
2022-08-18

wartości odżywcze

Product

kJ kcal tłuszcz (g)

kwasy 
tłuszczowe 
nasycone 

(g)

węglowodany 
(g)

cukry (g) białko (g) sól (g)
wielkość 
porcji (g) 
lub (ml)

kJ kcal tłuszcz (g)

kwasy 
tłuszczowe 
nasycone 

(g)

węglowodany 
(g)

cukry (g) białko (g) sól (g)

KURCZAK   

Grand BBQ Chicken 914 221 10,5 0,9 22,9 5,2 7,9 1,3 309 g 2819 683 32,4 2,9 70,7 16,0 24,4 4,0

Grand Buffalo ChickenSkładniki: woda, cukier, dwutlenek węgla, sok pomarańczowy z soku zagęszczonego (5%), dwutlenek węgla, naturalny aromat pomarańczowy z innymi naturalnymi aromatami, kwas: kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, stabilizator: guma guar, barwnik: karoteny, substancja konserwująca: benzoesan sodu. 228 11,4 1,0 22,3 3,3 8,4 1,4 289 g 2713 658 32,8 3,0 64,3 9,6 24,3 4,1

Grand Chicken Sandwich 992 241 11,2 1,0 24,7 3,5 9,4 1,3 254 g 2514 611 28,4 2,6 62,7 8,9 23,9 3,2

Buffalo Hot Wings 5 szt + 2 sosy (Buffalo Hot & Blue Cheese) 1218 290 22,7 3,6 7,2 1,3 14,7 2,1 299 g 3634 864 67,8 10,8 21,5 3,7 44,0 6,2

Buffalo Hot Wings 8 szt + 2 sosy (Buffalo Hot & Blue Cheese) 1191 284 21,1 3,5 7,5 1,0 16,4 1,9 424 g 5046 1202 89,5 14,8 31,7 4,4 69,5 8,1

Buffalo Hot Wings 20 szt + 4 sosy (Buffalo Hot & Blue Cheese) 1181 282 20,5 3,4 7,6 0,9 17,1 1,8 1014 g 11973 2855 208,1 35,0 76,8 9,6 173,0 18,6

Chrupiący Kurczak Burger z Bekonem 1098 262 15,2 3,6 20,3 4,0 11,1 1,6 274 g 3007 719 41,7 9,8 55,7 10,9 30,4 4,5

Grand Deluxe Kurczak Burger Pikantny 920 221 11,6 1,0 24,3 3,2 10,7 1,2 277 g 2549 611 32,2 2,8 67,3 8,9 29,5 3,4

DeliVery Cheezy Kurczak Burger 947 228 16,3 5,9 9,3 1,9 14,7 1,7 401 g 3797 913 65,4 23,8 37,4 7,4 59,0 6,7

Grillowany Kurczak Burger 715 170 6,7 0,7 17,1 3,7 10,5 0,9 250 g 1787 426 16,7 1,7 42,8 9,3 26,3 2,3

Grillowany Kurczak Burger w Sałacie 401 96 5,5 0,6 3,3 1,0 9,0 0,6 255 g 1021 245 14,1 1,5 8,4 2,5 22,9 1,5

Kurczak Burger Junior 1152 276 13,0 1,2 30,2 5,0 9,8 1,3 122 g 1405 336 15,9 1,4 36,9 6,0 11,9 1,6

Nuggetsy 4 sztuk 985 236 11,9 1 18,3 0,8 13,8 1,1 80 g 788 189 9,5 0,8 14,6 0,6 11,0 0,9

Nuggetsy 6 sztuk 985 236 11,9 1 18,3 0,8 13,8 1,1 120 g 1182 283 14,3 1,2 22,0 1,0 16,6 1,3

Nuggetsy 9 sztuk 985 236 11,9 1 18,3 0,8 13,8 1,1 180 g 1773 425 21,4 1,8 32,9 1,4 24,8 2,0

Skrzydełka 3 sztuki 1120 268 17 3,2 7,3 0,5 21,7 1,5 125 g 1401 335 21,3 4,0 9,1 0,6 27,1 1,9

Szkrzydełka 5 sztuk 1120 268 17 3,2 7,3 0,5 21,7 1,5 209 g 2335 559 35,4 6,7 15,2 1,0 45,2 3,1

Skrzydełka 8 sztuk 1120 268 17 3,2 7,3 0,5 21,7 1,5 334 g 3736 894 56,7 10,7 24,4 1,7 72,4 5,0

WOŁOWINA

Frisco Burger 1044 250 15,5 5,5 16,3 3,6 11,3 1,4 240 g 2506 601 37,2 13,1 39,2 8,7 27,2 3,3

Original Burger 989 237 14,1 4,9 18,1 5,1 9,2 1,3 240 g 2375 569 33,9 11,7 43,4 12,2 22,2 3,0

Hamburger 1143 274 14,6 4,2 25,5 5,6 9,7 1,2 102 g 1166 279 14,9 4,3 26,0 5,8 9,9 1,2

Hamburger z serem 1169 280 15,9 5,6 23,1 5,4 10,7 1,5 114 g 1336 320 18,2 6,4 26,4 6,2 12,2 1,7

Grand Deluxe Burger Ser i Bekon 1051 252 16,1 5,7 14,7 3,6 12,4 1,3 281 g 2952 709 45,3 15,9 41,4 10,2 34,9 3,6

Grand Deluxe Burger Pikantny z Cheddarem 1141 273 17,9 5,9 15,2 3,5 13,1 1,4 261 g 2977 713 46,7 15,3 39,6 9,1 34,1 3,6

Grand Deluxe Burger z Serem w Sałacie 732 177 14,3 5,3 2,5 1,2 10,3 0,9 276 g 2021 488 39,6 14,6 6,9 3,3 28,5 2,5

Grand Deluxe Supreme burger 1000 240 15,5 5,1 14,5 4,0 10,9 1,3 295 g 2949 709 45,6 15,1 42,7 11,7 32,1 4,0

Grand Deluxe Umami Burger z Bekonem 1102 265 17,3 5,8 15,1 4,1 12,3 1,5 282 g 3108 748 48,8 16,2 42,6 11,6 34,8 4,3

Podwójny Frisco Burger 1067 256 17,2 7,1 12,0 2,9 13,1 1,6 335 g 3576 859 57,6 23,9 40,2 9,7 44,0 5,2

Podwójny Original Burger 1028 247 16,2 6,7 13,3 3,9 11,6 1,5 335 g 3445 827 54,3 22,5 44,4 13,2 39,0 4,9

DeliVery Cheezy Burger 1080 259 16,7 7,1 14,2 4,3 12,3 1,7 316 g 3414 819 52,9 22,5 45,0 13,7 39,0 5,2

WIEPRZOWINA

Box z Wieprzowiną 941 225 14,8 3,5 16,4 1,6 5,9 1,0 267 g 2514 601 39,6 9,4 43,9 4,4 15,8 2,5

Wieprzowy BBQ Burger 1006 241 15,3 5,1 15,3 3,3 9,7 1,7 187 g 1885 451 28,8 9,6 28,7 6,1 18,1 3,1

w 100 g lub w 100 ml w porcji
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SAŁATKI I DRESINGI

Salad Bowl Chrupiący Kurczak 509 122 5,8 0,5 11,1 2,6 5,8 1,0 451 g 2297 551 26,0 2,5 50,0 11,8 26,1 4,4

Salad Bowl Grillowany Kurczak 367 88 3,7 0,4 9,9 3,0 3,1 0,7 350 g 1284 309 12,8 1,2 34,6 10,6 10,7 2,6

Salad Bowl Ser Halloumi 551 132 7,7 0,3 8,7 2,6 6,4 0,6 410 g 2260 542 31,6 1,2 35,5 10,6 26,2 2,6

Salad Bowl Chrupiący Wege 519 125 5,5 0,5 13,1 2,5 4,9 0,9 440 g 2284 548 24,2 2,4 57,5 11,0 21,8 3,8

Dresing cezar 1900 450 46 3,4 8,2 7,7 0,7 3,1 40 g 760 180 18,4 1,4 3,3 3,1 0,3 1,2

Dresing sezamowo-imbirowy 1400 330 28 2,8 17 13 1,7 4,3 40 g 560 132 11,2 1,1 6,8 5,2 0,7 1,7

Dresing winegret 1250 300 32 2,2 4,2 3,9 0,5 1,4 30 g 375 90 9,6 0,7 1,3 1,2 0,2 0,4

RYBA

Ryba Burger 967 232 11,4 0,8 23,9 3,6 8,1 0,9 249 g 2409 577 28,4 1,9 59,6 8,9 20,3 2,3

WEGETARIAŃSKIE / WEGAŃSKIE

Crispy No Chicken BBQ 1014 243 12,3 1,0 26,3 6,0 6,3 1,4 264 g 2671 639 32,3 2,7 69,2 15,7 16,5 3,6

Crispy No Chicken Buffalo 1053 252 14,4 1,3 23,1 2,2 7,2 1,3 244 g 2564 614 35,1 3,2 56,3 5,2 17,5 3,3

BBQ Plant Beef Burger (vegan) 1124 268 15,6 7,2 19,5 5,3 12,4 1,3 290 g 3266 779 45,3 20,9 56,7 15,5 36,2 3,7

Chrupiacy Wege Burger (vegan) 900 215 9,8 0,9 25,0 5,8 6,6 1,2 284 g 2555 610 28,0 2,7 71,0 16,4 18,9 3,5

Delifresh Signature Burger 1168 280 16,5 8,2 19,9 5,3 12,9 1,2 288 g 3365 806 47,6 23,7 57,2 15,2 37,3 3,6

Plant Beef Burger z Serem w Sałacie 835 201 14,7 7,7 6,7 1,7 11,1 0,8 306 g 2556 615 45,0 23,5 20,5 5,3 34,0 2,5

DeliVery Cheezy Plant Beef Burger 1183 283 16,9 8,9 19,1 5,1 13,5 1,5 302 g 3573 856 51,1 26,9 57,8 15,3 40,9 4,4

Grand Deluxe Umami Halloumi Burger 1316 315 21,4 0,5 16,8 4,0 14,1 0,7 256 g 3369 807 54,7 1,3 43,1 10,3 36,2 1,7

Halloumi Burger 1168 279 17,5 0,6 20,9 5,5 9,9 0,6 210 g 2452 586 36,7 1,3 43,8 11,5 20,8 1,3

Wege Nuggetsy 4 szt 1094 261 12,3 1,3 24,6 0,5 13,0 1,1 80 g 875 209 9,8 1,0 19,7 0,4 10,4 0,9

Wege Nuggetsy 6 szt 1094 261 12,3 1,3 24,6 0,5 13,0 1,1 120 g 1313 313 14,8 1,6 29,5 0,6 15,6 1,3

Wege Nuggetsy 9 szt 1094 261 12,3 1,3 24,6 0,5 13,0 1,1 180 g 1969 470 22,1 2,3 44,3 0,9 23,4 2,0
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DODATKI I SOSY

Frytki małe 1310 313 12,6 1,3 46,1 0,3 3,5 1,2 55 g 721 172 6,9 0,7 25,4 0,2 1,9 0,6

Frytki średnie 1310 313 12,6 1,3 46,1 0,3 3,5 1,2 115 g 1507 360 14,5 1,5 53,0 0,4 4,0 1,3

Frytki duże 1310 313 12,6 1,3 46,1 0,3 3,5 1,2 165 g 2162 517 20,8 2,2 76,1 0,5 5,8 1,9

Marchewki 172 41 0,2 8,7 0,6 80 g 172 41 0,2 8,7 0,6

Serki chilli małe (4 sztuki) 1232 294 14 6,9 31,5 2,7 10 2 72 g 887 212 10,1 5,0 22,7 1,9 7,2 1,4

Serki chilli duże (6 sztuk) 1232 294 14 6,9 31,5 2,7 10 2 108 g 1331 318 15,1 7,5 34,0 2,9 10,8 2,2

Krążki cebulowe (4 sztuki) 1461 349 20,4 2,0 34,8 4,5 4,3 1,2 64 g 935 223 13,1 1,3 22,3 2,9 2,8 0,8

Krążki cebulowe (6 sztuk) 1461 349 20,4 2,0 34,8 4,5 4,3 1,2 96 g 1403 335 19,6 1,9 33,4 4,3 4,2 1,2

Krążki cebulowe (9 sztuk) 1461 349 20,4 2,0 34,8 4,5 4,3 1,2 144 g 2104 503 29,4 2,9 50,1 6,5 6,2 1,7

Ziemniaczane nuggetsy (6 sztuk) 1071 257 14,8 1,7 26,9 0,2 2,5 0,8 60 g 643 154 8,9 1,0 16,1 0,1 1,5 0,5

Ziemniaczane nuggetsy (9 sztuk) 1071 257 14,8 1,7 26,9 0,2 2,5 0,8 90 g 964 231 13,3 1,6 24,2 0,2 2,3 0,7

Frytki z sosem serowym średnie 1091 261 15,0 1,1 28,3 1,8 2,8 0,6 221 g 2412 577 33,1 2,4 62,6 3,9 6,1 1,3

Frytki z sosem serowym duże 1149 275 14,7 1,0 31,9 1,5 3,0 0,6 271 g 3113 745 39,9 2,7 86,4 4,2 8,0 1,6

Frytki z sosem serowym z czosnkiem średnie 1132 270 16,0 1,1 27,9 1,3 2,8 0,6 221 g 2502 597 35,3 2,5 61,7 2,8 6,2 1,4

Frytki z sosem serowym z czosnkiem duże 1182 282 15,6 1,0 31,6 1,1 3,0 0,6 271 g 3203 765 42,1 2,8 85,5 3,1 8,1 1,6

Wege Snack Box 1246 298 15,1 2,9 29,9 2,3 9,6 1,3 303 g 3776 902 45,9 8,6 90,5 6,9 29,0 4,1

Mix Snack Box 1153 276 17,0 3,1 21,4 1,9 13,8 1,5 383 g 4417 1056 65,1 11,9 81,8 7,5 52,9 5,8

Sos Max Oryginalny (1 kubeczek) 2100 502 53 3,9 8,8 6,8 1,1 0,8 30 g 630 151 15,9 1,2 2,6 2,0 0,3 0,2

Majonez  Max (1 kubeczek) 2650 650 70 5,4 3,5 3,4 1 1,5 30 g 795 190 21,0 1,6 1,1 1,0 0,3 0,5

Majonez Bezjajeczny 65% Max (1 kubeczek) 2500 590 65 4,6 4,5 3,6 0,5 1,6 30 g 750 177 19,5 1,4 1,4 1,1 0,2 0,5

Sos Max Umami (1 kubeczek) 2650 650 70 5,4 3,3 3,2 1 1,9 30 g 795 195 21,0 1,6 1,0 1,0 0,3 0,6

Sos Max Kreolski (1 kubeczek) 2500 600 64 4,6 6,4 5,2 1 1,1 30 g 750 180 19,2 1,4 1,9 1,6 0,3 0,3

Sos Max Zielony z czosnkiem (1 kubeczek) 2550 610 64 4,7 4,3 1,3 1,2 0,9 30 g 765 183 19,2 1,4 1,3 0,4 0,4 0,3

Sos Max Słodko-kwaśny (1 kubeczek) 617 145 0,1 0 36 32 0,4 1,7 25 g 154 36 0 0,0 9,0 8,0 0,1 0,4

Sos Max BBQ (1 kubeczek) 587 140 0,1 0 32,4 31,1 1,3 1,1 30 g 176 42 0,0 0,0 9,7 9,3 0,4 0,3

Sos Max Topiony Ser (1 kubeczek) 587 140 11 1,5 8 2 2 1 30 g 176 42 3,3 0,5 2,4 0,6 0,6 0,3

Sos Buffalo Hot (1 kubeczek) 1250 290 29 2,2 6,8 4,2 0,8 5,7 45 g 563 131 13,1 1,0 3,1 1,9 0,4 2,6

Sos Blue Cheese (1 kubeczek) 1600 380 41 7 3,5 1,8 2,4 1,1 45 g 720 171 18,5 3,2 1,6 0,8 1,1 0,5

Ketchup (1 kubeczek) 435 102 0,1 0,1 23,2 22,8 1,2 1,8 40 g 174 41 0,0 0,0 9,3 9,1 0,5 0,7
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ŚNIADANIE

Wrap Jajko i Bekon 952 227 11,3 3,2 22,1 2,8 8,7 1,4 167 g 1590 380 18,9 5,4 37,0 4,7 14,6 2,3

Wrap Wieprzowy 1157 276 17,9 5,2 19,2 2,4 9,4 1,3 197 g 2280 545 35,3 10,2 37,8 4,7 18,6 2,6

Plant Beef Wrap 1156 276 16,7 7,1 20,1 2,7 11,3 1,2 227 g 2625 627 37,9 16,2 45,6 6,1 25,7 2,7

Muffin Jajko i Bekon 964 230 12,2 3,6 18,6 2,1 10,7 1,3 143 g 1379 330 17,5 5,1 26,6 3,0 15,3 1,9

Muffin Wieprzowy z Jajkiem 1050 251 15,9 5,5 14,2 1,6 12,3 1,3 193 g 2026 484 30,6 10,5 27,4 3,1 23,7 2,5

Tost Szynka i Ser 1268 303 16,6 5,1 26,4 4,4 11,4 1,9 84 g 1065 254 13,9 4,3 22,2 3,7 9,6 1,6

Hamburger z Serem i Jajkiem 860 206 11,2 5,0 14,0 2,3 11,5 1,3 162 g 1396 334 18,3 8,0 22,7 3,8 18,7 2,1

DESERY

Shake Premium Truskawkowy 552 134 5,8 4,8 17,5 14,4 2,7 0,1 375 g 2071 501 21,8 17,9 65,6 53,8 10,3 0,5

Shake Premium Czekoladowy 849 205 11,5 8,2 22,0 20,5 3,2 0,2 379 g 3218 778 43,5 30,9 83,4 77,8 12,2 0,6

Shake Premium Karmelowe Espresso 598 145 6,4 5,0 19,0 15,7 3,0 0,2 369 g 2207 536 23,6 18,6 69,9 58,0 11,2 0,6

Shake Premium Waniliowy 622 151 6,8 5,6 19,4 18,2 3,1 0,1 320 g 1990 484 21,6 18,0 62,1 58,3 10,0 0,5

Premium Shake Mango (PRODUKTY SEZONOWE ) 637 152 5,1 2,8 20,7 18,1 2,4 0,1 380 g 2420 576 19,2 10,6 78,8 68,8 9,2 0,3

Deser Lodowy Czekoladowy 794 193 4,7 5,8 5,3 32,1 29,9 3,2 164 g 1302 317 9,5 8,7 52,7 49,0 5,2 0,3

