.Może zawierać mleko,laktoza,seler i gorczyce),CEBULA

10.PIZZA ALTANO SKŁADNIKI:
MĄKA PSZENNA ,SOS(koncentrat pomidorowy,oregano,tymianek,bazylia,natka pietruszki,olej(rafinowany olej 
rzepakowy 80%,rafinowany olej słonecznikowy 20%),sól(chlorek sodu,substancja wzbogacająca-jodan potasu,substancja 
przeciwzbrylająca E536),SER GOUDA(mleko odtłuszczone pasteryzowane,nieutwardzony tłuszcz roślinny 
palmowy,sól,stabilizator:chlorek wapnia,kultury bakterii kwasu mlekowego,podpuszczka 
mikrobiologiczna,barwnik;karoteny),PIECZARKI,TUŃCZYK(olej słonecznikowy,woda,sól) ,CEBULA

11.PIZZA HAWAJSKA SKŁADNIKI:
MĄKA PSZENNA ,SOS(koncentrat pomidorowy,oregano,tymianek,bazylia,natka pietruszki,olej(rafinowany olej 

rzepakowy 80%,rafinowany olej słonecznikowy 20%) ,sól(chlorek sodu,substancja wzbogacająca-jodan potasu,substancja 
przeciwzbrylająca E536)),SER GOUDA(mleko odtłuszczone pasteryzowane,nieutwardzony tłuszcz roślinny 
palmowy,sól,stabilizator:chlorek wapnia,kultury bakterii kwasu mlekowego,podpuszczka 

mikrobiologiczna,barwnik;karoteny),sól),SZYNKA (mięso z indyka woda,substancje zagęszczające,E1422,E407,E425,białko 
sojowe,matodekstryna,glukoza,sól,stabilizatory:E451,przeciwutleniacze:E316,E301,miódwielokwiatowy,cukier,wzmacniacze 
smaku:E621,E621,E627,E631,E635,hydrolizat białka słonecznikowego,cebula,ekstrakt przypraw w tym seler,aromaty,regulatory 
kwasowości:E262,E331,białko wieprzowe,substancja konserwująca:azotyn sodu,produkt może zawierać mleko i gorczyce)

,ANANAS(ananas,woda,cukier,regulator kwasowości:kwas cytrynowy) 

12.PIZZA TORINO SKŁADNIKI:
MĄKA PSZENNA ,SOS(koncentrat pomidorowy,oregano,tymianek,bazylia,natka pietruszki,olej(rafinowany olej 
rzepakowy 80%,rafinowany olej słonecznikowy 20%),sól)chlorek sodu,substancja wzbogacająca-jodan potasu,substancja 
przeciwzbrylająca E536)),SER GOUDA(mleko odtłuszczone pasteryzowane,nieutwardzony tłuszcz roślinny 
palmowy,sól,stabilizator:chlorek wapnia,kultury bakterii kwasu mlekowego,podpuszczka 

mikrobiologiczna,barwnik;karoteny),PIECZARKI,SZYNKA(mięso z indyka woda,substancje 
zagęszczające,E1422,E407,E425,białkosojowe,matodekstryna,glukoza,sól,stabilizatory:E451,przeciwutleniacze:E316,E301,miódwi
elokwiatowy,cukier,wzmacniacze smaku:E621,E621,E627,E631,E635,hydrolizat białka słonecznikowego,cebula,ekstrakt 
przypraw w tym seler,aromaty,regulatory kwasowości:E262,E331,białko wieprzowe,substancja konserwująca:azotyn 
sodu,produkt może zawierać mleko i gorczyce),BOCZEK(woda,sól,stabilizatoryE451,E 450,E452,substancje żelujące 
E407a E415,E410,izolatbiałka sojowego błonnik pszenny,białko wieprzowe,cukier,wzmacniacz smaku 