Deser Lodowy Truskawkowy 719 174 5,7 5,2 27,8 21,7 2,9 0,2 163 g 1169 283 9,3 8,5 45,3 35,3 4,7 0,3

Deser Lodowy Karmelowy 821 200 6,8 5,6 31,4 25,1 3,5 0,2 164 g 1346 328 11,1 9,1 51,5 41,2 5,7 0,4

Shake dla Dzieci Truskawkowy 484 118 4,6 3,9 16,3 13,5 2,7 0,1 182 g 882 214 8,3 7,1 29,7 24,6 5,0 0,2

Shake dla Dzieci Czekoladowy 830 201 10,6 7,5 22,8 21,2 3,3 0,2 180 g 1494 361 19,2 13,6 41,0 38,2 5,9 0,3

Shake dla Dzieci Waniliowy 582 142 5,5 4,7 20,0 18,7 3,2 0,2 150 g 873 213 8,2 7,1 30,0 28,1 4,8 0,2

Shake dla Dzieci Mango  (PRODUKTY SEZONOWE ) 652 155 3,2 1,5 23,9 21,0 2,0 0,1 220 g 1433 341 7,0 3,4 52,7 46,3 4,4 0,2

Ciastko z malinami 1200 290 15,0 9,8 34,0 15,0 3,9 0,3 90 g 1080 261 13,5 8,8 30,6 13,5 3,5 0,3

Ciastko z malinami i lodami 1004 244 12,3 8,7 29,0 16,1 3,8 0,3 140 g 1405 341 17,2 12,2 40,6 22,5 5,3 0,4

Ciastko z jabłkiem 1250 300 13,0 5,9 42,0 24,0 3,0 0,1 100 g 1250 300 13,0 5,9 42,0 24,0 3,0 0,1

Ciastko z jabłkiem  i lodami 1050 253 11,1 6,2 34,7 22,0 3,2 0,1 150 g 1575 380 16,7 9,3 52,0 33,0 4,8 0,2

Fondant czekoladowy 1638 392 21,8 6,1 41,4 30,6 6,1 0,1 70 g 1147 274 15,3 4,3 29,0 21,4 4,3 0,1

Fondant czekoladowy z lodami 1226 295 15,8 6,4 32,5 25,4 5,1 0,2 120 g 1472 354 18,9 7,7 39,0 30,4 6,1 0,2

Mini Pancakes 7 pcs 1077 257 14,6 5,0 26,6 14,4 3,7 0,4 119 g 1281 306 17,3 6,0 31,6 17,1 4,4 0,5

Mini Pancakes 10 pcs 1151 275 15,6 4,7 28,2 14,7 4,2 0,5 143 g 1646 393 22,3 6,7 40,4 21,0 6,0 0,7

Jogurt z truskawkami i granolą 493 118 5,0 2,5 14,1 8,4 3,5 0,1 153 g 755 180 7,7 3,8 21,6 12,8 5,4 0,2
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ZIMNE NAPOJE

Coca Cola 100 ml 180,0 42,0 0,0 0,0 10,6 10,6 0,0 0,00

Coca-Cola mała 180 42 0 0 10,6 10,6 0 0 300 ml 540 126 0 0 31,8 31,8 0 0

Coca-Cola średnia 180 42 0 0 10,6 10,6 0 0 400 ml 720 168 0 0 42,4 42,4 0 0

Coca-Cola duża 180 42 0 0 10,6 10,6 0 0 500 ml 900 210 0 0 53 53 0 0

Coca Cola Zero 100 ml 1,2 0,3 0 0 0 0 0 0,03

Coca-Cola Zero mała 0,9 0,2 0 0 0 0 0 0,02 300 ml 3,6 0,9 0 0 0 0 0 0,1

Coca-Cola Zero średnia 0,9 0,2 0 0 0 0 0 0,02 400 ml 4,8 1,2 0 0 0 0 0 0,1

Coca-Cola Zero duża 0,9 0,2 0 0 0 0 0 0,02 500 ml 6 1,5 0 0 0 0 0 0,2

Sprite 100 ml 38 9 0 0 2 2 0 0,00

Sprite mały 40 9 0 0 2 2 0 0,01 300 ml 114 27 0 0 6 6 0 0

Sprite średni 40 9 0 0 2 2 0 0,01 400 ml 152 36 0 0 8 8 0 0

Sprite duży 40 9 0 0 2 2 0 0,01 500 ml 190 45 0 0 10 10 0 0

Fanta 100 ml 178 42 0 0 10 0 0 0,00

Fanta mała 178 42 0 0 10,3 10,3 0 0 300 ml 534 126 0 0 30 0 0 0

Fanta średnia 178 42 0 0 10,3 10,3 0 0 400 ml 712 168 0 0 40 0 0 0

Fanta duża 178 42 0 0 10,3 10,3 0 0 500 ml 890 210 0 0 50 0 0 0

Monster Energy ORIGINAL, 0,5 l 201 47 0 0 12 11 0 0,19 500 ml 1006 237 0 0 60 55 0 1

Monster Energy ULTRA WHITE ZERO, 0,5 l 10 2 0 0 0,9 0 0 0,2 500 ml 50 11 0 0 4,4 0 0 1

Monster Energy MANGO LOCO, 0,5 l 211 49 0 0 12 12 0 0,04 500 ml 1055 245 0 0 62 58 0 0,2

Fuze tea cytrynowa z trawą cytrynową 0,5 l 80 19 0 0 4,4 4,4 0 0,3 500 ml 400 95 0 0 22 22 0 1,5

Fuze tea brzoskwinia z hibiskusem 0,5 l 81 19 0 0 4,5 4,5 0 0,02 500 ml 405 95 0 0 22,5 22,5 0 0,1

Fuze tea marakuja bez cukru 0,5 l 5 1 0 0 0 0 0 0,5 500 ml 25 5 0 0 0 0 0 2,5

Kropla Beskidu niegazowana 0,5 l 0 0 0 0 0 0 0 0 500 ml 0 0 0 0 0 0 0 0

Kropla Beskidu gazowana 0,5 l 0 0 0 0 0 0 0 0 500 ml 0 0 0 0 0 0 0 0

Cappy sok pomarańczowy 0,33 l 178 42 0 0 8,7 8,7 0,7 0 330 ml 587 139 0 0 29 20 2,3 0

Cappy sok jabłkowy 0,33 l 192 45 0 0 10,6 10,1 0 0 330 ml 634 149 0 0 35 33 0 0

Cappy Multivitamina 0,33 l 194 46 0 0 10,8 10,8 0 0 330 ml 630 149 0 0 35 35 0 0

Piwo Lech Premium 0,4 l 204 49 0 0 3,8 3,8 0 0 400 ml 816 196 0 0 15,2 15,2 0 0
Piwo bezalkoholowe Lech Free Limonka z Miętą, 0,33 l 113 27 0 0 6,7 5,7 0,2 0 330 ml 373 89 0 0 22 19 1 0



2022-08-18

Product

kJ kcal tłuszcz (g)

kwasy 
tłuszczowe 
nasycone 

(g)

węglowodany 
(g)

cukry (g) białko (g) sól (g)
wielkość 
porcji (g) 
lub (ml)

kJ kcal tłuszcz (g)

kwasy 
tłuszczowe 
nasycone 

(g)

węglowodany 
(g)

cukry (g) białko (g) sól (g)

w 100 g lub w 100 ml w porcji

GORĄCE NAPOJE

Espresso 0 0 0 0 0 30 ml 0 0 0 0 0

Espresso podwójne 0 0 0 0 0 60 ml 0 0 0 0 0

Kawa mała 0 0 0 0 0 200 ml 0 0 0 0 0

Kawa średnia 0 0 0 0 0 290 ml 0 0 0 0 0

Kawa duża 0 0 0 0 0 400 ml 0 0 0 0 0

Kawa z mlekiem mała 252 60 3,2 5 3,4 250 ml 151 36 1,9 3,0 2,0

Kawa z mlekiem średnia 252 60 3,2 5 3,4 350 ml 227 54 2,9 4,5 3,1

Kawa z mlekiem duża 252 60 3,2 5 3,4 480 ml 277 66 3,5 5,5 3,7

Cappuccino małe 252 60 3,2 5 3,4 250 ml 202 48 2,6 4,0 2,7

Cappuccino średnie 252 60 3,2 5 3,4 350 ml 353 84 4,5 7,0 4,8

Cappuccino duże 252 60 3,2 5 3,4 480 ml 428 102 5,4 8,5 5,8

Latte mała 252 60 3,2 5 3,4 250 ml 378 90 4,8 7,5 5,1

Latte średnia 252 60 3,2 5 3,4 350 ml 529 126 6,7 10,5 7,1

Latte duża 252 60 3,2 5 3,4 480 ml 832 198 10,6 16,5 11,2

Latte karmelowa mała 313 75 3,2 8,8 3,4 250 ml 470 112 4,8 13,2 5,1

Latte karmelowa średnia 313 75 3,2 8,8 3,4 350 ml 712 170 6,7 21,7 7,1

Latte karmelowa duża 313 75 3,2 8,8 3,4 480 ml 1106 263 10,6 33,7 11,2

Latte waniliowa mała 306 73 3,2 8,4 3,4 250 ml 460 109 4,8 12,6 5,1

Latte waniliowa średnia 306 73 3,2 8,4 3,4 350 ml 692 165 6,7 20,7 7,1

Latte waniliowa duża 306 73 3,2 8,4 3,4 480 ml 1076 256 10,6 31,8 11,2

Herbata mała 0 0 0 0 0 250 ml 0 0 0 0 0

Herbata średnia 0 0 0 0 0 350 ml 0 0 0 0 0

Herbata duża 0 0 0 0 0 480 ml 0 0 0 0 0

Latte mrożona 252 60 3,2 5 3,4 150 ml 387 90 4,8 7,5 5,1

Latte mrożona karmelowa 504 120 7,7 9,7 3,7 150 ml 756 180 11,6 14,5 5,5

Latter mrożona waniliowa 497 119 7,7 9,3 3,7 150 ml 746 178 11,6 13,9 5,5
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Informacje na temat alergenów w produktach.

Składniki: woda, cukier, dwutlenek węgla, sok pomarańczowy z soku zagęszczonego (5%), dwutlenek węgla, naturalny aromat pomarańczowy z innymi naturalnymi aromatami, kwas: kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, stabilizator: guma guar, barwnik: karoteny, substancja konserwująca: benzoesan sodu. Kolumna "Ślady alergenów" - dostawca jednego ze składników produktu zaznaczył na jego opakowaniu, że na etapie produkcji mogły przedostać się do tego składnika śladowe ilości alergenu wskazanego w kolumnie.
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Ślady alergenów

KURCZAK   
Grand BBQ Chicken Może zawierać śladowe ilości SOI, SEZAMU, MLEKA

Grand Buffalo Chicken Może zawierać śladowe ilości SOI, SEZAMU, MLEKA

Grand Chicken Sandwich Może zawierać śladowe ilości SOI, SEZAMU, MLEKA
Buffalo Hot Wings 5 szt + 2 sosy (Buffalo Hot & Blue Cheese)

Buffalo Hot Wings 8 szt + 2 sosy (Buffalo Hot & Blue Cheese)

Buffalo Hot Wings 20 szt + 4 sosy (Buffalo Hot & Blue Cheese)

Chrupiący Kurczak Burger z Bekonem Może zawierać śladowe ilości SOI, SEZAMU

Grand Deluxe Kurczak Burger Pikantny Może zawierać śladowe ilości SOI, SEZAMU, MLEKA

DeliVery Cheezy Kurczak Burger Może zawierać śladowe ilości SOI, SEZAMU. 

Grillowany Kurczak Burger Może zawierać śladowe ilości SOI, SEZAMU, MLEKA, SELERA

Grillowany Kurczak Burger w Sałacie Może zawierać śladowe ilości GLUTEN, MLEKA, SELERA, 
GORCZYCA, SOI.

Kurczak Burger Junior Może zawierać śladowe ilości SOI, SEZAMU, MLEKA, SELERA

Nuggetsy 4 sztuk
Nuggetsy 6 sztuk
Nuggetsy 9 sztuk
Skrzydełka 3 sztuki
Szkrzydełka 5 sztuk
Skrzydełka 8 sztuk
WOŁOWINA
Frisco Burger Może zawierać śladowe ilości SOI, SEZAMU. 

Original Burger Może zawierać śladowe ilości SOI, SEZAMU. 

Hamburger Może zawierać śladowe ilości SOI, SEZAMU, MLEKA

Hamburger z serem Może zawierać śladowe ilości SOI, SEZAMU. 

Grand Deluxe Burger Ser i Bekon Może zawierać śladowe ilości SOI, SEZAMU. 

Grand Deluxe Burger Pikantny z Cheddarem Może zawierać śladowe ilości SOI, SEZAMU. 

Grand Deluxe Burger z Serem w Sałacie
Grand Deluxe Supreme Burger Może zawierać śladowe ilości SOI, SEZAMU. 

Grand Deluxe Umami Burger z Bekonem Może zawierać śladowe ilości SOI, SEZAMU, SELER

Podwójny Frisco Burger Może zawierać śladowe ilości SOI, SEZAMU. 

Podwójny Original Burger Może zawierać śladowe ilości SOI, SEZAMU. 

Bułka bezglutenowa
DeliVery Cheezy Burger Może zawierać śladowe ilości SOI, SEZAMU. 

WIEPRZOWINA
Wieprzowy BBQ Burger Może zawierać śladowe ilości SOI, SEZAMU

Box z Wieprzowiną Może zawierać śladowe ilości GLUTEN

[Czerwony znacznik]: Tak, produkt zawiera ten alergen.

[Biały znacznik]: Ten alergen nie został dodany do produktu (substancja nie jest składnikiem receptury), ale może być obecny w śladowych ilościach lub jako podobna substancja. 
Produkty z alergenami mogą być obecne w kuchni restauracji MAX. Nie możemy więc zadeklarować, że "produkt jest wolny od alergenów".
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SAŁATKI I DRESINGI
Salad Bowl Chrupiący Kurczak Może zawierać śladowe ilości MLEKA, JAJ, RYBY, SELERA, 

GORCZYCA, SEZAMU
Salad Bowl Grillowany Kurczak Może zawierać śladowe ilości GLUTEN, MLEKA, JAJ, RYBY, 

SELERA, GORCZYCA, SEZAMU
Salad Bowl Ser Halloumi Może zawierać śladowe ilości GLUTEN, JAJ, RYBY, SELERA, 

GORCZYCA, SEZAMU
Salad Bowl Chrupiący Wege Może zawierać śladowe ilości GLUTEN, MLEKA, JAJ, RYBY, 

SELERA, GORCZYCA, SEZAMU
Dresing cezar
Dresing sezamowo-imbirowy
Dresing winegret
RYBA
Ryba Burger Może zawierać śladowe ilości SOI, SEZAMU, MLEKA 

WEGETARIAŃSKIE / WEGAŃSKIE
Crispy No Chicken BBQ Może zawierać śladowe ilości SEZAMU, MLEKA

Crispy No Chicken Buffalo Może zawierać śladowe ilości SEZAMU, MLEKA

BBQ Plant Beef Burger (vegan) Może zawierać śladowe ilości SEZAMU, MLEKA 

Chrupiacy Wege Burger (vegan) Może zawierać śladowe ilości SEZAMU, MLEKA 

Delifresh Signature Burger Może zawierać śladowe ilości SOI, SEZAMU

Plant Beef Burger z Serem w Sałacie
DeliVery Cheezy Plant Beef Burger Może zawierać śladowe ilości SEZAMU 

Grand Deluxe Umami Halloumi Burger Może zawierać śladowe ilości SEZAMU, SOI, SELER

Halloumi Burger Może zawierać śladowe ilości SOI, SEZAMU. 

Wege Nuggetsy 4 szt
Wege Nuggetsy 6 szt
Wege Nuggetsy 9 szt
SOS
Sos Max Oryginalny (1 kubeczek)
Majonez  Max (1 kubeczek)
Majonez Bezjajeczny 65% Max (1 kubeczek)
Sos Max Umami (1 kubeczek)
Sos Max Kreolski (1 kubeczek)
Sos Max Zielony z czosnkiem (1 kubeczek)
Sos Max Słodko-kwaśny (1 kubeczek)
Sos Max BBQ (1 kubeczek)
Sos Max Topiony Ser (1 kubeczek)
Sos Buffalo Hot (1 kubeczek)
Sos Blue Cheese (1 kubeczek)
Keczup (1 kubeczek)
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DODATKI
Frytki małe
Frytki średnie
Frytki duże
Frytki ze słodkich ziemniaków
Marchewki
Serki chilli małe (4 sztuki)
Serki chilli duże (6 sztuk)
Krążki cebulowe (4 sztuki)
Krążki cebulowe (6 sztuk)
Krążki cebulowe (9 sztuk)
Ziemniaczane nuggetsy (6 sztuk) Może zawierać śladowe ilości GLUTEN, MLEKA

Ziemniaczane nuggetsy (9 sztuk) Może zawierać śladowe ilości GLUTEN, MLEKA

Frytki z sosem serowym średnie
Frytki z sosem serowym duże
Frytki z sosem serowym z czosnkiem średnie
Frytki z sosem serowym z czosnkiem duże
Wege Snack Box
Mix Snack Box
ŚNIADANIE
Wrap Jajko i Bekon
Wrap Wieprzowy
Plant Beef Wrap
Muffin Jajko i Bekon Może zawierać śladowe ilości SEZAMU 

Muffin Wieprzowy z Jajkiem Może zawierać śladowe ilości SEZAMU 

Tost Szynka i Ser Może zawierać śladowe ilości SOI, SEZAMU, SELERA

Hamburger z Serem i Jajkiem Może zawierać śladowe ilości SEZAMU 

DESERY
Shake Premium truskawkowy
Shake Premium czekoladowy
Shake Premium karmelowe espresso
Shake Premium waniliowy Może zawierać śladowe ilości JAJ, SELERA, SOI.
Premium Shake Mango (PRODUKTY SEZONOWE )

Deser lodowy czekoladowy
Deser lodowy truskawkowy
Deser lodowy karmelowy
Shake dla dzieci truskawkowy
Shake dla dzieci czekoladowy  

Shake dla dzieci waniliowy Może zawierać śladowe ilości JAJ, SELERA, SOI.
Shake dla Dzieci Mango  (PRODUKTY SEZONOWE )

Ciastko z malinami Może zawierać śladowe ilości ORZECHY 

Ciastko z malinami i lodami Może zawierać śladowe ilości ORZECHY 

Ciastko z jabłkiem
Ciastko z jabłkiem  i lodami
Fondant czekoladowy Może zawierać śladowe ilości ORZECHY 