E621,ocet,ekstrat drożdżowe,aromaty,przeciwutleniacze E316,E301,skrobia 
modyfikowana,kukurydziana,substancja konserwująca E250,aromat dymu wędzarniczego.Może zawierać 
mleko,laktoza,seler i gorczyce),SALAMI WIEPRZOWO-WOŁOWE:  mięso wieprzowe,mięso wołowe,sól,białko 
sojowe,dekstroza,przyprawy(zawierają;gorczycę,seler)ekstrakty przypraw,przeciwutleniacz:E301,barwnik:karminy,substancja 
konserwująca:E250,kultury starterowe),PAPRYKA(papryka,woda,ocet spirytusowy,cukier,sól,regulator kwasowości:kwas 
cytrynowy,przyprawy),

13.PIZZA LASTRADA SKŁADNIKI:
MĄKA PSZENNA ,SOS(koncentrat pomidorowy,oregano,tymianek,bazylia,natka pietruszki,olej(rafinowany olej 
rzepakowy 80%,rafinowany olej słonecznikowy 20%),sól)(chlorek sodu,substancja wzbogacająca-jodan potasu,substancja 
przeciwzbrylająca E536)),SER GOUDA(mleko odtłuszczone pasteryzowane,nieutwardzony tłuszcz roślinny 
palmowy,sól,stabilizator:chlorek wapnia,kultury bakterii kwasu mlekowego,podpuszczka 
mikrobiologiczna,barwnik;karoteny),PIECZARKI,CEBULA,FILET Z KURCZAKA(przyprawa do kurczaka,
(sól,papryka ostra i słodka,majeranek,bazylia,nać pietruszki,glutaminal monosodowy,pieprz 
czarny,cebula,czosnek,aromaty,może zawierać seler,gorczyce,dwutlenek siarki)olej(rafinowany olej rzepakowy 
80%,rafinowany olej słonecznikowy 20%)

14.PIZZA PARMEŃSKA SKŁADNIKI:
MĄKA PSZENNA ,SOS(koncentrat pomidorowy,oregano,tymianek,bazylia,natka pietruszki,olej(rafinowany olej 
rzepakowy 80%,rafinowany olej słonecznikowy 20%),sól)(chlorek sodu,substancja wzbogacająca-jodan potasu,substancja 
przeciwzbrylająca E536)),SER GOUDA(mleko odtłuszczone pasteryzowane,nieutwardzony tłuszcz roślinny 
palmowy,sól,stabilizator:chlorek wapnia,kultury bakterii kwasu mlekowego,podpuszczka 
mikrobiologiczna,barwnik;karoteny),PIECZARKI,CEBULA,FILET Z KURCZAKA,(przyprawa do kurczaka,
(sól,papryka ostra i słodka,majeranek,bazylia,nać pietruszki,glutaminal monosodowy,pieprz 
czarny,cebula,czosnek,aromaty,może zawierać seler,gorczyce,dwutlenek siarki)olej(rafinowany olej rzepakowy 
80%,rafinowany olej słonecznikowy 20%)FASOLKA CZERWONA(woda,sól,przeciwutleniacz:kwas 
askorbinowy),PAPRYKA PEPERONI(woda,ocet,sól,cukier)

15.PIZZA FANTAZJA SKŁADNIKI:
MĄKA PSZENNA ,SOS(koncentrat pomidorowy,oregano,tymianek,bazylia,natka pietruszki,olej,sól)(chlorek 
sodu,substancja wzbogacająca-jodan potasu,substancja przeciwzbrylająca E536)),SER GOUDA +4 WYBRANE 
SKŁADNIKI(2 mięsne,2 warzywne)

16.PIZZA MYŚLIWSKA SKŁADNIKI:
SOS(koncentrat pomidorowy,oregano,tymianek,bazylia,natka pietruszki,olej(rafinowany olej rzepakowy 
80%,rafinowany olej słonecznikowy 20%),sól(chlorek sodu,substancja wzbogacająca-jodan potasu,substancja przeciwzbrylająca
E536),SER GOUDA,(mleko odtłuszczone pasteryzowane,nieutwardzony tłuszcz roślinny palmowy,sól,stabilizator:chlorek 
wapnia,kultury bakterii kwasu mlekowego,podpuszczka mikrobiologiczna,barwnik;karoteny),PIECZARKI,KIEŁBASA 
WIEJSKA(mieso wieprzowe, czosnek swieży, sól,,cukier, pieprz czarny, woda, osłonka naturalna 
jadalna)  ,OGÓREK KISZONY(ogórki,sól,przyprwy w tym gorczyca),POR