Fondant czekoladowy z lodami Może zawierać śladowe ilości ORZECHY 
Mini Pancakes 7 szt
Mini Pancakes 10 szt
Jogurt z truskawkami i granolą Może zawierać śladowe ilości ORZECHY, ORZESZKI ZIEMNE
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ZIMNE NAPOJE
Coca-Cola mała
Coca-Cola średnia
Coca-Cola duża
Coca-Cola Zero mała
Coca-Cola Zero średnia
Coca-Cola Zero duża
Sprite mały
Sprite średni
Sprite duży
Fanta mała
Fanta średnia
Fanta duża
Monster Energy ORIGINAL, 0,5 l
Monster Energy ULTRA WHITE ZERO, 0,5 l
Monster Energy MANGO LOCO, 0,5 l
Fuze tea cytrynowa z trawą cytrynową 0,5 l
Fuze tea brzoskwinia z hibiskusem 0,5 l
Fuze tea marakuja bez cukru 0,5 l
Kropla Beskidu niegazowana 0,5 l
Kropla Beskidu gazowana 0,5 l
Cappy sok pomarańczowy 0,33 l
Cappy sok jabłkowy 0,33 l 
Cappy Multivitamina 0,33 l
Piwo Lech Premium 0,4 l
Piwo bezalkoholowe Lech Free Limonka z Miętą, 0,33 
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GORĄCE NAPOJE
Espresso
Espresso podwójne
Kawa mała
Kawa średnia
Kawa duża
Kawa z mlekiem mała
Kawa z mlekiem średnia
Kawa z mlekiem duża
Cappuccino małe
Cappuccino średnie
Cappuccino duże
Latte mała
Latte średnia
Latte duża
Latte karmelowa mała
Latte karmelowa średnia
Latte karmelowa duża
Latte waniliowa mała
Latte waniliowa średnia
Latte waniliowa duża
Herbata mała
Herbata średnia
Herbata duża
Mrożona latte karmelowa mała
Mrożona latte karmelowa średnia
Mrożona latte karmelowa duża
Mrożona latte waniliowa mała
Mrożona latte waniliowa średnia
Mrożona latte waniliowa duża
Latte mrożona
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GLUTEN FREE BUN /BUŁKA BEZGLUTENOWA

Bułka do hamburgera, bezglutenowa Składniki: Skrobia kukurydziana, woda, mąka ryżowa, modyfikowana skrobia z tapioki, cukier, olej rzepakowy, nasiona SEZAMU, drożdże, środeki 
zagęszczające (E464, E412), sól, zmielone nasiona psyllium, emulgator E471 i błonnik bambusa.
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HAMBURGERS / HAMBURGERY

Grand Deluxe Burger Ser i Bekon Składniki: wołowina, bułka, sos Max Oryginalny, pomidor, sałata lodowa, ser topiony cheddar, bekon, czerwona cebula.
Wołowina Składniki: wołowina (90%), ziemniaki, woda, JAJA, sól, przyprawy
Bułka Składniki: Mąka PSZENNA, woda, cukier, olej rzepakowy, glazura (woda, białko grochu, syrop glukozowy, mąka ryżowa), drożdże, sól, gluten PSZENNY, emulgatory: E 472e, E 471; 

środek do przetwarzania mąki: E 300. Może zawierać SOJĘ, nasiona SEZAMU i MLEKO
Składniki: woda, cukier, dwutlenek węgla, sok pomarańczowy z soku zagęszczonego (5%), dwutlenek węgla, naturalny aromat pomarańczowy z innymi naturalnymi aromatami, kwas: kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, stabilizator: guma guar, barwnik: karoteny, substancja konserwująca: benzoesan sodu. Składniki: Olej rzepakowy, przecier pomidorowy, ogórek, cukier, GORCZYCA, ŻÓŁTKO JAJA, kalafior, marchew, cebula, ocet, sól, przyprawy (kurkuma, pieprz kajeński, papryka chili), 

skrobia modyfikowana, środek zakwaszający (kwas cytrynowy), papryka, środki konserwujące (E202, E211), aromat.
Pomidor Składniki: pomidor. 
Sałata lodowa Składniki: sałata lodowa.
Ser topiony cheddar Składniki: Cheddar (51%)(z MLEKA), woda, sery (z MLEKA), masło (z MLEKA), odtłuszczone MLEKO w proszku, sól emulgująca E331, aromat naturalny serowy Sharp Cheddar (z 

MLEKA), sproszkowana serwatka (z MLEKA), białka MLEKA, sól, regulatory kwasowości E270, środki barwiące (E160a, E160e), środki przeciwzbrylające: lecytyna słonecznikowa.
Bekon Składniki: boczek wieprzowy, bez skóry, bez kości, sól, dekstroza (kukurydziana), przeciwutleniacze: cytrynian sodu, askorbinian sodu; ekstrakt z przypraw, aromat dymu, środek 

konserwujący: azotyn sodu.
Czerwona cebula Składniki: czerwona cebula.

Grand Deluxe Umami Burger z Bekonem Składniki: wołowina, bułka, sos Max Umami, pomidor, ser topiony cheddar, bekon, cebula czerwona piklowana
Wołowina Składniki: wołowina (90%), ziemniaki, woda, JAJA, sól, przyprawy
Bułka Składniki: Mąka PSZENNA, woda, cukier, olej rzepakowy, glazura (woda, białko grochu, syrop glukozowy, mąka ryżowa), drożdże, sól, gluten PSZENNY, emulgatory: E 472e, E 471; 

środek do przetwarzania mąki: E 300. Może zawierać SOJĘ, nasiona SEZAMU i MLEKO
Sos Max Umami Składniki: Olej rzepakowy, woda, ŻÓŁTKO JAJA, ocet, cukier, sól, ziarna GORCZYCY, ocet winny, pieczarki, aromat truflowy, pietruszka, środek konserwujący E202, czosnek, 

stabilizator E415, pieprz kajeński, białe trufle.
Pomidor Składniki: pomidor. 
Ser topiony cheddar Składniki: Cheddar (51%)(z MLEKA), woda, sery (z MLEKA), masło (z MLEKA), odtłuszczone MLEKO w proszku, sól emulgująca E331, aromat naturalny serowy Sharp Cheddar (z 

MLEKA), sproszkowana serwatka (z MLEKA), białka MLEKA, sól, regulatory kwasowości E270, środki barwiące (E160a, E160e), środki przeciwzbrylające: lecytyna słonecznikowa.
Bekon Składniki: boczek wieprzowy, bez skóry, bez kości, sól, dekstroza (kukurydziana), przeciwutleniacze: cytrynian sodu, askorbinian sodu; ekstrakt z przypraw, aromat dymu, środek 

konserwujący: azotyn sodu.
Cebula czerwona piklowana Składniki: cebula czerwona, zalewa (woda, ocet spirytusowy, cukier, sól). Może zawierać śladowe ilości SELERA, JAJ, GORCZYCY, SEZAMU i SOI.

Grand Deluxe Burger Pikantny z Cheddarem Składniki: wołowina, bułka, sos Max Topiony ser, papryka Jalapeño, sos Max Kreolski, ser topiony cheddar, czerwona cebula. 
Wołowina Składniki: wołowina (90%), ziemniaki, woda, JAJA, sól, przyprawy
Bułka Frisco Składniki: MĄKA PSZENNA, woda, cukier inwertowany, GLUTEN PSZENNY, drożdże, olej rzepakowy, mąka ziemniaczana, fermentowana mąka ziemniaczana, semolina z PSZENICY, 

sól, błonnik buraka cukrowego, cukier, emulgator roślinny E471, przyprawy, mąka słodowa JĘCZMIENNA. Może zawierać śladowe ilości SEZAMU.
Sos Max Topiony ser Składniki: Mąka PSZENNA, woda, cukier, drożdże, gluten PSZENNY, olej rzepakowy, kasza manna (PSZENICA), skrobia ziemniaczana, płatki ziemniaczane, sól, proszek ziemniaczany, 

suszony zakwas PSZENNY, fermentowana mąka PSZENNA, olej kokosowy, aromaty, kurkuma, emulgatory: E 471, E 472e, E 481; środek do przetwarzania mąki (polepszacz): E 300. 
Może zawierać SOJĘ, nasiona SEZAMU i MLEKOPapryka jalapeño konserwowa Składniki: papryka chili jalapeño ostra, woda, sól,  regulatory kwasowości  (kwas cytrynowy, kwas octowy),przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), stabilizator (chlorek wapnia), 
substancje konserwujace (sorbinian potasu, benzoesan sodu). 

Ser topiony cheddar Składniki: ser cheddar 51% (z MLEKA), woda, sery (z MLEKA), masło (z MLEKA), odtłuszczone MLEKO w proszku, emulgator: cytryniany sodu, naturalny aromat serowy Sharp 
Cheddar (z MLEKA), serwatka w proszku (z MLEKA), białka MLEKA, sól, regulator kwasowości: kwas mlekowy, barwniki: karoteny, substancja przeciwzbrylająca: lecytyny 

Sos Max Kreolski Składniki: olej rzepakowy, woda, ocet spirytusowy, cukier, żółtka JAJ, syrop kukurydziany, białko kukurydziane, sól, tamaryndowiec, przyprawy (kurkuma, pieprz cayenne, papryczka 
chilli, ziarna GORCZYCY, czosnek, cebula), substancje konserwujące (E202, E211), SARDELE (RYBY), substancje zagęszczające (E407, E412, E415), kwas cytrynowy, aromat, barwnik 

Czerwona cebula Składniki: czerwona cebula
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Grand Deluxe Supreme Burger Składniki: wołowina, bułka, ogórki konserwowe, pomidor, Majonez Max, sałata lodowa, ser topiony cheddar, ketchup,  czerwona cebula
Wołowina Składniki: wołowina (90%), ziemniaki, woda, JAJA, sól, przyprawy
Bułka Składniki: Mąka PSZENNA, woda, cukier, olej rzepakowy, glazura (woda, białko grochu, syrop glukozowy, mąka ryżowa), drożdże, sól, gluten PSZENNY, emulgatory: E 472e, E 471; 

środek do przetwarzania mąki: E 300. Może zawierać SOJĘ, nasiona SEZAMU i MLEKO
Ogórki konserwowe Składniki: ogórki, ocet, sól, ujędrniąjacy chlorek wapniowy (E509), aromaty naturalne
Pomidor Składniki: pomidor. 
Majonez Max Składniki: olej rzepakowy, woda,  ŻÓŁTKO JAJA, ocet, cukier, sól, ziarna GORCZYCY, substancje konserwujace E202, stabilizator E415, przyprawy, pieprz kajeński.
Sałata lodowa Składniki: sałata lodowa. 
Ser topiony cheddar Składniki: ser cheddar 51% (z MLEKA), woda, sery (z MLEKA), masło (z MLEKA), odtłuszczone MLEKO w proszku, emulgator: cytryniany sodu, naturalny aromat serowy Sharp 

Cheddar (z MLEKA), serwatka w proszku (z MLEKA), białka MLEKA, sól, regulator kwasowości: kwas mlekowy, barwniki: karoteny, substancja przeciwzbrylająca: lecytyny 
Ketchup Składniki: pomidory, ocet, cukier, sól, ekstrakty przypraw i ziół (zawierają SELER), przyprawy, czosnek w proszku
Czerwona cebula Składniki: czerwona cebula.

Grand Deluxe Burger z Serem w Sałacie Składniki: wołowina, sałata lodowa, pomidor, sos Max Oryginalny, ser topiony cheddar, czerwona cebula. 
Wołowina Składniki: wołowina (90%), ziemniaki, woda, JAJA, sól, przyprawy
Sałata lodowa Składniki: sałata lodowa. 
Pomidor Składniki: pomidor. 
Sos Max Oryginalny Składniki: Olej rzepakowy, przecier pomidorowy, ogórek, cukier, GORCZYCA, ŻÓŁTKO JAJA, kalafior, marchew, cebula, ocet, sól, przyprawy (kurkuma, pieprz kajeński, papryka chili), 

skrobia modyfikowana, środek zakwaszający (kwas cytrynowy), papryka, środki konserwujące (E202, E211), aromat.
Ser topiony cheddar Składniki: ser cheddar 51% (z MLEKA), woda, sery (z MLEKA), masło (z MLEKA), odtłuszczone MLEKO w proszku, emulgator: cytryniany sodu, naturalny aromat serowy Sharp 

Cheddar (z MLEKA), serwatka w proszku (z MLEKA), białka MLEKA, sól, regulator kwasowości: kwas mlekowy, barwniki: karoteny, substancja przeciwzbrylająca: lecytyny 
Czerwona cebula Składniki: czerwona cebula.

Frisco Burger Składniki: wołowina, bułka, pomidor, sos Max Oryginalny, sałata lodowa, ser topiony cheddar, bekon, czerowna cebula. 
Wołowina Wołowina (86%), ziemniaki, woda, JAJA, sól, przyprawy.
Bułka Frisco Składniki: Mąka PSZENNA, woda, cukier, drożdże, gluten PSZENNY, olej rzepakowy, kasza manna (PSZENICA), skrobia ziemniaczana, płatki ziemniaczane, sól, proszek ziemniaczany, 

suszony zakwas PSZENNY, fermentowana mąka PSZENNA, olej kokosowy, aromaty, kurkuma, emulgatory: E 471, E 472e, E 481; środek do przetwarzania mąki (polepszacz): E 300. 
Może zawierać SOJĘ, nasiona SEZAMU i MLEKO

Pomidor Składniki: pomidor. 
Sos Max Oryginalny Składniki: Olej rzepakowy, przecier pomidorowy, ogórek, cukier, GORCZYCA, ŻÓŁTKO JAJA, kalafior, marchew, cebula, ocet, sól, przyprawy (kurkuma, pieprz kajeński, papryka chili), 

skrobia modyfikowana, środek zakwaszający (kwas cytrynowy), papryka, środki konserwujące (E202, E211), aromat.
Sałata lodowa Składniki: sałata lodowa. 
Ser topiony cheddar Składniki: ser cheddar 51% (z MLEKA), woda, sery (z MLEKA), masło (z MLEKA), odtłuszczone MLEKO w proszku, emulgator: cytryniany sodu, naturalny aromat serowy Sharp 

Cheddar (z MLEKA), serwatka w proszku (z MLEKA), białka MLEKA, sól, regulator kwasowości: kwas mlekowy, barwniki: karoteny, substancja przeciwzbrylająca: lecytyny 
Bekon Składniki: boczek wieprzowy, bez skóry, bez kości, sól, dekstroza (kukurydziana), przeciwutleniacze: cytrynian sodu, askorbinian sodu; ekstrakt z przypraw, aromat dymu, środek 

konserwujący: azotyn sodu.
Czerwona cebula Składniki: czerwona cebula.
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Podwójny Frisco Burger Składniki: wołowina (2 kawałki), bułka, ser topiony cheddar (2 plastry), pomidor, sos Max Oryginalny, sałata lodowa, bekon, czerwona cebula. 
Wołowina Składniki: wołowina (86%), ziemniaki, woda, JAJA, sól, przyprawy.
Bułka Frisco Składniki: Mąka PSZENNA, woda, cukier, drożdże, gluten PSZENNY, olej rzepakowy, kasza manna (PSZENICA), skrobia ziemniaczana, płatki ziemniaczane, sól, proszek ziemniaczany, 

suszony zakwas PSZENNY, fermentowana mąka PSZENNA, olej kokosowy, aromaty, kurkuma, emulgatory: E 471, E 472e, E 481; środek do przetwarzania mąki (polepszacz): E 300. 
Może zawierać SOJĘ, nasiona SEZAMU i MLEKO

Ser topiony cheddar Składniki: ser cheddar 51% (z MLEKA), woda, sery (z MLEKA), masło (z MLEKA), odtłuszczone MLEKO w proszku, emulgator: cytryniany sodu, naturalny aromat serowy Sharp 
Cheddar (z MLEKA), serwatka w proszku (z MLEKA), białka MLEKA, sól, regulator kwasowości: kwas mlekowy, barwniki: karoteny, substancja przeciwzbrylająca: lecytyny 

Pomidor Składniki: pomidor. 
Sos Max Oryginalny Składniki: Olej rzepakowy, przecier pomidorowy, ogórek, cukier, GORCZYCA, ŻÓŁTKO JAJA, kalafior, marchew, cebula, ocet, sól, przyprawy (kurkuma, pieprz kajeński, papryka chili), 

skrobia modyfikowana, środek zakwaszający (kwas cytrynowy), papryka, środki konserwujące (E202, E211), aromat.
Sałata lodowa Składniki: sałata lodowa. 
Bekon Składniki: boczek wieprzowy, bez skóry, bez kości, sól, dekstroza (kukurydziana), przeciwutleniacze: cytrynian sodu, askorbinian sodu; ekstrakt z przypraw, aromat dymu, środek 

konserwujący: azotyn sodu.
Czerwona cebula Składniki: czerwona cebula.

Original Burger Składniki: wołowina, bułka, ogórki konserwowe, sos Max Oryginalny, pomidor, ser topiony cheddar, sałata lodowa, ketchup, czerwona cebula. 
Wołowina Składniki: wołowina (86%), ziemniaki, woda, JAJA, sól, przyprawy.
Bułka Składniki: Mąka PSZENNA, woda, cukier, olej rzepakowy, glazura (woda, białko grochu, syrop glukozowy, mąka ryżowa), drożdże, sól, gluten PSZENNY, emulgatory: E 472e, E 471; 

środek do przetwarzania mąki: E 300. Może zawierać SOJĘ, nasiona SEZAMU i MLEKO
Ogórki konserwowe Składniki: ogórki, ocet, sól, ujędrniąjacy chlorek wapniowy (E509), aromaty naturalne
Sos Max Oryginalny Składniki: Olej rzepakowy, przecier pomidorowy, ogórek, cukier, GORCZYCA, ŻÓŁTKO JAJA, kalafior, marchew, cebula, ocet, sól, przyprawy (kurkuma, pieprz kajeński, papryka chili), 

skrobia modyfikowana, środek zakwaszający (kwas cytrynowy), papryka, środki konserwujące (E202, E211), aromat.
Pomidor Składniki: pomidor. 
Ser topiony cheddar Składniki: ser cheddar 51% (z MLEKA), woda, sery (z MLEKA), masło (z MLEKA), odtłuszczone MLEKO w proszku, emulgator: cytryniany sodu, naturalny aromat serowy Sharp 

Cheddar (z MLEKA), serwatka w proszku (z MLEKA), białka MLEKA, sól, regulator kwasowości: kwas mlekowy, barwniki: karoteny, substancja przeciwzbrylająca: lecytyny 
Sałata lodowa Składniki: sałata lodowa. 
Ketchup Składniki: pomidory, ocet, cukier, sól, ekstrakty przypraw i ziół (zawierają SELER), przyprawy, czosnek w proszku
Czerwona cebula Składniki: czerwona cebula.