17.PIZZA DIABELSKA SKŁADNIKI:
MĄKA PSZENNA ,SOS(koncentrat pomidorowy,oregano,tymianek,bazylia,natka pietruszki,olej(rafinowany olej 
rzepakowy 80%,rafinowany olej słonecznikowy 20%),sól(chlorek sodu,substancja wzbogacająca-jodan potasu,substancja 

przeciwzbrylająca E536),SER GOUDA ((mleko odtłuszczone pasteryzowane,nieutwardzony tłuszcz roślinny 
palmowy,sól,stabilizator:chlorek wapnia,kultury bakterii kwasu mlekowego,podpuszczka 

mikrobiologiczna,barwnik;karoteny),SALAMI WIEPRZOWO-WOŁOWE(mięso wieprzowe,mięso wołowe,sól,białko 
sojowe,dekstroza,przyprawy(zawierają;gorczycę,seler)ekstrakty przypraw,przeciwutleniacz:E301,barwnik:karminy,substancja 
konserwująca:E250,kultury starterowe)
,PAPRYKA KONSERWOWA (papryka,woda,ocet spirytusowy,cukier,sól,regulator kwasowości:kwas 

cytrynowy,przyprawy),PAPRYKA PEPERONI (woda,ocet,sól,cukier),OLIWKI CZARNE(woda,sól,glukonian 
zelazawy),KUKURYDZA 

18.PIZZA FLAMENGO SKŁADNIKI:
MĄKA PSZENNA ,SOS(koncentrat pomidorowy,oregano,tymianek,bazylia,natka pietruszki,olej(rafinowany olej 
rzepakowy 80%,rafinowany olej słonecznikowy 20%),sól (chlorek sodu,substancja wzbogacająca-jodan potasu,substancja 

przeciwzbrylająca E536) ),SER GOUDA ((mleko odtłuszczone pasteryzowane,nieutwardzony tłuszcz roślinny 
palmowy,sól,stabilizator:chlorek wapnia,kultury bakterii kwasu mlekowego,podpuszczka 



mikrobiologiczna,barwnik;karoteny),,PAPRYKA (papryka,woda,ocet spirytusowy,cukier,sól,regulator kwasowości:kwas 
cytrynowy,przyprawy),SALAMI WIEPRZOWO-WOŁOWE(mięso wieprzowe,mięso wołowe,sól,białko 
sojowe,dekstroza,przyprawy(zawierają;gorczycę,seler)ekstrakty przypraw,przeciwutleniacz:E301,barwnik:karminy,substancja 
konserwująca:E250,kultury starterowe),KUKURYDZA ,CEBULA,FILET Z KURCZAKA(przyprawa do kurczaka,
(sól,papryka ostra i słodka,majeranek,bazylia,nać pietruszki,glutaminal monosodowy,pieprz 
czarny,cebula,czosnek,aromaty,może zawierać seler,gorczyce,dwutlenek siarki)olej(rafinowany olej rzepakowy 
80%,rafinowany olej słonecznikowy 20%)

19.PIZZA MOJE BRZESKO SKŁADNIKI:
MĄKA PSZENNA ,SOS(koncentrat pomidorowy,oregano,tymianek,bazylia,natka pietruszki,olej(rafinowany olej 
rzepakowy 80%,rafinowany olej słonecznikowy 20%),sól (chlorek sodu,substancja wzbogacająca-jodan potasu,substancja 

przeciwzbrylająca E536)),SER GOUDA ((mleko odtłuszczone pasteryzowane,nieutwardzony tłuszcz roślinny 
palmowy,sól,stabilizator:chlorek wapnia,kultury bakterii kwasu mlekowego,podpuszczka 

mikrobiologiczna,barwnik;karoteny),PIECZARKI SZYNKA(mięso z indyka woda,substancje 
zagęszczające,E1422,E407,E425,białkosojowe,matodekstryna,glukoza,sól,stabilizatory:E451,przeciwutleniacze:E316,E301,miódwi
elokwiatowy,cukier,wzmacniacze smaku:E621,E621,E627,E631,E635,hydrolizat białka słonecznikowego,cebula,ekstrakt 
przypraw w tym seler,aromaty,regulatory kwasowości:E262,E331,białko wieprzowe,substancja konserwująca:azotyn 
sodu,produkt może zawierać mleko i gorczyce) ,KUKURYDZA ,PAPRYKA(papryka,woda,ocet 
spirytusowy,cukier,sól,regulator kwasowości:kwas cytrynowy,przyprawy), ,BROKUŁY