Podwójny Original Burger Składniki: wołowina (2 kawałki), bułka, ser Cheddar (2 plastry), ogórki konserwowe, sos Max Oryginalny, pomidor, sałata lodowa, ketchup, czerwona cebula. 
Wołowina Składniki: wołowina (86%), ziemniaki, woda, JAJA, sól, przyprawy.
Bułka Składniki: Mąka PSZENNA, woda, cukier, olej rzepakowy, glazura (woda, białko grochu, syrop glukozowy, mąka ryżowa), drożdże, sól, gluten PSZENNY, emulgatory: E 472e, E 471; 

środek do przetwarzania mąki: E 300. Może zawierać SOJĘ, nasiona SEZAMU i MLEKO
Ser topiony cheddar Składniki: ser cheddar 51% (z MLEKA), woda, sery (z MLEKA), masło (z MLEKA), odtłuszczone MLEKO w proszku, emulgator: cytryniany sodu, naturalny aromat serowy Sharp 

Cheddar (z MLEKA), serwatka w proszku (z MLEKA), białka MLEKA, sól, regulator kwasowości: kwas mlekowy, barwniki: karoteny, substancja przeciwzbrylająca: lecytyny 
Ogórki konserwowe Składniki: ogórki, ocet, sól, ujędrniąjacy chlorek wapniowy (E509), aromaty naturalne
Sos Max Oryginalny Składniki: Olej rzepakowy, przecier pomidorowy, ogórek, cukier, GORCZYCA, ŻÓŁTKO JAJA, kalafior, marchew, cebula, ocet, sól, przyprawy (kurkuma, pieprz kajeński, papryka chili), 

skrobia modyfikowana, środek zakwaszający (kwas cytrynowy), papryka, środki konserwujące (E202, E211), aromat.
Pomidor Składniki: pomidor. 
Sałata lodowa Składniki: sałata lodowa. 
Ketchup Składniki: pomidory, ocet, cukier, sól, ekstrakty przypraw i ziół (zawierają SELER), przyprawy, czosnek w proszku
Czerwona cebula Składniki: czerwona cebula.
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Hamburger Składniki: bułka, wołowina, sałata lodowa, sos Max Oryginalny. 
Bułka Składniki: Mąka PSZENNA, woda, cukier, olej rzepakowy, glazura (woda, białko grochu, syrop glukozowy, mąka ryżowa), gluten PSZENNY, drożdże, sól, emulgatory: E472e, E471; 

środek do przetwarzania mąki: E300. Może zawierać SOJĘ, nasiona SEZAMU i MLEKO
Wołowina Składniki: wołowina (86%), ziemniaki, woda, JAJA, sól, przyprawy.
Sałata lodowa Składniki: sałata lodowa.
Sos Max Oryginalny Składniki: Olej rzepakowy, przecier pomidorowy, ogórek, cukier, GORCZYCA, ŻÓŁTKO JAJA, kalafior, marchew, cebula, ocet, sól, przyprawy (kurkuma, pieprz kajeński, papryka chili), 

skrobia modyfikowana, środek zakwaszający (kwas cytrynowy), papryka, środki konserwujące (E202, E211), aromat.

Hamburger z serem Składniki: bułka, wołowina, ser topiony cheddar, sałata lodowa, sos Max Oryginalny. 
Bułka Składniki: Mąka PSZENNA, woda, cukier, olej rzepakowy, glazura (woda, białko grochu, syrop glukozowy, mąka ryżowa), gluten PSZENNY, drożdże, sól, emulgatory: E472e, E471; 

środek do przetwarzania mąki: E300. Może zawierać SOJĘ, nasiona SEZAMU i MLEKO
Wołowina Składniki: wołowina (86%), ziemniaki, woda, JAJA, sól, przyprawy.
Ser topiony cheddar Składniki: ser cheddar 51% (z MLEKA), woda, sery (z MLEKA), masło (z MLEKA), odtłuszczone MLEKO w proszku, emulgator: cytryniany sodu, naturalny aromat serowy Sharp 

Cheddar (z MLEKA), serwatka w proszku (z MLEKA), białka MLEKA, sól, regulator kwasowości: kwas mlekowy, barwniki: karoteny, substancja przeciwzbrylająca: lecytyny 
Sałata lodowa Składniki: sałata lodowa.
Sos Max Oryginalny Składniki: Olej rzepakowy, przecier pomidorowy, ogórek, cukier, GORCZYCA, ŻÓŁTKO JAJA, kalafior, marchew, cebula, ocet, sól, przyprawy (kurkuma, pieprz kajeński, papryka chili), 

skrobia modyfikowana, środek zakwaszający (kwas cytrynowy), papryka, środki konserwujące (E202, E211), aromat.

Wieprzowy BBQ Burger Składniki: bułka, ser topiony cheddar, sos Max BBQ, wieprzowina, czerwona cebula, ogórek konserwowy, kapusta kiszona, majonez Max

Bułka
Składniki: Mąka PSZENNA, woda, cukier, olej rzepakowy, glazura (woda, białko grochu, syrop glukozowy, mąka ryżowa), gluten PSZENNY, drożdże, sól, emulgatory: E472e, E471; 
środek do przetwarzania mąki: E300. Może zawierać SOJĘ, nasiona SEZAMU i MLEKO

Ser topiony cheddar
Składniki: ser cheddar 51% (z MLEKA), woda, sery (z MLEKA), masło (z MLEKA), odtłuszczone MLEKO w proszku, emulgator: cytryniany sodu, naturalny aromat serowy Sharp 
Cheddar (z MLEKA), serwatka w proszku (z MLEKA), białka MLEKA, sól, regulator kwasowości: kwas mlekowy, barwniki: karoteny, substancja przeciwzbrylająca: lecytyny 

Sos Max BBQ
Składniki: Ketchup (pomidory, ocet, cukier, sól, cebula w proszku, przyprawy, naturalny aromat), cukier, sól, ocet, przyprawy (GORCZYCA w proszku), sos Worcestershire (ocet, 
melasa, syrop glukozowy, woda, sól, barwnik (karmel), czosnek w proszku, cukier, przyprawy, tamaryndowiec, naturalny aromat), aromat dymu hikorowego, sól, melasa

Wieprzowina
Składniki: Mięso wieprzowe (94%), woda, sól, suszony syrop glukozowy, zioła, dekstroza, przyprawy, papryka, olej słonecznikowy, aromat, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, 
regulator kwasowości: kwas cytrynowy.

Czerwona cebula Składniki: czerwona cebula.
Ogórki konserwowy Składniki: ogórki, ocet, sól, ujędrniąjacy chlorek wapniowy (E509), aromaty naturalne
Kapusta kiszona Składniki: Kapusta kiszona 96% (kapusta biała, sól), cukier, skrobia modyfikowana, przyprawy, ekstrakty przypraw, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy.
Majonez Max Składniki: olej rzepakowy, woda,  ŻÓŁTKO JAJA, ocet, cukier, sól, ziarna GORCZYCY, substancje konserwujace E202, stabilizator E415, przyprawy, pieprz kajeński.
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CAMPAIGN PRODUCTS / PRODUKTY SEZONOWE 

Premium Shake Mango Składniki: mleko, lody śmietankowe, dżemem mango z kawałkami owoców, cukierków o smaku ananasowym, bita śmietana
Mleko Składniki: MLEKO pasteryzowane 3,2%.

Lody śmietankowe
MLEKO odtłuszczone, cukier, nieuwodornione oleje roślinne (kokosowy, shea), serwatka w proszku (z MLEKA), syrop glukozowy, emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych 
estryfikowane kwasem mlekowym, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych; stabilizatory: guma ksantanowa, guma guar, karagen; naturalny aromat

Składniki: woda, cukier, dwutlenek węgla, sok pomarańczowy z soku zagęszczonego (5%), dwutlenek węgla, naturalny aromat pomarańczowy z innymi naturalnymi aromatami, kwas: kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, stabilizator: guma guar, barwnik: karoteny, substancja konserwująca: benzoesan sodu. 
Mango (37,6%), sacharoza, woda, syrop glukozowo-fruktozowy, przecier z mango (6,0%), substancje zagęszczające (zmodyfikowana skrobia kukurydziana E1422, guma karobowa E410), 
kwasy (kwas cytrynowy E330, cytryniany sodu E331), barwnik (karoten E160), aromat naturalny, konserwant (sorbinian potasu E202)

Cukierków o smaku ananasowym
Cukier, syrop glukozowy, olej słonecznikowy, syrop cukru inwertowanego, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromat, emulgator (lecytyna słonecznikowa), substancja glazurująca 
(wosk pszczeli), barwnik (E100)

Bita śmietana Składniki: ŚMIETANKA (30%), płynny cukier, syrop glukozowy, gaz pędny N2O2, N2, emulgator E 471, stabilizator: karagen, naturalny aromat waniliowy. 

Premium Shake Mango dla dzieci Składniki: mleko, lody śmietankowe, dżemem mango z kawałkami owoców, cukierków o smaku ananasowym
Mleko Składniki: MLEKO pasteryzowane 3,2%.

Lody śmietankowe
MLEKO odtłuszczone, cukier, nieuwodornione oleje roślinne (kokosowy, shea), serwatka w proszku (z MLEKA), syrop glukozowy, emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych 
estryfikowane kwasem mlekowym, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych; stabilizatory: guma ksantanowa, guma guar, karagen; naturalny aromat

Dżemem mango z kawałkami owoców
Mango (37,6%), sacharoza, woda, syrop glukozowo-fruktozowy, przecier z mango (6,0%), substancje zagęszczające (zmodyfikowana skrobia kukurydziana E1422, guma karobowa E410), 
kwasy (kwas cytrynowy E330, cytryniany sodu E331), barwnik (karoten E160), aromat naturalny, konserwant (sorbinian potasu E202)

Cukierków o smaku ananasowym
Cukier, syrop glukozowy, olej słonecznikowy, syrop cukru inwertowanego, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromat, emulgator (lecytyna słonecznikowa), substancja glazurująca 
(wosk pszczeli), barwnik (E100)
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CHICKEN / KURCZAK

Grand BBQ Chicken Składniki: Grand Chicken filet, bułka, sos Max BBQ, surówka colesław, ogórki konserwowe, czerwona cebula

Grand Chicken filet

Składniki: Filet z piersi kurczaka 57%, woda, olej roślinny (rzepak i słonecznik), mąka ryżowa, mąka kukurydziana, mąka PSZENNA, mąka z PSZENICY DURUM, skrobia ziemniaczane, sól, 
skrobia z tapioki, białko PSZENICY, papryka jalapeño, pieprz, suszone drożdże, środek spulchniający (E450, E500), czosnek, pieprz cayenne, liść laurowy, SELER, drożdże suszone, skrobia 
kukurydziana, modyfikowana skrobia PSZENNE, cukier winogronowy, aromaty, przeciwutleniacz (E331)

Bułka
Składniki: Mąka PSZENNA, woda, cukier, olej rzepakowy, glazura (woda, białko grochu, syrop glukozowy, mąka ryżowa), drożdże, sól, gluten PSZENNY, emulgatory: E 472e, E 471; środek 
do przetwarzania mąki: E 300. Może zawierać SOJĘ, nasiona SEZAMU i MLEKO

Sos Max BBQ Składniki: Woda, cukier, syrop cukrowy czarny, przecier pomidorowy, ocet, chrzan, ocet winny, koncentrat pomarańczowy, skrobia, sól, koncentrat ananasowy, przyprawy, cebula, 
aromat dymu, MUSZTARDA W PROSZKU, czosnek, habanero, chipotle

Surówka Colesław
Składniki: Biała kapusta (35%), olej rzepakowy, marchew (10%), woda, cebula, cukier, ocet, ŻÓŁTKO JAJKA, sól, ocet, NASIONA GORCZYCY, czarny pieprz, koncentrat soku z cytryny, 
aromat, środki konserwujące (E202, E211, E224 (SIARCZYN)), zagęszczacz (E412, E415), przeciwutleniacz (E330)

Ogórki konserwowe Składniki: ogórki, ocet, sól, ujędrniąjacy chlorek wapniowy (E509), aromaty naturalne 
Czerwona cebula Składniki: czerwona cebula.

Grand Buffalo Chicken Składniki: Grand Chicken filet, bułka, sos Buffalo Hot, majonez Max, czerwona cebula, sałata lodowa

Grand Chicken filet

Składniki: Filet z piersi kurczaka 57%, woda, olej roślinny (rzepak i słonecznik), mąka ryżowa, mąka kukurydziana, mąka PSZENNA, mąka z PSZENICY DURUM, skrobia ziemniaczane, sól, 
skrobia z tapioki, białko PSZENICY, papryka jalapeño, pieprz, suszone drożdże, środek spulchniający (E450, E500), czosnek, pieprz cayenne, liść laurowy, SELER, drożdże suszone, skrobia 
kukurydziana, modyfikowana skrobia PSZENNE, cukier winogronowy, aromaty, przeciwutleniacz (E331)

Bułka
Składniki: Mąka PSZENNA, woda, cukier, olej rzepakowy, glazura (woda, białko grochu, syrop glukozowy, mąka ryżowa), drożdże, sól, gluten PSZENNY, emulgatory: E 472e, E 471; środek 
do przetwarzania mąki: E 300. Może zawierać SOJĘ, nasiona SEZAMU i MLEKO

Sos Buffalo Hot Składniki: woda, olej rzepakowy, chili, ocet, sól, cukier, czosnek, ocet winny, aromat, konserwanty (E202, E211, E224 (DISIARCZYN POTASU), zagęszczacz (E415, E1414)
Majonez Max Składniki: olej rzepakowy, woda,  ŻÓŁTKO JAJA, ocet, cukier, sól, ziarna GORCZYCY, substancje konserwujace E202, stabilizator E415, przyprawy, pieprz kajeński.
Ogórki konserwowe Składniki: ogórki, ocet, sól, ujędrniąjacy chlorek wapniowy (E509), aromaty naturalne 
Czerwona cebula Składniki: czerwona cebula.
Sałata lodowa Składniki: sałata lodowa.

Grand Chicken Sandwich Składniki: Grand Chicken filet, bułka, sos Buffalo Hot, majonez Max, czerwona cebula, sałata lodowa

Grand Chicken filet

Składniki: Filet z piersi kurczaka 57%, woda, olej roślinny (rzepak i słonecznik), mąka ryżowa, mąka kukurydziana, mąka PSZENNA, mąka z PSZENICY DURUM, skrobia ziemniaczane, sól, 
skrobia z tapioki, białko PSZENICY, papryka jalapeño, pieprz, suszone drożdże, środek spulchniający (E450, E500), czosnek, pieprz cayenne, liść laurowy, SELER, drożdże suszone, skrobia 
kukurydziana, modyfikowana skrobia PSZENNE, cukier winogronowy, aromaty, przeciwutleniacz (E331)

Bułka
Składniki: Mąka PSZENNA, woda, cukier, olej rzepakowy, glazura (woda, białko grochu, syrop glukozowy, mąka ryżowa), drożdże, sól, gluten PSZENNY, emulgatory: E 472e, E 471; środek 
do przetwarzania mąki: E 300. Może zawierać SOJĘ, nasiona SEZAMU i MLEKO

Majonez Max Składniki: olej rzepakowy, woda,  ŻÓŁTKO JAJA, ocet, cukier, sól, ziarna GORCZYCY, substancje konserwujace E202, stabilizator E415, przyprawy, pieprz kajeński.
Ogórki konserwowe Składniki: ogórki, ocet, sól, ujędrniąjacy chlorek wapniowy (E509), aromaty naturalne 
Czerwona cebula Składniki: czerwona cebula.

Grand Deluxe Kurczak Burger Pikantny Składniki: pikanty kurczak, bułka, pomidor, sałata lodowa, Majonez Max. 

Pikantny kurczak

Składniki: Filet z piersi kurczaka 63%, woda, MĄKA PSZENNA, olej rzepakowy i słonecznikowy, MĄKA PSZENNA DURUM, sól, skrobia kukurydziana, skrobia modyfikowana, białko grochu, 
mąka z ciecierzycy, proszek do pieczenia (E450, E500) , drożdże suszone, cebula, pieprz kajeński, pieprz czarny, czosnek, ekstrakty przypraw (kurkuma), gałka muszkatołowa, goździki, 
aromaty naturalne, ekstrakt drożdżowy, stabilizator (E461), barwnik (ekstrakt z papryki), regulator kwasowości (kwasek cytrynowy), przeciwutleniacz (E331).

Bułka
Składniki: Mąka PSZENNA, woda, cukier, olej rzepakowy, glazura (woda, białko grochu, syrop glukozowy, mąka ryżowa), drożdże, sól, gluten PSZENNY, emulgatory: E 472e, E 471; środek 
do przetwarzania mąki: E 300. Może zawierać SOJĘ, nasiona SEZAMU i MLEKO

Pomidor Składniki: pomidor. 
Sałata lodowa Składniki: sałata lodowa.
Majonez Max Składniki: olej rzepakowy, woda,  ŻÓŁTKO JAJA, ocet, cukier, sól, ziarna GORCZYCY, substancje konserwujace E202, stabilizator E415, przyprawy, pieprz kajeński.
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Chrupiący Kurczak Burger z Bekonem Składniki: chrupiący kurczak, bułka, pomidor, sałata lodowa, sos Max Kreolski, ser topiony cheddar, bekon. 

Chrupiacy kurczak

Składniki: Filet z piersi kurczaka 49%, woda, MĄKA PSZENNA, olej rzepakowy i słonecznikowy, MĄKA PSZENNA DURUM, płatki kukurydziane (kukurydza, cukier, sól, SŁÓD JĘCZMIENNY), 
modyfikowana SKROBIA PSZENNA, mąka kukurydziana, sól, białko grochu, regulator kwasowości (kwasek cytrynowy), skrobia kukurydziana, BIAŁKO PSZENNE, pieprz czarny, proszek do 
pieczenia (E450, E500), aromaty, ekstrakt drożdżowy, drożdże suszone, przeciwutleniacz (E331), SKROBIA PSZENNA, cebula, stabilizator (E461), barwnik (ekstrakt z papryki), 
modyfikowana skrobia kukurydziana, kurkuma, gałka muszkatołowa. 

Bułka
Składniki: Mąka PSZENNA, woda, cukier, olej rzepakowy, glazura (woda, białko grochu, syrop glukozowy, mąka ryżowa), drożdże, sól, gluten PSZENNY, emulgatory: E 472e, E 471; środek 
do przetwarzania mąki: E 300. Może zawierać SOJĘ, nasiona SEZAMU i MLEKO

Pomidor Składniki: pomidor. 
Sałata lodowa Składniki: sałata lodowa.