20.PIZZA NEOPOLITAŃSKA SKŁADNIKI:
MĄKA PSZENNA ,SOS(koncentrat pomidorowy,oregano,tymianek,bazylia,natka pietruszki,olej(rafinowany olej 
rzepakowy 80%,rafinowany olej słonecznikowy 20%),sól (chlorek sodu,substancja wzbogacająca-jodan potasu,substancja 

przeciwzbrylająca E536)),SER GOUDA ((mleko odtłuszczone pasteryzowane,nieutwardzony tłuszcz roślinny 
palmowy,sól,stabilizator:chlorek wapnia,kultury bakterii kwasu mlekowego,podpuszczka 
mikrobiologiczna,barwnik;karoteny),PIECZARKI,KUKURYDZA PAPRYKA(papryka,woda,ocet 
spirytusowy,cukier,sól,regulator kwasowości:kwas cytrynowy,przyprawy),POR,KAPARY(woda,sól,ocet),SALAMI  
WIEPRZOWO-WOŁOWE(mięso wieprzowe,mięso wołowe,sól,białko    
sojowe,dekstroza,przyprawy(zawierają;gorczycę,seler)ekstrakty przypraw,przeciwutleniacz:E301,barwnik:karminy,substancja 
konserwująca:E250,kultury starterowe),FILET Z KURCZAKA(przyprawa do kurczaka,(sól,papryka ostra i 
słodka,majeranek,bazylia,nać pietruszki,glutaminal monosodowy,pieprz czarny,cebula,czosnek,aromaty,może 
zawierać seler,gorczyce,dwutlenek siarki)olej(rafinowany olej rzepakowy 80%,rafinowany olej słonecznikowy 20%)

21.PIZZA ITALIANA SKŁADNIKI:
MĄKA PSZENNA ,SOS(koncentrat pomidorowy,oregano,tymianek,bazylia,natka pietruszki,olej(rafinowany olej 
rzepakowy 80%,rafinowany olej słonecznikowy 20%),sól (chlorek sodu,substancja wzbogacająca-jodan potasu,substancja 

przeciwzbrylająca E536)),SER GOUDA ((mleko odtłuszczone pasteryzowane,nieutwardzony tłuszcz roślinny 
palmowy,sól,stabilizator:chlorek wapnia,kultury bakterii kwasu mlekowego,podpuszczka 

mikrobiologiczna,barwnik;karoteny),PIECZARKI,BALERON(Mięso wieprzowe, woda, białko sojowe, sól,  e451, e450, 
e327,  Białko zwierzęce wieprzowe,  plazma krwi, hemoglobina, białko kolagenowe,) Substancje zagęszczające  E407,E415,E413,  
Błonnik pszenny bezglutenowy, glukoza, cukier, wzmacniacze smaku,   E621, E635, aromaty, przeciwutleniacze  
E301,E316,E300,E892, emulgator,  E322, lecytyny sojowe, zawiera białka mleka,  regulatory kwasowości  E331, E262, ekstrakty 
przypraw, hydrolizat, białka roślinnego, (kukurydzianego),  czosnek, aromat dymu wędzarnianego,  przyprawy,  substancja 
konserwująca, E250.  Może zawierać jaja, seler, gorczycę, zboża zawierające gluten.),  SALAMI WIEPRZOWO-
WOŁOWY(mięso wieprzowe,mięso wołowe,sól,białko    sojowe,dekstroza,przyprawy(zawierają;gorczycę,seler)ekstrakty 
przypraw,przeciwutleniacz:E301,barwnik:karminy,substancja konserwująca:E250,kultury starterowe),CEBULA PRAŻONA

22.PIZZA GÓRALSKA SKŁADNIKI:
MĄKA PSZENNA ,SOS(koncentrat pomidorowy,oregano,tymianek,bazylia,natka pietruszki,olej (rafinowany olej 

rzepakowy 80%,rafinowany olej słonecznikowy 20%),sól (chlorek sodu,substancja wzbogacająca-jodan potasu,substancja 

przeciwzbrylająca E536)),SER GOUDA ((mleko odtłuszczone pasteryzowane,nieutwardzony tłuszcz roślinny 

palmowy,sól,stabilizator:chlorek wapnia,kultury bakterii kwasu mlekowego,podpuszczka mikrobiologiczna,barwnik;karoteny),
,PIECZARKI,OSCYPEK(sery mleko,sól,kultury bakteryjne,podpuszczka,stabilizator E509,barwnik E 
160b,substancja konserwująca E252)masło(śmietanka,barwnik E 160a),SALAMI WIEPRZOWO-
WOŁOWE(mięso wieprzowe,mięso wołowe,sól,białko    sojowe,dekstroza,przyprawy(zawierają;gorczycę,seler)ekstrakty 
przypraw,przeciwutleniacz:E301,barwnik:karminy,substancja konserwująca:E250,kultury 
starterowe),KUKURYDZA ,BALERON (Mięso wieprzowe, woda, białko sojowe, sól,  e451, e450, e327,  Białko 
zwierzęce wieprzowe,  plazma krwi, hemoglobina, białko kolagenowe,) Substancje zagęszczające  E407,E415,E413,  Błonnik 
pszenny bezglutenowy, glukoza, cukier, wzmacniacze smaku,   E621, E635, aromaty, przeciwutleniacze  E301,E316,E300,E892, 



emulgator,  E322, lecytyny sojowe, zawiera białka mleka,  regulatory kwasowości  E331, E262, ekstrakty przypraw, hydrolizat, 
białka roślinnego, (kukurydzianego),  czosnek, aromat dymu wędzarnianego,  przyprawy,  substancja konserwująca, E250.  Może
zawierać jaja, seler, gorczycę, zboża zawierające gluten.)

23.PIZZA CACCIATORE SKŁADNIKI:
MĄKA PSZENNA ,SOS(koncentrat pomidorowy,oregano,tymianek,bazylia,natka pietruszki,olej (rafinowany olej 

rzepakowy 80%,rafinowany olej słonecznikowy 20%),sól (chlorek sodu,substancja wzbogacająca-jodan potasu,substancja 

przeciwzbrylająca E536)),SER GOUDA ((mleko odtłuszczone pasteryzowane,nieutwardzony tłuszcz roślinny 
palmowy,sól,stabilizator:chlorek wapnia,kultury bakterii kwasu mlekowego,podpuszczka 

mikrobiologiczna,barwnik;karoteny),SALAMI WIEPSZOWO-WOŁOWE(mięso wieprzowe,mięso wołowe,sól,białko    
sojowe,dekstroza,przyprawy(zawierają;gorczycę,seler)ekstrakty przypraw,przeciwutleniacz:E301,barwnik:karminy,substancja 
konserwująca:E250,kultury starterowe),CEBULA

24.PIZZA GYROS SKŁADNIKI:
MĄKA PSZENNA ,SOS(koncentrat pomidorowy,oregano,tymianek,bazylia,natka pietruszki,olej (rafinowany olej 

rzepakowy 80%,rafinowany olej słonecznikowy 20%) ,sól (chlorek sodu,substancja wzbogacająca-jodan potasu,substancja 

przeciwzbrylająca E536),SER GOUDA ((mleko odtłuszczone pasteryzowane,nieutwardzony tłuszcz roślinny 
palmowy,sól,stabilizator:chlorek wapnia,kultury bakterii kwasu mlekowego,podpuszczka 

mikrobiologiczna,barwnik;karoteny),MIĘSO Z GYROSA(kefir naturalny,czosnek granulowany,przyprawa do 
gyrosa,przyprawa do kurczaka,sól)PAPRYKA KONSERWOWA(papryka,woda,ocet spirytusowy,cukier,sól,regulator 
kwasowości:kwas cytrynowy,przyprawy),OGÓREK(ogórki,sól,przyprwy w tym gorczyca) ,POMIDOR,CEBULA,SOS 
KOPERKOWO-CZOSNKOWY(majonez,mleko 1,5%,sól,przyprawa warzywna)