Sos Max Kreolski

Składniki: olej rzepakowy, woda, ocet spirytusowy, cukier, żółtka JAJ, syrop kukurydziany, białko kukurydziane, sól, tamaryndowiec, przyprawy (kurkuma, pieprz cayenne, papryczka chilli, 
ziarna GORCZYCY, czosnek, cebula), substancje konserwujące (E202, E211), SARDELE (RYBY), substancje zagęszczające (E407, E412, E415), kwas cytrynowy, aromat, barwnik E150a.

Ser topiony cheddar

Składniki: ser cheddar 51% (z MLEKA), woda, sery (z MLEKA), masło (z MLEKA), odtłuszczone MLEKO w proszku, emulgator: cytryniany sodu, naturalny aromat serowy Sharp Cheddar (z 
MLEKA), serwatka w proszku (z MLEKA), białka MLEKA, sól, regulator kwasowości: kwas mlekowy, barwniki: karoteny, substancja przeciwzbrylająca: lecytyny słonecznikowe.

Bekon
Składniki: boczek wieprzowy, bez skóry, bez kości, sól, dekstroza (kukurydziana), przeciwutleniacze: cytrynian sodu, askorbinian sodu; ekstrakt z przypraw, aromat dymu, środek 
konserwujący: azotyn sodu.

DeliVery Cheezy Kurczak Burger Składniki: pikantny kurczak, bułka, sos Max Topiony ser, ser topiony cheddar,  ketchup, majonez, czerwona cebula. 

Pikantny kurczak

Składniki: Filet z piersi kurczaka 63%, woda, MĄKA PSZENNA, olej rzepakowy i słonecznikowy, MĄKA PSZENNA DURUM, sól, skrobia kukurydziana, skrobia modyfikowana, białko grochu, 
mąka z ciecierzycy, proszek do pieczenia (E450, E500) , drożdże suszone, cebula, pieprz kajeński, pieprz czarny, czosnek, ekstrakty przypraw (kurkuma), gałka muszkatołowa, goździki, 
aromaty naturalne, ekstrakt drożdżowy, stabilizator (E461), barwnik (ekstrakt z papryki), regulator kwasowości (kwasek cytrynowy), przeciwutleniacz (E331).

Bułka
Składniki: Mąka PSZENNA, woda, cukier, olej rzepakowy, glazura (woda, białko grochu, syrop glukozowy, mąka ryżowa), drożdże, sól, gluten PSZENNY, emulgatory: E 472e, E 471; środek 
do przetwarzania mąki: E 300. Może zawierać SOJĘ, nasiona SEZAMU i MLEKO

Sos Max Topiony ser

Składniki: MLEKO odtłuszczone, woda, olej rzepakowy, skrobia modifikowana E1442, ser cheddar (MLEKO, sól, enzymy), sól, papryka chili jalapeño, przeciwutleniacze E339, przecier 
pomidorowy, regulator kwasowości E331, środek konserwujący E270, emulgator E471, stabilizator E466, extrakt drożdży, barwniki (E160a, E160e), przyprawy (pieprz biały), czosnek, 

Ser topiony cheddar

Składniki: Cheddar (51%)(z MLEKA), woda, sery (z MLEKA), masło (z MLEKA), odtłuszczone MLEKO w proszku, sól emulgująca E331, aromat naturalny serowy Sharp Cheddar (z MLEKA), 
sproszkowana serwatka (z MLEKA), białka MLEKA, sól, regulatory kwasowości E270, środki barwiące (E160a, E160e), środki przeciwzbrylające: lecytyna słonecznikowa.

Ketchup Składniki: pomidory, ocet, cukier, sól, ekstrakty przypraw i ziół (zawierają SELER), przyprawy, czosnek w proszku
Majonez Max Składniki: olej rzepakowy, woda,  ŻÓŁTKO JAJA, ocet, cukier, sól, ziarna GORCZYCY, substancje konserwujace E202, stabilizator E415, przyprawy, pieprz kajeński.
Czerwona cebula Składniki: czerwona cebula

Grillowany Kurczak Burger Składniki: grillowany kurczak, bułka, swieży ogórek, pomidor, sos Max Oryginalny, sałata lodowa. 

Grillowany kurczak
Składniki: mięso z piersi kurczaka (94 %), olej słonecznikowy, sól, środek aromatyzujący, syrop glukozowy. Może zawierać śladowe ilości: GLUTENU, LAKTOZY, MLEKA, JAJ, SELERA, 
GORCZYCY i SOI. 

Bułka
Składniki: Mąka PSZENNA, woda, cukier, olej rzepakowy, glazura (woda, białko grochu, syrop glukozowy, mąka ryżowa), drożdże, sól, gluten PSZENNY, emulgatory: E 472e, E 471; środek 
do przetwarzania mąki: E 300. Może zawierać SOJĘ, nasiona SEZAMU i MLEKO

Świeży ogórek Składniki: świeży ogórek.
Pomidor Składniki: pomidor. 

Sos Max Oryginalny
Składniki: olej rzepakowy, pulpa pomidorowa, ogórek, cukier, nasiona GORCZYCY, żółtka JAJ, kalafior, marchew, cebula, ocet spirytusowy, sól, przyprawy (kurkuma, pieprz cayenne, 
papryczka chilli), skrobia modyfikowana, kwas: kwas cytrynowy, papryka, substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu, aromat.

Sałata lodowa Składniki: sałata lodowa.
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Grillowany Kurczak Burger w Sałacie Składniki: grillowany kurczak, sałata lodowa, swieży ogórek, sos Max Oryginalny. 

Grillowany kurczak
Składniki: mięso z piersi kurczaka (94 %), olej słonecznikowy, sól, środek aromatyzujący, syrop glukozowy. Może zawierać śladowe ilości: GLUTENU, LAKTOZY, MLEKA, JAJ, SELERA, 
GORCZYCY i SOI. 

Sałata lodowa Składniki: sałata lodowa.
Świeży ogórek Składniki: świeży ogórek.
Pomidor Składniki: pomidor. 

Sos Max Oryginalny
Składniki: olej rzepakowy, pulpa pomidorowa, ogórek, cukier, nasiona GORCZYCY, żółtka JAJ, kalafior, marchew, cebula, ocet spirytusowy, sól, przyprawy (kurkuma, pieprz cayenne, 
papryczka chilli), skrobia modyfikowana, kwas: kwas cytrynowy, papryka, substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu, aromat.

Kurczak Burger Junior Składniki: chrupiący kurczak, bułka, sałata lodowa, Majonez Max. 

Chrupiący kurczak Junior

Składniki: mięso z kurczaka 45%, woda, bułka tarta (mąka PSZENNA, sól, drożdże, ekstrakt z papryki, ekstrakt z kurkumy), oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy), mąka PSZENNA, 
semolina z PSZENICY durum, semolina z PSZENICY, skrobia modyfikowana z PSZENICY, mąka kukurydziana, skrobia (zawiera PSZENICĘ), sól, GLUTEN z PSZENICY, błonnik z groszku, aromat, 
drożdże, substancje spulchniające: difosforany, węglany sodu, przeciwutleniacz: przyprawy, ekstrakt z drożdży, barwnik: ekstrakt z papryki, stabilizatory: metyloceluloza, regulator 
kwasowości: kwas cytrynowy, ekstrakt z przypraw. Może zawierać śladowe ilości MLEKA, JAJ, SELERA, SOI.

Bułka
Składniki: Mąka PSZENNA, woda, cukier, olej rzepakowy, glazura (woda, białko grochu, syrop glukozowy, mąka ryżowa), gluten PSZENNY, drożdże, sól, emulgatory: E472e, E471; środek do 
przetwarzania mąki: E300. Może zawierać SOJĘ, nasiona SEZAMU i MLEKO

Sałata lodowa Składniki: sałata lodowa.
Majonez Max Składniki: olej rzepakowy, woda,  ŻÓŁTKO JAJA, ocet, cukier, sól, ziarna GORCZYCY, substancje konserwujace E202, stabilizator E415, przyprawy, pieprz kajeński.

Nuggetsy 

Składniki: Filet z piersi kurczaka, woda, MĄKA PSZENNA, olej rzepakowy i słonecznikowy, MĄKA Z PSZENICY DURUM, maka kukurydziana, białko grochu, sól, regulator kwasowości (kwas 
cytrynowy), czosnek, cebula,, GLUTEN  PSZENNY, BŁONNIK  PSZENNY, pieprz biały, syrup glokozowy, pieprz czarny, proszek do pieczenia (E450, E500), skrobia modyfikowana, 
przeciwutleniacz (E331), aromat

Skrzydełka / Buffalo Hot Wings
Składniki: Skrzydełka kurczaka, olej rzepakowy i słonecznikowy, skrobia ziemniaczana, MĄKA PSZENNA, modyfikowana skrobia PSZENNA, tapiokowa i kukurydziana, sól, regulatory 
kwasowości (E262, E330), GLUTEN PSZENNY, pieprz, barwnik (ekstrakt z papryki), pieprz kajeński, czosnek, cebula, maltodekstryna, proszek cytrynowy, chili, drożdże suszone, aromaty. 



2022-08-18

FISH / RYBA

Ryba Burger Składniki: ryba, bułka, majonez Max, sałata lodowa, ogórki konserwowe
Bułka Składniki: Mąka PSZENNA, woda, cukier, olej rzepakowy, glazura (woda, białko grochu, syrop glukozowy, mąka ryżowa), drożdże, sól, gluten PSZENNY, emulgatory: E 472e, E 471; 

środek do przetwarzania mąki: E 300. Może zawierać SOJĘ, nasiona SEZAMU i MLEKO
Ryba Składniki: MINTAJ (Theragra chalcogramma), bułka tarta* (mąka kukurydziana (GLUTEN), sól, cukier, barwnik (węglan wapnia), emulgator (E471), woda, bułka tarta (MĄKA 

PSZENNA, drożdże, sól), olej rzepakowy, MĄKA PSZENNA,  mieszanka do panierowania (MĄKA PSZENNA, skrobia ziemniaczana, sól, pieprz, regulator kwasowości (E500)), pieprz 
cytrynowy (sól, pieprz czarny, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), skrobia ziemniaczana, cukier, cebula, proszek cytrynowy), ekstrakt z papryki. * może zawierać ślady SOI, 
MLEKA, SIARCZYNÓW

Składniki: woda, cukier, dwutlenek węgla, sok pomarańczowy z soku zagęszczonego (5%), dwutlenek węgla, naturalny aromat pomarańczowy z innymi naturalnymi aromatami, kwas: kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, stabilizator: guma guar, barwnik: karoteny, substancja konserwująca: benzoesan sodu. Składniki: olej rzepakowy, woda, żółtka JAJ ocet, cukier, sól, ziarna GORCZYCY, substancja konserwujaca: sorbinian potasu, stabilizator: guma ksantanowa, przyprawy.
Sałata lodowa Składniki: sałata lodowa.
Czerwona cebula Składniki: czerwona cebula.
Ogórki konserwowe Składniki: ogórki, ocet, sól, ujędrniąjacy chlorek wapniowy (E509), aromaty naturalne
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GREEN / WEGE

Crispy No Chicken BBQ Składniki: veggie schnitzel crispy, bułka, sos Max BBQ, surówka colesław, ogórki konserwowe, czerwona cebula
Veggie schnitzel crispy Składniki: Woda, panierka (płatki kukurydziane (kukurydza, sól, cukier), mąka ryżowa, skrobia ryżowa, błonnik ziemniaczany), koncentrat BIAŁKA SOJOWEGO, olej słonecznikowy, 

bezglutenowe otręby owsiane, aromat naturalny, środek zagęszczający metyloceluloza, sól,  maltodekstroza.

Bułka
Składniki: Mąka PSZENNA, woda, cukier, olej rzepakowy, glazura (woda, białko grochu, syrop glukozowy, mąka ryżowa), drożdże, sól, gluten PSZENNY, emulgatory: E 472e, E 471; środek 
do przetwarzania mąki: E 300. Może zawierać SOJĘ, nasiona SEZAMU i MLEKO

Sos Max BBQ Składniki: Woda, cukier, syrop cukrowy czarny, przecier pomidorowy, ocet, chrzan, ocet winny, koncentrat pomarańczowy, skrobia, sól, koncentrat ananasowy, przyprawy, cebula, 
aromat dymu, MUSZTARDA W PROSZKU, czosnek, habanero, chipotle

Surówka Colesław
Składniki: Biała kapusta (35%), olej rzepakowy, marchew (10%), woda, cebula, cukier, ocet, ŻÓŁTKO JAJKA, sól, ocet, NASIONA GORCZYCY, czarny pieprz, koncentrat soku z cytryny, 
aromat, środki konserwujące (E202, E211, E224 (SIARCZYN)), zagęszczacz (E412, E415), przeciwutleniacz (E330)

Ogórki konserwowe Składniki: ogórki, ocet, sól, ujędrniąjacy chlorek wapniowy (E509), aromaty naturalne 
Czerwona cebula Składniki: czerwona cebula.

Crispy No Chicken Buffalo Składniki: veggie schnitzel crispy, bułka, sos Buffalo Hot, majonez Max, czerwona cebula, sałata lodowa
Veggie schnitzel crispy Składniki: Woda, panierka (płatki kukurydziane (kukurydza, sól, cukier), mąka ryżowa, skrobia ryżowa, błonnik ziemniaczany), koncentrat BIAŁKA SOJOWEGO, olej słonecznikowy, 

bezglutenowe otręby owsiane, aromat naturalny, środek zagęszczający metyloceluloza, sól,  maltodekstroza.

Bułka
Składniki: Mąka PSZENNA, woda, cukier, olej rzepakowy, glazura (woda, białko grochu, syrop glukozowy, mąka ryżowa), drożdże, sól, gluten PSZENNY, emulgatory: E 472e, E 471; środek 
do przetwarzania mąki: E 300. Może zawierać SOJĘ, nasiona SEZAMU i MLEKO

Sos Buffalo Hot Składniki: woda, olej rzepakowy, chili, ocet, sól, cukier, czosnek, ocet winny, aromat, konserwanty (E202, E211, E224 (DISIARCZYN POTASU), zagęszczacz (E415, E1414)
Majonez Max Składniki: olej rzepakowy, woda,  ŻÓŁTKO JAJA, ocet, cukier, sól, ziarna GORCZYCY, substancje konserwujace E202, stabilizator E415, przyprawy, pieprz kajeński.
Ogórki konserwowe Składniki: ogórki, ocet, sól, ujędrniąjacy chlorek wapniowy (E509), aromaty naturalne 
Czerwona cebula Składniki: czerwona cebula.
Sałata lodowa Składniki: sałata lodowa.

Delifresh Signature Burger (PlantBeef) Składniki: roślinna wołowina, bułka, ogórki konserwowe, sos Max Oryginalny, pomidor, ser topiony cheddar, sałata lodowa, ketchup, czerwona cebula. 
PlantBeef patty 140 g Składniki: BIAŁKO PSZENNE i SOJOWE (woda, teksturowany GLUTEN PSZENNY, BIAŁKO SOJOWE), tłuszcz kokosowy, woda, olej rzepakowy, emulgator E461, skrobia groszkowa, suszone 

warzywa (cebula, czosnek), suszone jabłko, wyciąg z drożdży, sól, przyprawy (pieprz czarny, SELER, kolendra), proszek grzybowy, błonnik bambusowy, koncentrat buraka czerwonego, 
aromat naturalny, sok cytrynowy.

Bułka Składniki: Mąka PSZENNA, woda, cukier, olej rzepakowy, glazura (woda, białko grochu, syrop glukozowy, mąka ryżowa), drożdże, sól, gluten PSZENNY, emulgatory: E 472e, E 471; środek 
do przetwarzania mąki: E 300. Może zawierać SOJĘ, nasiona SEZAMU i MLEKO

Ogórki konserwowe Składniki: ogórki, ocet, sól, ujędrniąjacy chlorek wapniowy (E509), aromaty naturalne
Sos Max Oryginalny Składniki: Olej rzepakowy, przecier pomidorowy, ogórek, cukier, GORCZYCA, ŻÓŁTKO JAJA, kalafior, marchew, cebula, ocet, sól, przyprawy (kurkuma, pieprz kajeński, papryka chili), 

skrobia modyfikowana, środek zakwaszający (kwas cytrynowy), papryka, środki konserwujące (E202, E211), aromat.
Pomidor Składniki: pomidor. 
Ser topiony cheddar Składniki: Cheddar (51%)(z MLEKA), woda, sery (z MLEKA), masło (z MLEKA), odtłuszczone MLEKO w proszku, sól emulgująca E331, aromat naturalny serowy Sharp Cheddar (z MLEKA), 

sproszkowana serwatka (z MLEKA), białka MLEKA, sól, regulatory kwasowości E270, środki barwiące (E160a, E160e), środki przeciwzbrylające: lecytyna słonecznikowa.

Sałata lodowa Składniki: sałata lodowa. 
Ketchup Składniki: pomidory, ocet, cukier, sól, ekstrakty przypraw i ziół (zawierają SELER), przyprawy, czosnek w proszku
Czerwona cebula Składniki: czerwona cebula.

Salad Wrap PlantBeef Burger Składniki: sałata lodowa, roślinna wołowina, sos Max Oryginalny, pomidor, ser topiony cheddar, czerwona cebula. 
Sałata lodowa Składniki: sałata lodowa. 
PlantBeef patty 140 g Składniki: BIAŁKO PSZENNE i SOJOWE (woda, teksturowany GLUTEN PSZENNY, BIAŁKO SOJOWE), tłuszcz kokosowy, woda, olej rzepakowy, emulgator E461, skrobia groszkowa, suszone 

warzywa (cebula, czosnek), suszone jabłko, wyciąg z drożdży, sól, przyprawy (pieprz czarny, SELER, kolendra), proszek grzybowy, błonnik bambusowy, koncentrat buraka czerwonego, 
aromat naturalny, sok cytrynowy.
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Ser topiony cheddar Składniki: ser cheddar 51% (z MLEKA), woda, sery (z MLEKA), masło (z MLEKA), odtłuszczone MLEKO w proszku, emulgator: cytryniany sodu, naturalny aromat serowy Sharp Cheddar (z 
MLEKA), serwatka w proszku (z MLEKA), białka MLEKA, sól, regulator kwasowości: kwas mlekowy, barwniki: karoteny, substancja przeciwzbrylająca: lecytyny słonecznikowe.

Pomidor Składniki: pomidor. 
Czerwona cebula Składniki: czerwona cebula.
Sos Max Oryginalny Składniki: Olej rzepakowy, przecier pomidorowy, ogórek, cukier, GORCZYCA, ŻÓŁTKO JAJA, kalafior, marchew, cebula, ocet, sól, przyprawy (kurkuma, pieprz kajeński, papryka chili), 

skrobia modyfikowana, środek zakwaszający (kwas cytrynowy), papryka, środki konserwujące (E202, E211), aromat.

BBQ Plant Beef Burger (vegan) Składniki: roślinna wołowina, bułka Frisco, sałata lodowa, papryka Jalapeño, Majonez bezjajeczny Max, sos Max BBQ, cebula czerwona. 
PlantBeef patty 90 g Składniki: BIAŁKO PSZENNE i SOJOWE (woda, teksturowany GLUTEN PSZENNY, BIAŁKO SOJOWE), tłuszcz kokosowy, woda, olej rzepakowy, emulgator E461, skrobia groszkowa, suszone 

warzywa (cebula, czosnek), suszone jabłko, wyciąg z drożdży, sól, przyprawy (pieprz czarny, SELER, kolendra), proszek grzybowy, błonnik bambusowy, koncentrat buraka czerwonego, 
aromat naturalny, sok cytrynowy.

Bułka Frisco Składniki: Mąka PSZENNA, woda, cukier, drożdże, gluten PSZENNY, olej rzepakowy, kasza manna (PSZENICA), skrobia ziemniaczana, płatki ziemniaczane, sól, proszek ziemniaczany, 
suszony zakwas PSZENNY, fermentowana mąka PSZENNA, olej kokosowy, aromaty, kurkuma, emulgatory: E 471, E 472e, E 481; środek do przetwarzania mąki (polepszacz): E 300. Może 
zawierać SOJĘ, nasiona SEZAMU i MLEKO

Sałata lodowa Składniki: sałata lodowa.

Ogórki konserwowe Składniki: ogórki, ocet, sól, ujędrniąjacy chlorek wapniowy (E509), aromaty naturalne
Majonez Bezjajeczny 65% Max Składniki: Olej rzepakowy, woda, cukier, sól, ocet, modyfikowana skrobia ziemniaczana, ocet winny z białego wina, NASIONA GORCZYCY, przeciwutleniacz (E330), zagęstniki (E412, E415), 

środki konserwujące (E202, E211), aromat.

Sos Max BBQ Składniki: Woda, cukier, syrop cukrowy czarny, przecier pomidorowy, ocet, chrzan, ocet winny, koncentrat pomarańczowy, skrobia, sól, koncentrat ananasowy, przyprawy, cebula, 
aromat dymu, MUSZTARDA W PROSZKU, czosnek, habanero, chipotle

Czerwona cebula Składniki: czerwona cebula.
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DeliVery Cheezy Plant Beef Burger Składniki: roślinna wołowina, bułka, sos Max Topiony ser, ser topiony cheddar,  ketchup, majonez, czerwona cebula. 
PlantBeef patty Składniki: BIAŁKO PSZENNE i SOJOWE (woda, teksturowany GLUTEN PSZENNY, BIAŁKO SOJOWE), tłuszcz kokosowy, woda, olej rzepakowy, emulgator E461, skrobia groszkowa, suszone 

warzywa (cebula, czosnek), suszone jabłko, wyciąg z drożdży, sól, przyprawy (pieprz czarny, SELER, kolendra), proszek grzybowy, błonnik bambusowy, koncentrat buraka czerwonego, 
aromat naturalny, sok cytrynowy.

Bułka
Składniki: Mąka PSZENNA, woda, cukier, olej rzepakowy, glazura (woda, białko grochu, syrop glukozowy, mąka ryżowa), drożdże, sól, gluten PSZENNY, emulgatory: E 472e, E 471; środek 
do przetwarzania mąki: E 300. Może zawierać SOJĘ, nasiona SEZAMU i MLEKO

Sos Max Topiony ser

Składniki: MLEKO odtłuszczone, woda, olej rzepakowy, skrobia modifikowana E1442, ser cheddar (MLEKO, sól, enzymy), sól, papryka chili jalapeño, przeciwutleniacze E339, przecier 
pomidorowy, regulator kwasowości E331, środek konserwujący E270, emulgator E471, stabilizator E466, extrakt drożdży, barwniki (E160a, E160e), przyprawy (pieprz biały), czosnek, 

Ser topiony cheddar

Składniki: Cheddar (51%)(z MLEKA), woda, sery (z MLEKA), masło (z MLEKA), odtłuszczone MLEKO w proszku, sól emulgująca E331, aromat naturalny serowy Sharp Cheddar (z MLEKA), 
sproszkowana serwatka (z MLEKA), białka MLEKA, sól, regulatory kwasowości E270, środki barwiące (E160a, E160e), środki przeciwzbrylające: lecytyna słonecznikowa.

Ketchup Składniki: pomidory, ocet, cukier, sól, ekstrakty przypraw i ziół (zawierają SELER), przyprawy, czosnek w proszku
Majonez Max Składniki: olej rzepakowy, woda,  ŻÓŁTKO JAJA, ocet, cukier, sól, ziarna GORCZYCY, substancje konserwujace E202, stabilizator E415, przyprawy, pieprz kajeński.
Czerwona cebula Składniki: czerwona cebula

Halloumi Burger Składniki: ser Halloumi, bułka, pomidor, sałata lodowa, Majonez Max, sos Jalapeño, czerwona cebula. 
Halloumi Składniki: pasteryzowane MLEKO krowie, pasteryzowane MLEKO kozie i owcze, sól morska, roślinne enzymy serowarskie.
Bułka Składniki: Mąka PSZENNA, woda, cukier, olej rzepakowy, glazura (woda, białko grochu, syrop glukozowy, mąka ryżowa), drożdże, sól, gluten PSZENNY, emulgatory: E 472e, E 471; środek 

do przetwarzania mąki: E 300. Może zawierać SOJĘ, nasiona SEZAMU i MLEKO
Pomidor Składniki: pomidor. 
Sałata lodowa Składniki: sałata lodowa.
Majonez Max Składniki: olej rzepakowy, woda, żółtka JAJ ocet, cukier, sól, ziarna GORCZYCY, substancja konserwujaca: sorbinian potasu, stabilizator: guma ksantanowa, przyprawy.
Sos jalapeño Składniki: Mieszanka ogórkowa (ogórek, cukier, ocet, cebula, papryka, sól, skrobia modyfikowana, NASIONA GORCZYCY, środek konserwujący (E202), stabilizator (E509), ekstrakt z 

przypraw (pieprz cayenne), przyprawy, barwniki (E141, E101)), woda, cukier, przetwór z zielonych papryczek jalapeño (7,8%) (jalapeño, woda, ocet, sól, czosnek, stabilizator (E509)), ocet, 
Czerwona cebula Składniki: czerwona cebula.

Chrupiący Wege Burger Składniki: bułka, ketchup sriracha, veggie schnitzel crispy, pomidor, czerwona cebula, świeży ogórek, sałata lodowa, majonez bezjajeczny MAX

Bułka Frisco Składniki: Mąka PSZENNA, woda, cukier, drożdże, gluten PSZENNY, olej rzepakowy, kasza manna (PSZENICA), skrobia ziemniaczana, płatki ziemniaczane, sól, proszek ziemniaczany, 
suszony zakwas PSZENNY, fermentowana mąka PSZENNA, olej kokosowy, aromaty, kurkuma, emulgatory: E 471, E 472e, E 481; środek do przetwarzania mąki (polepszacz): E 300. Może 
zawierać SOJĘ, nasiona SEZAMU i MLEKO

Ketchup Sriracha Składniki: woda, cukier, przecier pomidorowy, papryczka chili, ocet, skrobia modyfikowana (kukurydziana), ocet, sól, cebula, czosnek, przyprawy, ekstrakt korzenny, syrop, ekstrakt 
roślinny, olej słonecznikowy, stabilizator E415, środek regulujący kwasowość (E260, E300, E330) , środki konserwujące (E202, E211).

Veggie schnitzel crispy Składniki: Woda, panierka (płatki kukurydziane (kukurydza, sól, cukier), mąka ryżowa, skrobia ryżowa, błonnik ziemniaczany), koncentrat BIAŁKA SOJOWEGO, olej słonecznikowy, 
bezglutenowe otręby owsiane, aromat naturalny, środek zagęszczający metyloceluloza, sól,  maltodekstroza.

Pomidor Składniki: pomidor. 

Czerwona cebula Składniki: czerwona cebula.

Świeży ogórek Składniki: świeży ogórek.
Sałata lodowa Składniki: sałata lodowa. 

Majonez Bezjajeczny 65% Max Składniki: Olej rzepakowy, woda, cukier, sól, ocet, modyfikowana skrobia ziemniaczana, ocet winny z białego wina, NASIONA GORCZYCY, przeciwutleniacz (E330), zagęstniki (E412, E415), 
środki konserwujące (E202, E211), aromat.

Wege Nuggetsy Składniki: Woda, panierka (płatki kukurydziane (kukurydza, sól, cukier), mąka ryżowa, skrobia ryżowa, błonnik ziemniaczany), koncentrat BIAŁKA SOJOWEGO, olej słonecznikowy, 
bezglutenowe otręby owsiane, środek zagęszczający metyloceluloza, sól, aromat naturalny, dekstroza.
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SIDES & DIPS / DODATKI I SOSY

Frytki
Składniki: ziemniaki, olej słonecznikowy, skrobia modyfikowana ziemniaczana, skrobia kukurydziana, mąka ryżowa, sól, mąka kukurydziana, dekstryna z tapioki, extrakt kurkumy, barwnik 
E160c.

Frytki ze słodkich ziemniaków
Składniki: Słodkie ziemniaki (79%), powłoka (10%) [skrobia kukurydziana modyfikowana, skrobia kukurydziana, dekstryna, przyprawy, sól, ekstrakt przypraw, środek zagęszczający (E415)], 
olej rzepakowy (8%), trzcina cukrowa.
Składniki: woda, cukier, dwutlenek węgla, sok pomarańczowy z soku zagęszczonego (5%), dwutlenek węgla, naturalny aromat pomarańczowy z innymi naturalnymi aromatami, kwas: 
kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, stabilizator: guma guar, barwnik: karoteny, substancja konserwująca: benzoesan sodu. 

Marchewki Składniki: marchewki

Serki chilli

Składniki: SER topiony (MLEKO pasteryzowane, regulator kwasowości E331, skrobia (zawiera PSZENICĘ), sól, odtłuszczone MLEKO w proszku, startery kwasu mlekowego), ciasto (woda, 
mąka PSZENNA, modyfikowana skrobia PSZENNA, skrobia kukurydziana, mąka ryżowa, sól, GLUTEN PSZENNY, zagęszczacz E412, środki stabilizujące (E450, E500), dekstroza, emulgator 
E471), bułka tarta (mąka PSZENNA, woda, sól), zielony pieprz, SER Cheddar (MLEKO, sól, starter kwasu mlekowego, kolor (E160a)), olej słonecznikowy, jalapeño (jalapeño, sól, kwas E260), 
błonnik PSZENNY, dekstroza, zagęszczacz E461, przyprawy, sól, barwnik E101.

Krążki cebulowe
Składniki: cebula 39%, mąka PSZENNA, olej słonecznikowy, piwo 11%, cukier, skrobia modyfikowana z PSZENICY, sól, mąka ryżowa, serwatka z MLEKA w proszku, substancje spulchniające 
(E500, E450), stablilizator E412 barwnik E160c, przyprawy. 

Ziemniaczane nuggetsy Składniki: ziemniaki (89%), olej słonecznikowy, susz ziemniaczany, sól, dekstroza, ekstrakt z przyprawy (czarny pieprz). 

Frytki z sosem serowym Składniki:  frytki, sos Max Topiony ser, sos Max Oryginalny, papryka jalapeño, czerwona cebula. 

Frytki
Składniki: ziemniaki, olej słonecznikowy, skrobia modyfikowana ziemniaczana, skrobia kukurydziana, mąka ryżowa, sól, mąka kukurydziana, dekstryna z tapioki, extrakt kurkumy, barwnik 
E160c.

Sos Max Topiony Ser

Składniki: MLEKO odtłuszczone, woda, olej rzepakowy, skrobia modifikowana E1442, ser cheddar (MLEKO, sól, enzymy), sól, papryka chili jalapeño, przeciwutleniacze E339, przecier 
pomidorowy, regulator kwasowości E331, środek konserwujący E270, emulgator E471, stabilizator E466, extrakt drożdży, barwniki (E160a, E160e), przyprawy (pieprz biały), czosnek, 

Sos Max Oryginalny
Składniki: Olej rzepakowy, przecier pomidorowy, ogórek, cukier, GORCZYCA, ŻÓŁTKO JAJA, kalafior, marchew, cebula, ocet, sól, przyprawy (kurkuma, pieprz kajeński, papryka chili), 
skrobia modyfikowana, środek zakwaszający (kwas cytrynowy), papryka, środki konserwujące (E202, E211), aromat.

Papryka jalapeño konserwowa
Składniki: papryka chili jalapeño ostra, woda, sól,  regulatory kwasowości  (kwas cytrynowy, kwas octowy),przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), stabilizator (chlorek wapnia), substancje 
konserwujace (sorbinian potasu, benzoesan sodu). 

Czerwona cebula Składniki: czerwona cebula. 
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Frytki z sosem serowym z czosnkiem Składniki:  frytki, sos Max Topiony ser, sos Max Zielony z czosnkiem, papryka jalapeño, czerwona cebula. 

Frytki
Składniki: ziemniaki, olej słonecznikowy, skrobia modyfikowana ziemniaczana, skrobia kukurydziana, mąka ryżowa, sól, mąka kukurydziana, dekstryna z tapioki, extrakt kurkumy, barwnik 
E160c.

Sos Max Topiony Ser

Składniki: MLEKO odtłuszczone, woda, olej rzepakowy, skrobia modifikowana E1442, ser cheddar (MLEKO, sól, enzymy), sól, papryka chili jalapeño, przeciwutleniacze E339, przecier 
pomidorowy, regulator kwasowości E331, środek konserwujący E270, emulgator E471, stabilizator E466, extrakt drożdży, barwniki (E160a, E160e), przyprawy (pieprz biały), czosnek, 

Sos Zielony z czosnkiem
Składniki: Olej rzepakowy, woda, ŻÓŁTKO JAJA, czosnek, ZIARNA GORCZYCY, cukier, sól, ocet, przyprawy, cytryna, zioła, substancje konserwujace, (E202, E211), stabilizator (E412, E415), 
przeciwutleniacz E330, sorbitol, barwniki (E100, E141)

Papryka jalapeño konserwowa
Składniki: papryka chili jalapeño ostra, woda, sól,  regulatory kwasowości  (kwas cytrynowy, kwas octowy),przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), stabilizator (chlorek wapnia), substancje 
konserwujace (sorbinian potasu, benzoesan sodu). 

Czerwona cebula Składniki: czerwona cebula. 

Wege Snack Box Składniki:  Wege Nuggetsy (6 sztuk), Krążki cebulowe (6 sztuk), Serki chilli małe (4 sztuki)

Wege Nuggetsy (6 sztuk)
Składniki: Woda, panierka (płatki kukurydziane (kukurydza, sól, cukier), mąka ryżowa, skrobia ryżowa, błonnik ziemniaczany), koncentrat BIAŁKA SOJOWEGO, olej słonecznikowy, 
bezglutenowe otręby owsiane, środek zagęszczający metyloceluloza, sól, aromat naturalny, dekstroza.

Krążki cebulowe (6 sztuk)
Składniki: cebula 39%, mąka PSZENNA, olej słonecznikowy, piwo 11%, cukier, skrobia modyfikowana z PSZENICY, sól, mąka ryżowa, serwatka z MLEKA w proszku, substancje spulchniające 
(E500, E450), stablilizator E412 barwnik E160c, przyprawy. 

Serki chilli małe (4 sztuki)

Składniki: SER topiony (MLEKO pasteryzowane, regulator kwasowości E331, skrobia (zawiera PSZENICĘ), sól, odtłuszczone MLEKO w proszku, startery kwasu mlekowego), ciasto (woda, 
mąka PSZENNA, modyfikowana skrobia PSZENNA, skrobia kukurydziana, mąka ryżowa, sól, GLUTEN PSZENNY, zagęszczacz E412, środki stabilizujące (E450, E500), dekstroza, emulgator 
E471), bułka tarta (mąka PSZENNA, woda, sól), zielony pieprz, SER Cheddar (MLEKO, sól, starter kwasu mlekowego, kolor (E160a)), olej słonecznikowy, jalapeño (jalapeño, sól, kwas E260), 
błonnik PSZENNY, dekstroza, zagęszczacz E461, przyprawy, sól, barwnik E101.

Mix Snack Box Składniki:  Skrzydełka 3 sztuki, Nuggetsy 4 sztuki, Krążki cebulowe (6 sztuk), Serki chilli małe (4 sztuki)

Skrzydełka 3 sztuki
Składniki: Skrzydełka kurczaka, olej rzepakowy i słonecznikowy, skrobia ziemniaczana, MĄKA PSZENNA, modyfikowana skrobia PSZENNA, tapiokowa i kukurydziana, sól, regulatory 
kwasowości (E262, E330), GLUTEN PSZENNY, pieprz, barwnik (ekstrakt z papryki), pieprz kajeński, czosnek, cebula, maltodekstryna, proszek cytrynowy, chili, drożdże suszone, aromaty. 

Nuggetsy 4 sztuki

Składniki: Filet z piersi kurczaka 49%, woda, MĄKA PSZENNA, olej rzepakowy i słonecznikowy, MĄKA PSZENNA DURUM, modyfikowana SKROBIA PSZENNA, sól, białko grochu, regulator 
kwasowości (kwasek cytrynowy), skrobia kukurydziana, drożdże suszone, BIAŁKO PSZENNE, kurkuma, proszek do pieczenia (E450, E500), barwnik (ekstrakt z papryki), aromaty, ekstrakt 
drożdżowy, przeciwutleniacz E331, SKROBIA PSZENNA, cebula, stabilizator E461, modyfikowana skrobia kukurydziana, pieprz biały, gałka muszkatołowa.

Krążki cebulowe (6 sztuk)
Składniki: cebula 39%, mąka PSZENNA, olej słonecznikowy, piwo 11%, cukier, skrobia modyfikowana z PSZENICY, sól, mąka ryżowa, serwatka z MLEKA w proszku, substancje spulchniające 
(E500, E450), stablilizator E412 barwnik E160c, przyprawy. 

Serki chilli małe (4 sztuki)

Składniki: SER topiony (MLEKO pasteryzowane, regulator kwasowości E331, skrobia (zawiera PSZENICĘ), sól, odtłuszczone MLEKO w proszku, startery kwasu mlekowego), ciasto (woda, 
mąka PSZENNA, modyfikowana skrobia PSZENNA, skrobia kukurydziana, mąka ryżowa, sól, GLUTEN PSZENNY, zagęszczacz E412, środki stabilizujące (E450, E500), dekstroza, emulgator 
E471), bułka tarta (mąka PSZENNA, woda, sól), zielony pieprz, SER Cheddar (MLEKO, sól, starter kwasu mlekowego, kolor (E160a)), olej słonecznikowy, jalapeño (jalapeño, sól, kwas E260), 
błonnik PSZENNY, dekstroza, zagęszczacz E461, przyprawy, sól, barwnik E101.
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Sos Max Oryginalny 
Składniki: Olej rzepakowy, przecier pomidorowy, ogórek, cukier, GORCZYCA, ŻÓŁTKO JAJA, kalafior, marchew, cebula, ocet, sól, przyprawy (kurkuma, pieprz kajeński, papryka chili), 
skrobia modyfikowana, środek zakwaszający (kwas cytrynowy), papryka, środki konserwujące (E202, E211), aromat.