25.PIZZA KRÓLEWSKA SKŁADNIKI:
MĄKA PSZENNA ,SOS(koncentrat pomidorowy,oregano,tymianek,bazylia,natka pietruszki,olej (rafinowany olej 

rzepakowy 80%,rafinowany olej słonecznikowy 20%) ,sól (chlorek sodu,substancja wzbogacająca-jodan potasu,substancja 

przeciwzbrylająca E536)),SER GOUDA((mleko odtłuszczone pasteryzowane,nieutwardzony tłuszcz roślinny 

palmowy,sól,stabilizator:chlorek wapnia,kultury bakterii kwasu mlekowego,podpuszczka mikrobiologiczna,barwnik;karoteny), 
PIECZARKI,SZYNKA ŁOSOSIOWA (polędwica wieprzowa, woda, sól, stabilizatory trifosforany,  difosforany,  białko 
wieprzowe, regulatory kwasowosci, mleczan potasu, octan potasu,  wzmacniacz smaku,  glutaminian monosodowy,  aromat z 
dymu wedarniczego, , białko sojowe,  przeciwutleniacz, askorbinian sodu, substancja zageszczajaca  guma guar,  substancja 
konserwująca,  azotyn sodu. Produkt może zawierać : GLUTEN MLEKO JAJA SELER GORCZYCE.  POMIDOR

26.PIZZA PIŁSUDSKA SKŁADNIKI:
MĄKA PSZENNA ,SOS(koncentrat pomidorowy,oregano,tymianek,bazylia,natka pietruszki,olej (rafinowany olej 

rzepakowy 80%,rafinowany olej słonecznikowy 20%),sól (chlorek sodu,substancja wzbogacająca-jodan potasu,substancja 

przeciwzbrylająca E536)),SER GOUDA ((mleko odtłuszczone pasteryzowane,nieutwardzony tłuszcz roślinny 

palmowy,sól,stabilizator:chlorek wapnia,kultury bakterii kwasu mlekowego,podpuszczka mikrobiologiczna,barwnik;karoteny), 
PIECZARKI,POMIDOR,BECON WIEPSZOWY(Mięso wieprzowe, woda, białko sojowe, sól,  e451, e450, e327,  
Białko zwierzęce wieprzowe,  plazma krwi, hemoglobina, białko kolagenowe,) Substancje zagęszczające  E407,E415,E413,  
Błonnik pszenny bezglutenowy, glukoza, cukier, wzmacniacze smaku,   E621, E635, aromaty, przeciwutleniacze  
E301,E316,E300,E892, emulgator,  E322, lecytyny sojowe, zawiera białka mleka,  regulatory kwasowości  E331, E262, ekstrakty 
przypraw, hydrolizat, białka roślinnego, (kukurydzianego),  czosnek, aromat dymu wędzarnianego,  przyprawy,  substancja 
konserwująca, E250.  Może zawierać jaja, seler, gorczycę, zboża zawierające gluten.)
,SALAMI WIEPSZOWO-WOŁOWY(mięso wieprzowe,mięso wołowe,sól,białko    
sojowe,dekstroza,przyprawy(zawierają;gorczycę,seler)ekstrakty przypraw,przeciwutleniacz:E301,barwnik:karminy,substancja 
konserwująca:E250,kultury starterowe)

27.PIZZA FUNKY SKŁADNIKI:
MĄKA PSZENNA ,SOS(koncentrat pomidorowy,oregano,tymianek,bazylia,natka pietruszki,olej (rafinowany olej 

rzepakowy 80%,rafinowany olej słonecznikowy 20%),sól (chlorek sodu,substancja wzbogacająca-jodan potasu,substancja 

przeciwzbrylająca E536)),SER GOUDA ((mleko odtłuszczone pasteryzowane,nieutwardzony tłuszcz roślinny 

palmowy,sól,stabilizator:chlorek wapnia,kultury bakterii kwasu mlekowego,podpuszczka mikrobiologiczna,barwnik;karoteny), 
PIECZARKI,KUKURYDZA,SALAMI WIEPSZOWO-WOŁOWE(mięso wieprzowe,mięso wołowe,sól,białko    
sojowe,dekstroza,przyprawy(zawierają;gorczycę,seler)ekstrakty przypraw,przeciwutleniacz:E301,barwnik:karminy,substancja 
konserwująca:E250,kultury starterowe),PRZYPRAWA OREGANO



28.PIZZA CHŁOPSKA SKŁADNIKI:
MĄKA PSZENNA ,SOS(koncentrat pomidorowy,oregano,tymianek,bazylia,natka pietruszki,olej (rafinowany olej 

rzepakowy 80%,rafinowany olej słonecznikowy 20%),sól (chlorek sodu,substancja wzbogacająca-jodan potasu,substancja 

przeciwzbrylająca E536)),SER GOUDA ((mleko odtłuszczone pasteryzowane,nieutwardzony tłuszcz roślinny 

palmowy,sól,stabilizator:chlorek wapnia,kultury bakterii kwasu mlekowego,podpuszczka mikrobiologiczna,barwnik;karoteny), 
KIEŁBASA WIEJSKA(mieso wieprzowe, czosnek swieży, sól,,cukier, pieprz czarny, woda, osłonka naturalna 
jadalna)  ,WOŁOWINA,BECON WIEPSZOWY(Mięso wieprzowe, woda, białko sojowe, sól,  e451, e450, e327,  
Białko zwierzęce wieprzowe,  plazma krwi, hemoglobina, białko kolagenowe,) Substancje zagęszczające  E407,E415,E413,  
Błonnik pszenny bezglutenowy, glukoza, cukier, wzmacniacze smaku,   E621, E635, aromaty, przeciwutleniacze  
E301,E316,E300,E892, emulgator,  E322, lecytyny sojowe, zawiera białka mleka,  regulatory kwasowości  E331, E262, ekstrakty 
przypraw, hydrolizat, białka roślinnego, (kukurydzianego),  czosnek, aromat dymu wędzarnianego,  przyprawy,  substancja 
konserwująca, E250.  Może zawierać jaja, seler, gorczycę, zboża zawierające gluten.),SALAMI WIEPSZOWO-
WOŁOWE(mięso wieprzowe,mięso wołowe,sól,białko    sojowe,dekstroza,przyprawy(zawierają;gorczycę,seler)ekstrakty 
przypraw,przeciwutleniacz:E301,barwnik:karminy,substancja konserwująca:E250,kultury starterowe),OGÓREK 
KISZONY(ogórki,sól,przyprwy w tym gorczyca)

29.PIZZA KUCKOWA SKŁADNIKI:
MĄKA PSZENNA, SOS(koncentrat pomidorowy,oregano,tymianek,bazylia,natka pietruszki,olej (rafinowany olej 

rzepakowy 80%,rafinowany olej słonecznikowy 20%),sól (chlorek sodu,substancja wzbogacająca-jodan potasu,substancja 

przeciwzbrylająca E536)),SER GOUDA ((mleko odtłuszczone pasteryzowane,nieutwardzony tłuszcz roślinny 
palmowy,sól,stabilizator:chlorek wapnia,kultury bakterii kwasu mlekowego,podpuszczka 
mikrobiologiczna,barwnik;karoteny),PIECZARKI,POMIDOR,CEBULA,OGÓREK(ogórki,sól,przyprwy w tym 
gorczyca),FILET Z KURCZAKA(przyprawa do kurczaka,(sól,papryka ostra i słodka,majeranek,bazylia,nać 
pietruszki,glutaminal monosodowy,pieprz czarny,cebula,czosnek,aromaty,może zawierać 
seler,gorczyce,dwutlenek siarki)olej(rafinowany olej rzepakowy 80%,rafinowany olej słonecznikowy 20%).