Sos Max Zielony z czosnkiem
Składniki: Olej rzepakowy, woda, ŻÓŁTKO JAJA, czosnek, ZIARNA GORCZYCY, cukier, sól, ocet, przyprawy, cytryna, zioła, substancje konserwujace, (E202, E211), stabilizator (E412, E415), 
przeciwutleniacz E330, sorbitol, barwniki (E100, E141)

Sos Max Kreolski 

Składniki: olej rzepakowy, woda, ocet spirytusowy, cukier, żółtka JAJ, syrop kukurydziany, białko kukurydziane, sól, tamaryndowiec, przyprawy (kurkuma, pieprz cayenne, papryczka chilli, 
ziarna GORCZYCY, czosnek, cebula), substancje konserwujące (E202, E211), SARDELE (RYBY), substancje zagęszczające (E407, E412, E415), kwas cytrynowy, aromat, barwnik E150a.

Majonez  Max Składniki: olej rzepakowy, woda, żółtka JAJ ocet, cukier, sól, ziarna GORCZYCY, substancja konserwujaca: sorbinian potasu, stabilizator: guma ksantanowa, przyprawy.

Majonez Bezjajeczny 65% Max 
Składniki: woda, olej rzepakowy, cukier, MUSZTARDA (woda, ZIARNA GORCZYCY, cukier, ocet, sól, aromat), skrobia modyfikowana (E1414, E1450), maltodekstryna, sól, zagęszczacze 
(E412, E415), substancje konserwujące (E202, E211, E260), przeciwutleniacz E330.

Sos Max Umami
Składniki: Olej rzepakowy, woda, ŻÓŁTKO JAJA, ocet, cukier, sól, ziarna GORCZYCY, ocet winny, pieczarki, aromat truflowy, pietruszka, środek konserwujący E202, czosnek, stabilizator 
E415, pieprz kajeński, białe trufle.

Sos Max Topiony Ser 

Składniki: MLEKO odtłuszczone, woda, olej rzepakowy, skrobia modifikowana E1442, ser cheddar (MLEKO, sól, enzymy), sól, papryka chili jalapeño, przeciwutleniacze E339, przecier 
pomidorowy, regulator kwasowości E331, środek konserwujący E270, emulgator E471, stabilizator E466, extrakt drożdży, barwniki (E160a, E160e), przyprawy (pieprz biały), czosnek, 

Ketchup Składniki: pomidory, ocet, cukier, sól, ekstrakty przypraw i ziół (zawierają SELER), przyprawy, czosnek w proszku

Sos Max BBQ 
Składniki: Woda, cukier, syrop cukrowy czarny, przecier pomidorowy, ocet, chrzan, ocet winny, koncentrat pomarańczowy, skrobia, sól, koncentrat ananasowy, przyprawy, cebula, 
aromat dymu, MUSZTARDA W PROSZKU, czosnek, habanero, chipotle

Sos Max Słodko-kwaśny 
Składniki: Sok ananasowy (z koncentratu), cukier, ocet, woda, puree morelowe, modifikowana skrobia, przecier pomidorowy, sól, czosnek, sok z lemonki (z koncentratu), przyprawy, 
extrakt drożdży, cebula w proszku, barwnik (karmelowy).

Sos Buffalo Hot Składniki: Woda, Olej rzepakowy, chili, ocet, sól, cukier, czosnek, ocet winny, aromat, konserwanty (E202, E211, E224 (DISIARCZYN POTASU), zagęszczacz (E415, E1414)

Sos Blue Cheese
Składniki: Woda, olej rzepakowy, serek śmietankowy, żółtko jajka, cukier, sól, ocet, gorczyca, pietruszka, czosnek, cebula, ocet, pieprz czarny, chili, naturalny aromat sera pleśniowego, 
konserwanty (E202, E211, E270), zagęszczacz (E412, E415, E1414)
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DESSERTS / DESERY

Shake Premium Truskawkowy Składniki: mleko, lody śmietankowe, truskawki, polewa truskawkowa, bita śmietana. 
Mleko Składniki: MLEKO pasteryzowane 3,2%.

Lody śmietankowe
Składniki: MLEKO odtłuszczone, cukier, olej kokosowy, serwatka w proszku (z MLEKA), syrop glukozowy w proszku, odtłuszczone MLEKO w proszku, emulgator: mono- i diglicerydy 
kwasów tłuszczowych, stabilizatory: karboksymetyloceluloza, guma guar, karagen, alginian sodu, mączka chleba świętojańskiego, cytryniany sodu, aromat.  

Truskawki
Składniki: woda, cukier, dwutlenek węgla, sok pomarańczowy z soku zagęszczonego (5%), dwutlenek węgla, naturalny aromat pomarańczowy z innymi naturalnymi aromatami, kwas: 
kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, stabilizator: guma guar, barwnik: karoteny, substancja konserwująca: benzoesan sodu. 

Polewa truskawkowa
Składniki: syrop glukozowy, cukier, truskawki (25%), woda, regulator kwasowości E330,  substancja zagęszczająca E440, aromat, substancja konserwująca E202, barwnik E163 i 
koncentrat soku z czarnego bzu. 

Bita śmietana Składniki: śmietanka (30%), płynny cukier, syrop glukozowy, gaz pędny N2O2, N2, emulgator E 471, stabilizator: karagen, naturalny aromat waniliowy. 

Shake Premium smak Czekoladowy Składniki: mleko, lody śmietankowe, polewy kakaowe, bita śmietana. 
Mleko Składniki: MLEKO pasteryzowane 3,2%.

Lody śmietankowe
Składniki: MLEKO odtłuszczone, cukier, olej kokosowy, serwatka w proszku (z MLEKA), syrop glukozowy w proszku, odtłuszczone MLEKO w proszku, emulgator: mono- i diglicerydy 
kwasów tłuszczowych, stabilizatory: karboksymetyloceluloza, guma guar, karagen, alginian sodu, mączka chleba świętojańskiego, cytryniany sodu, aromat.  

Polewa kakowa Składniki: syrop skrobiowy, cukier, woda, kakao niskotłuszczowe w proszku (7%), substancja konserwująca E202, regulator kwasowości E330, sól, aromat. 

Polewa kakowa twarda
Składniki: tłuszcz roślinny: olej kokosowy i z masła shea, cukier, kakao niskotłuszczowe (18%), emulgator: lecytyna SOJOWA, sól, aromat (wanilina). Może zawierać śladowe ilości 
MLEKA. 

Bita śmietana Składniki: śmietanka (30%), płynny cukier, syrop glukozowy, gaz pędny N2O2, N2, emulgator E 471, stabilizator: karagen, naturalny aromat waniliowy. 

Shake Premium Karmelowe Espresso Składniki: mleko, lody śmietankowe, polewa karmelowa, espresso, bita śmietana. 
Mleko Składniki: MLEKO pasteryzowane 3,2%.

Lody śmietankowe
Składniki: MLEKO odtłuszczone, cukier, olej kokosowy, serwatka w proszku (z MLEKA), syrop glukozowy w proszku, odtłuszczone MLEKO w proszku, emulgator: mono- i diglicerydy 
kwasów tłuszczowych, stabilizatory: karboksymetyloceluloza, guma guar, karagen, alginian sodu, mączka chleba świętojańskiego, cytryniany sodu, aromat.  

Espresso Składniki: kawa mielona

Polewa karmelowa Składniki: syrop glukozowy, cukier, woda, odtłuszczone MLEKO w proszku, tłuszcz roślinny (shea), sól, aromat, emulgator: lecytyna SOJOWA,  substancja konserwująca: E202. 
Bita śmietana Składniki: śmietanka (30%), płynny cukier, syrop glukozowy, gaz pędny N2O2, N2, emulgator E 471, stabilizator: karagen, naturalny aromat waniliowy. 

Shake Premium Waniliowy Składniki: mleko, lody śmietankowe, cukier waniliowy, bita śmietana. 
Mleko Składniki: MLEKO pasteryzowane 3,2%.
Cukier waniliowy Składniki: cukier, ekstrakt z wanilii. Może zawierać śladowe ilości ZBÓŻ, JAJ, MLEK i SOI. 

Loty śmietankowe
Składniki: MLEKO odtłuszczone, cukier, olej kokosowy, serwatka w proszku (z MLEKA), syrop glukozowy w proszku, odtłuszczone MLEKO w proszku, emulgator: mono- i diglicerydy 
kwasów tłuszczowych, stabilizatory: karboksymetyloceluloza, guma guar, karagen, alginian sodu, mączka chleba świętojańskiego, cytryniany sodu, aromat.  

Bita śmietana Składniki: śmietanka (30%), płynny cukier, syrop glukozowy, gaz pędny N2O2, N2, emulgator E 471, stabilizator: karagen, naturalny aromat waniliowy. 

Deser Lodowy smak Czekoladowy Składniki: lody śmietankowe, polewa kakaowa. 

Lody śmietankowe
Składniki: MLEKO odtłuszczone, cukier, olej kokosowy, serwatka w proszku (z MLEKA), syrop glukozowy w proszku, odtłuszczone MLEKO w proszku, emulgator: mono- i diglicerydy 
kwasów tłuszczowych, stabilizatory: karboksymetyloceluloza, guma guar, karagen, alginian sodu, mączka chleba świętojańskiego, cytryniany sodu, aromat.  

Polewa kakaowa Składniki: syrop skrobiowy, cukier, woda, kakao niskotłuszczowe w proszku (7%), substancja konserwująca E202, regulator kwasowości E330, sól, aromat. 

Deser Lodowy Truskawkowy Składniki: lody śmietankowe, polewa truskawkowa. 

Lody śmietankowe
Składniki: MLEKO odtłuszczone, cukier, olej kokosowy, serwatka w proszku (z MLEKA), syrop glukozowy w proszku, odtłuszczone MLEKO w proszku, emulgator: mono- i diglicerydy 
kwasów tłuszczowych, stabilizatory: karboksymetyloceluloza, guma guar, karagen, alginian sodu, mączka chleba świętojańskiego, cytryniany sodu, aromat.  

Polewa truskawkowa
Składniki: syrop glukozowy, cukier, truskawki (25%), woda, regulator kwasowości E330,  substancja zagęszczająca E440, aromat, substancja konserwująca E202, barwnik E163 i 
koncentrat soku z czarnego bzu. 
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Deser Lodowy Karmelowy Składniki: lody śmietankowe, polewa karmelowa. 

Lody śmietankowe
Składniki: MLEKO odtłuszczone, cukier, olej kokosowy, serwatka w proszku (z MLEKA), syrop glukozowy w proszku, odtłuszczone MLEKO w proszku, emulgator: mono- i diglicerydy 
kwasów tłuszczowych, stabilizatory: karboksymetyloceluloza, guma guar, karagen, alginian sodu, mączka chleba świętojańskiego, cytryniany sodu, aromat.  

Polewa karmelowa Składniki: syrop glukozowy, cukier, woda, odtłuszczone MLEKO w proszku, tłuszcz roślinny (shea), sól, aromat, emulgator: lecytyna SOJOWA,  substancja konserwująca: E202. 

Shake dla Dzieci Truskawkowy Składniki: mleko, lody śmietankowe, truskawki, polewa truskawkowa. 
Mleko Składniki: mleko pasteryzowane 3,2%

Lody śmietankowe
Składniki: MLEKO odtłuszczone, cukier, olej kokosowy, serwatka w proszku (z MLEKA), syrop glukozowy w proszku, odtłuszczone MLEKO w proszku, emulgator: mono- i diglicerydy 
kwasów tłuszczowych, stabilizatory: karboksymetyloceluloza, guma guar, karagen, alginian sodu, mączka chleba świętojańskiego, cytryniany sodu, aromat.  

Truskawki Składniki: mrożone truskawki. 

Polewa truskawkowa
Składniki: syrop glukozowy, cukier, truskawki (25%), woda, regulator kwasowości E330,  substancja zagęszczająca E440, aromat, substancja konserwująca E202, barwnik E163 i 
koncentrat soku z czarnego bzu. 

Shake dla Dzieci smak Czekoladowy Składniki: mleko, lody śmietankowe, polewy kakaowe
Mleko Składniki: mleko pasteryzowane 3,2%

Lody śmietankowe
Składniki: MLEKO odtłuszczone, cukier, olej kokosowy, serwatka w proszku (z MLEKA), syrop glukozowy w proszku, odtłuszczone MLEKO w proszku, emulgator: mono- i diglicerydy 
kwasów tłuszczowych, stabilizatory: karboksymetyloceluloza, guma guar, karagen, alginian sodu, mączka chleba świętojańskiego, cytryniany sodu, aromat.  

Polewa kakaowa Składniki: syrop skrobiowy, cukier, woda, kakao niskotłuszczowe w proszku (7%), substancja konserwująca E202, regulator kwasowości E330, sól, aromat. 

Polewa kakaowa twarda
Składniki: tłuszcz roślinny: olej kokosowy i z masła shea, cukier, kakao niskotłuszczowe (18%), emulgator: lecytyna SOJOWA, sól, aromat (wanilina). Może zawierać śladowe ilości 
MLEKA. 

Shake dla Dzieci Waniliowy Składniki: mleko, lody śmietankowe, cukier waniliowy. 
Mleko Składniki: mleko pasteryzowane 3,2%
Cukier waniliowy Składniki: cukier, ekstrakt z wanilii.  Może zawierać śladowe ilości ZBÓŻ, JAJ, MLEK i SOI. 

Lody śmietankowe
Składniki: MLEKO odtłuszczone, cukier, olej kokosowy, serwatka w proszku (z MLEKA), syrop glukozowy w proszku, odtłuszczone MLEKO w proszku, emulgator: mono- i diglicerydy 
kwasów tłuszczowych, stabilizatory: karboksymetyloceluloza, guma guar, karagen, alginian sodu, mączka chleba świętojańskiego, cytryniany sodu, aromat.  

Ciastko z malinami Składniki: Ciastko z malinami.

Ciastko z malinami

Składniki: Maliny, krem waniliowy (woda, cukier, MAŚLANKA W PROSZKU, tłuszcz roślinny (kokosowy), skrobia modyfikowana E1442 (kukurydza), środek konserwujący E202, sól, 
aromat waniliowy (aromat, ekstrakt waniliowy, aromat naturalny), barwnik (E160a, E101), MĄKA PSZENNA, olej roślinny (kokosowy, rzepakowy), cukier, woda, emulgator (E471), 
PŁATKI OWSIANE, skrobia ziemniaczana, sól, etylowanilina, regulator kwasowości (E330), aromat, MĄKA SŁODOWA (JĘCZMIEŃ), środek do przetwarzania mąki (E300), witaminy A i D.

Ciastko z malinami i lodami Składniki: Ciastko z malinami.

Ciastko z malinami

Składniki: Maliny, krem waniliowy (woda, cukier, MAŚLANKA W PROSZKU, tłuszcz roślinny (kokosowy), skrobia modyfikowana E1442 (kukurydza), środek konserwujący E202, sól, 
aromat waniliowy (aromat, ekstrakt waniliowy, aromat naturalny), barwnik (E160a, E101), MĄKA PSZENNA, olej roślinny (kokosowy, rzepakowy), cukier, woda, emulgator (E471), 
PŁATKI OWSIANE, skrobia ziemniaczana, sól, etylowanilina, regulator kwasowości (E330), aromat, MĄKA SŁODOWA (JĘCZMIEŃ), środek do przetwarzania mąki (E300), witaminy A i D.

Lody śmietankowe
Składniki: MLEKO odtłuszczone, cukier, olej kokosowy, serwatka w proszku (z MLEKA), syrop glukozowy w proszku, odtłuszczone MLEKO w proszku, emulgator: mono- i diglicerydy 
kwasów tłuszczowych, stabilizatory: karboksymetyloceluloza, guma guar, karagen, alginian sodu, mączka chleba świętojańskiego, cytryniany sodu, aromat.  
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Ciastko z jabłkiem Składniki: Ciastko z jabłkiem

Ciastko z jabłkiem

Składniki: Jabłka, MĄKA PSZENNA (GLUTEN), cukier, woda, utwardzony olej słonecznikowy, olej słonecznikowy, PŁATKI OWSIANE (GLUTEN) , skrobia modyfikowana, olej roślinny 
(rzepakowy), tłuszcz kokosowy, olej roślinny (kokos), suszony olej rzepakowy, cynamon, skrobia ziemniaczana, etylowanilina, aromat, środeki emulgujące [E417, E322(słonecznik)],  
środek konserwujący E202, SŁÓD JĘCZMIENNY (GLUTEN), środek do przetwarzania mąki E300, naturalny aromat, naturalny aromat jabłkowy, sól, regulator kwasowości E330, witamina 
A.

Ciastko z jabłkiem i lodami Składniki: Ciastko z jabłkiem

Ciastko z jabłkiem

Składniki: Jabłka, MĄKA PSZENNA (GLUTEN), cukier, woda, utwardzony olej słonecznikowy, olej słonecznikowy, PŁATKI OWSIANE (GLUTEN) , skrobia modyfikowana, olej roślinny 
(rzepakowy), tłuszcz kokosowy, olej roślinny (kokos), suszony olej rzepakowy, cynamon, skrobia ziemniaczana, etylowanilina, aromat, środeki emulgujące [E417, E322(słonecznik)],  
środek konserwujący E202, SŁÓD JĘCZMIENNY (GLUTEN), środek do przetwarzania mąki E300, naturalny aromat, naturalny aromat jabłkowy, sól, regulator kwasowości E330, witamina 
A.

Lody śmietankowe
Składniki: MLEKO odtłuszczone, cukier, olej kokosowy, serwatka w proszku (z MLEKA), syrop glukozowy w proszku, odtłuszczone MLEKO w proszku, emulgator: mono- i diglicerydy 
kwasów tłuszczowych, stabilizatory: karboksymetyloceluloza, guma guar, karagen, alginian sodu, mączka chleba świętojańskiego, cytryniany sodu, aromat.  

Fondant czekoladowy Składniki: Fondant czekoladowy

Fondant czekoladowy

Składniki: JAJA, cukier, gorzka czekolada 17% (masa kakaowa, cukier, kakao w proszku o obnizonej zawartości tłuszczu, emulgator E322 (LECYTYNA SOJOWA),  naturalny krem 
waniliowy), olej roślinny (rzepakowy, słonecznikowy), MĄKA PSZENNA (GLUTEN), woda, maltodekstryna, alkalizowany proszek kakaowy, pełnotłuste MLEKO w proszku, skrobia, masło 
(MLEKO). Może zawierać śladowe ilości: ORZECHÓW.

Fondant czekoladowy z lodami Składniki: Fondant czekoladowy

Fondant czekoladowy

Składniki: JAJA, cukier, gorzka czekolada 17% (masa kakaowa, cukier, kakao w proszku o obnizonej zawartości tłuszczu, emulgator E322 (LECYTYNA SOJOWA),  naturalny krem 
waniliowy), olej roślinny (rzepakowy, słonecznikowy), MĄKA PSZENNA (GLUTEN), woda, maltodekstryna, alkalizowany proszek kakaowy, pełnotłuste MLEKO w proszku, skrobia, masło 
(MLEKO). Może zawierać śladowe ilości: ORZECHÓW.

Lody śmietankowe
Składniki: MLEKO odtłuszczone, cukier, olej kokosowy, serwatka w proszku (z MLEKA), syrop glukozowy w proszku, odtłuszczone MLEKO w proszku, emulgator: mono- i diglicerydy 
kwasów tłuszczowych, stabilizatory: karboksymetyloceluloza, guma guar, karagen, alginian sodu, mączka chleba świętojańskiego, cytryniany sodu, aromat.  
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SALAD BOWLS & DRESSINGS / SAŁATKI I DRESINGI

Salad Bowl Chrupiący Kurczak Składniki: miks komosy ryżowej z fasolą, kapusta marynowana, miks sałatkowy, fasolką SOJA warzywna zielona, cebula czerwona piklowana, awokado, chrupiący kurczak
Miks komosy ryżowej z fasolą Składniki: Biała komosa ryżowa, soczewica bieługi, marynata (ocet ryżowy, olej rzepakowy, cukier, syrop, sól, ocet, cebula w proszku, stabilizator (E415, E412)), soczewica czerwona, fasola czarna, 

komosa ryżowa, ciecierzyca
Kapusta marynowana Składniki: kapusta biała cięta 92%; ocet biały winny 3,6% (ocet winny z białego wina, woda, przeciwutleniacz: E224 (zawiera SIARCZYNY)); woda; sól; kumin; czosnek suszony. Może zawierać śladowe 

ilości GLUTEN, MLEKA, JAJ, RYBY, SELERA, GORCZYCA
Składniki: woda, cukier, dwutlenek węgla, sok pomarańczowy z soku zagęszczonego (5%), dwutlenek węgla, naturalny aromat pomarańczowy z innymi naturalnymi aromatami, kwas: kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, stabilizator: guma guar, barwnik: karoteny, substancja konserwująca: benzoesan sodu. Sałata lodowa, salata radicchio, rukola, marchew. 
Fasolką SOJA warzywna zielona Składniki: SOJA warzywna zielona 100% (mukimame)
Cebula czerwona piklowana Składniki: cebula czerwona 68%, zalewa 32% [woda, ocet spirytusowy, cukier, sól]. Może zawierać śladowe ilości SELERA, JAJ, GORCZYCY, SEZAMU i SOI. 
Awokado Składniki: awokado (99%), sól, przeciwutleniacz: E300, regulator kwasowości: E330
Chrupiący kurczak Składniki: Filet z piersi kurczaka 49%, woda, MĄKA PSZENNA, olej rzepakowy i słonecznikowy, MĄKA PSZENNA DURUM, płatki kukurydziane (kukurydza, cukier, sól, SŁÓD JĘCZMIENNY), 

modyfikowana SKROBIA PSZENNA, mąka kukurydziana, sól, białko grochu, regulator kwasowości (kwasek cytrynowy), skrobia kukurydziana, BIAŁKO PSZENNE, pieprz czarny, proszek do pieczenia 
(E450, E500), aromaty, ekstrakt drożdżowy, drożdże suszone, przeciwutleniacz (E331), SKROBIA PSZENNA, cebula, stabilizator (E461), barwnik (ekstrakt z papryki), modyfikowana skrobia 
kukurydziana, kurkuma, gałka muszkatołowa

Salad Bowl Grillowany Kurczak Składniki: miks komosy ryżowej z fasolą, kapusta marynowana, miks sałatkowy, fasolką SOJA warzywna zielona, cebula czerwona piklowana, awokado, grillowany kurczak
Miks komosy ryżowej z fasolą Składniki: Biała komosa ryżowa, soczewica bieługi, marynata (ocet ryżowy, olej rzepakowy, cukier, syrop, sól, ocet, cebula w proszku, stabilizator (E415, E412)), soczewica czerwona, fasola czarna, 

komosa ryżowa, ciecierzyca
Kapusta marynowana Składniki: kapusta biała cięta 92%; ocet biały winny 3,6% (ocet winny z białego wina, woda, przeciwutleniacz: E224 (zawiera SIARCZYNY)); woda; sól; kumin; czosnek suszony. Może zawierać śladowe 

ilości GLUTEN, MLEKA, JAJ, RYBY, SELERA, GORCZYCA
Miks sałatkowy Sałata lodowa, salata radicchio, rukola, marchew. 
Fasolką SOJA warzywna zielona Składniki: SOJA warzywna zielona 100% (mukimame)
Cebula czerwona piklowana Składniki: cebula czerwona 68%, zalewa 32% [woda, ocet spirytusowy, cukier, sól]. Może zawierać śladowe ilości SELERA, JAJ, GORCZYCY, SEZAMU i SOI. 
Awokado Składniki: awokado (99%), sól, przeciwutleniacz: E300, regulator kwasowości: E330
Grillowany kurczak Składniki: mięso z kurczaka 85%, woda, skrobia, sól przyprawy, cukier, olej słonecznikowy. Może zawierać śladowe ilości MLEKA, JAJ, SELERA, SOI.
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Salad Bowl Ser Halloumi Składniki: miks komosy ryżowej z fasolą, kapusta marynowana, miks sałatkowy, fasolką SOJA warzywna zielona, cebula czerwona piklowana, awokado, ser halloumi
Miks komosy ryżowej z fasolą Składniki: Biała komosa ryżowa, soczewica bieługi, marynata (ocet ryżowy, olej rzepakowy, cukier, syrop, sól, ocet, cebula w proszku, stabilizator (E415, E412)), soczewica czerwona, fasola czarna, 

komosa ryżowa, ciecierzyca
Kapusta marynowana Składniki: kapusta biała cięta 92%; ocet biały winny 3,6% (ocet winny z białego wina, woda, przeciwutleniacz: E224 (zawiera SIARCZYNY)); woda; sól; kumin; czosnek suszony. Może zawierać śladowe 

ilości GLUTEN, MLEKA, JAJ, RYBY, SELERA, GORCZYCA
Miks sałatkowy Sałata lodowa, salata radicchio, rukola, marchew. 
Fasolką SOJA warzywna zielona Składniki: SOJA warzywna zielona 100% (mukimame)
Cebula czerwona piklowana Składniki: cebula czerwona 68%, zalewa 32% [woda, ocet spirytusowy, cukier, sól]. Może zawierać śladowe ilości SELERA, JAJ, GORCZYCY, SEZAMU i SOI. 
Awokado Składniki: awokado (99%), sól, przeciwutleniacz: E300, regulator kwasowości: E330
Halloumi Składniki: pasteryzowane MLEKO krowie, pasteryzowane MLEKO kozie i owcze, sól morska, roślinne enzymy serowarskie

Salad Bowl Chrupiący Wege Składniki: miks komosy ryżowej z fasolą, kapusta marynowana, miks sałatkowy, fasolką SOJA warzywna zielona, cebula czerwona piklowana, awokado, veggie schnitzel crispy

Miks komosy ryżowej z fasolą Składniki: Biała komosa ryżowa, soczewica bieługi, marynata (ocet ryżowy, olej rzepakowy, cukier, syrop, sól, ocet, cebula w proszku, stabilizator (E415, E412)), soczewica czerwona, fasola czarna, 
komosa ryżowa, ciecierzyca

Kapusta marynowana Składniki: kapusta biała cięta 92%; ocet biały winny 3,6% (ocet winny z białego wina, woda, przeciwutleniacz: E224 (zawiera SIARCZYNY)); woda; sól; kumin; czosnek suszony. Może zawierać śladowe 
ilości GLUTEN, MLEKA, JAJ, RYBY, SELERA, GORCZYCA

Miks sałatkowy Sałata lodowa, salata radicchio, rukola, marchew. 
Fasolką SOJA warzywna zielona Składniki: SOJA warzywna zielona 100% (mukimame)
Cebula czerwona piklowana Składniki: cebula czerwona 68%, zalewa 32% [woda, ocet spirytusowy, cukier, sól]. Może zawierać śladowe ilości SELERA, JAJ, GORCZYCY, SEZAMU i SOI. 
Awokado Składniki: awokado (99%), sól, przeciwutleniacz: E300, regulator kwasowości: E330
Chrupiący kurczak Składniki: Filet z piersi kurczaka 49%, woda, MĄKA PSZENNA, olej rzepakowy i słonecznikowy, MĄKA PSZENNA DURUM, płatki kukurydziane (kukurydza, cukier, sól, SŁÓD JĘCZMIENNY), 

modyfikowana SKROBIA PSZENNA, mąka kukurydziana, sól, białko grochu, regulator kwasowości (kwasek cytrynowy), skrobia kukurydziana, BIAŁKO PSZENNE, pieprz czarny, proszek do pieczenia 
(E450, E500), aromaty, ekstrakt drożdżowy, drożdże suszone, przeciwutleniacz (E331), SKROBIA PSZENNA, cebula, stabilizator (E461), barwnik (ekstrakt z papryki), modyfikowana skrobia 
kukurydziana, kurkuma, gałka muszkatołowa

Dresing cezar Składniki: Olej rzepakowy, woda, cukier, sól, źółtko JAJA,koncentrat soku z cytrynym nasiona GORCZYCY, czarny pieprz, czosnek, przyprawy, stabilisator (guma ksantanowal), regulatory kwasowości 
(kwas cytrynowy), środki konserwujace (benzoaesan sodu/sorbinian potasu)

Dresing sezamowo-imbirowy Składniki: Olej rzepakowy, sos sojowy (woda, sól, SOJA, PSZENICA, alkohol), woda, słodki sos chili (cukier, woda, ocet, chili, czosnek, papryka w proszku, sól, substancje zagęszczające (E415, E1422)), 
OLEJ SEZAMOWY, cukier, imbir, sambal oelek (chili, sól, ocet spirytusowy, środki konserwujące (E211)), sok z limonki, sól, papryka, ryż, ekstrakt z ryżu, tapioka, kukurydza, olejek z limonki, środki 
konserwujące (E202, E211), substancje zagęszczające (E412, E415), przeciwutleniacze (E300)

Dresing winegret Składniki: Woda, Olej rzepakowy, ocet, cukier, sól, cebula w proszku, czarny pieprz, czarny pieprz, konserwanty (E202, E224 (SIARCZYN)), zagęszczacz (E415)
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BREAKFAST / ŚNIADANIE

Wrap Jajko i Bekon Składniki: tortilla, omlet, bekon, ziemniaczane nuggetsy, ser topiony cheddar, majonez salsa.
Tortilla Składniki: mąka PSZENNA, woda, olej roślinny (rzepakowy), cukier, emulgator (E471), substancje spulchniające (E500, E450), sól, kwas (kwas jabłkowy).

Omlet
Składniki: JAJA KURZE, MLEKO bez laktozy (3,5% tłuszczu), woda pitna, BIAŁKO JAJA KURZEGO, sól, maltodekstryna, stabilizator (E1422), substancja zakwaszająca: kwasek cytrynowy, olej rzepakowy, olej 
słonecznikowy, substancja zagęszczajaca: ksantan

Bekon
Składniki: woda, cukier, dwutlenek węgla, sok pomarańczowy z soku zagęszczonego (5%), dwutlenek węgla, naturalny aromat pomarańczowy z innymi naturalnymi aromatami, kwas: kwas cytrynowy, 
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, stabilizator: guma guar, barwnik: karoteny, substancja konserwująca: benzoesan sodu. 

Ziemniaczane nuggetsy Składniki: ziemniaki (89%), olej słonecznikowy, susz ziemniaczany, sól, dekstroza, ekstrakt z przyprawy (czarny pieprz). 
Majonez Max Składniki: Składniki: olej rzepakowy, woda, żółtka JAJ ocet, cukier, sól, ziarna GORCZYCY, substancja konserwujaca: sorbinian potasu, stabilizator: guma ksantanowa, przyprawy.

Salsa
Składniki: Koncentrat pomidorowy, woda, papryka, cukier, musztarda (woda,  GORCZYCA, ocet spirytusowy,  cukier, sól), ocet spirytusowy, skrobia modyfikowana, sól, przyprawy, substancje zagęszczające (guma 
guar, guma ksantanowa), substancja konserwująca (sorbinian potasu), regulator kwasowości (kwas cytrynowy).

Ser topiony cheddar
Składniki: ser cheddar (z MLEKA), woda, sery (z MLEKA), masło (z MLEKA), odtłuszczone MLEKO w proszku, emulgator: cytryniany sodu, naturalny aromat serowy Sharp Cheddar (z MLEKA), serwatka w proszku (z 
MLEKA), białka MLEKA, sól, regulator kwasowości: kwas mlekowy, barwniki: karoteny, substancja przeciwzbrylająca: lecytyny słonecznikowe.

Wrap Wieprzowy Składniki: Tortilla, wieprzowina, salsa, ziemniaczane nuggetsy, ser topiony cheddar, sałata lodowa, Majonez Max.
Tortilla Składniki: mąka PSZENNA, woda, olej roślinny (rzepakowy), cukier, emulgator (E471), substancje spulchniające (E500, E450), sól, kwas (kwas jabłkowy)

Wieprzowina Składniki: Mięso wieprzowe (94%), woda, sól, suszony syrop glukozowy, zioła, dekstroza, przyprawy, papryka, olej słonecznikowy, aromat, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy.

Salsa
Składniki: Koncentrat pomidorowy, woda, papryka, cukier, musztarda (woda,  GORCZYCA, ocet spirytusowy,  cukier, sól), ocet spirytusowy, skrobia modyfikowana, sól, przyprawy, substancje zagęszczające (guma 
guar, guma ksantanowa), substancja konserwująca (sorbinian potasu), regulator kwasowości (kwas cytrynowy).

Ziemniaczane nuggetsy Składniki: ziemniaki (89%), olej słonecznikowy, susz ziemniaczany, sól, dekstroza, ekstrakt z przyprawy (czarny pieprz). 

Ser topiony cheddar
Składniki: ser cheddar (z MLEKA), woda, sery (z MLEKA), masło (z MLEKA), odtłuszczone MLEKO w proszku, emulgator: cytryniany sodu, naturalny aromat serowy Sharp Cheddar (z MLEKA), serwatka w proszku (z 
MLEKA), białka MLEKA, sól, regulator kwasowości: kwas mlekowy, barwniki: karoteny, substancja przeciwzbrylająca: lecytyny słonecznikowe.

Sałata lodowa Składniki: sałata lodowa.
Majonez Max Składniki: Składniki: olej rzepakowy, woda, żółtka JAJ ocet, cukier, sól, ziarna GORCZYCY, substancja konserwujaca: sorbinian potasu, stabilizator: guma ksantanowa, przyprawy.

Wege Wrap Składniki: tortilla, kotlet warzywny, salsa, ziemniaczane nuggetsy, ser topiony cheddar, sałata lodowa, majonez. 
Tortilla Składniki: mąka PSZENNA, woda, olej roślinny (rzepakowy), cukier, emulgator (E471), substancje spulchniające (E500, E450), sól, kwas (kwas jabłkowy)
PlantBeef patty 90 g Składniki: BIAŁKO PSZENNE i SOJOWE (woda, teksturowany GLUTEN PSZENNY, BIAŁKO SOJOWE), tłuszcz kokosowy, woda, olej rzepakowy, emulgator E461, skrobia groszkowa, suszone warzywa (cebula, czosnek), 

suszone jabłko, wyciąg z drożdży, sól, przyprawy (pieprz czarny, SELER, kolendra), proszek grzybowy, błonnik bambusowy, koncentrat buraka czerwonego, aromat naturalny, sok cytrynowy.

Salsa
Składniki: Koncentrat pomidorowy, woda, papryka, cukier, musztarda (woda,  GORCZYCA, ocet spirytusowy,  cukier, sól), ocet spirytusowy, skrobia modyfikowana, sól, przyprawy, substancje zagęszczające (guma 
guar, guma ksantanowa), substancja konserwująca (sorbinian potasu), regulator kwasowości (kwas cytrynowy).

Ziemniaczane nuggetsy Składniki: ziemniaki (89%), olej słonecznikowy, susz ziemniaczany, sól, dekstroza, ekstrakt z przyprawy (czarny pieprz). 

Ser topiony cheddar
Składniki: ser cheddar (z MLEKA), woda, sery (z MLEKA), masło (z MLEKA), odtłuszczone MLEKO w proszku, emulgator: cytryniany sodu, naturalny aromat serowy Sharp Cheddar (z MLEKA), serwatka w proszku (z 
MLEKA), białka MLEKA, sól, regulator kwasowości: kwas mlekowy, barwniki: karoteny, substancja przeciwzbrylająca: lecytyny słonecznikowe.

Sałata lodowa Składniki: sałata lodowa.
Majonez Max Składniki: Składniki: olej rzepakowy, woda, żółtka JAJ ocet, cukier, sól, ziarna GORCZYCY, substancja konserwujaca: sorbinian potasu, stabilizator: guma ksantanowa, przyprawy.
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Muffin Jajko i Bekon Składniki: Angielski muffin, ser topiony cheddaromlet, bekon, omlet, majonez, musztarda diżońska.

Angielski muffin

Składniki: Mąka (mąką PSZENNA, wapń, żelazo, niacyna, tiamina), woda, mieszanka do oprószenia (żółta polenta, mąka ryżowa), mieszanka do muffinów (gluten PSZENNY, zakwas do ciasta (ŻYTNI), konserwant 
(propionian wapnia), emulgatory (Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowyh estryfikowane kwasem winowym, Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), regulator kwasowości (kwas winowy), przeciwutleniacz (kwas 
askorbinowy), drożdże, cukier, sól, olej rzepakowy, drożdże dezaktywowane.

Ser topiony cheddar
Składniki: ser cheddar (z MLEKA), woda, sery (z MLEKA), masło (z MLEKA), odtłuszczone MLEKO w proszku, emulgator: cytryniany sodu, naturalny aromat serowy Sharp Cheddar (z MLEKA), serwatka w proszku (z 
MLEKA), białka MLEKA, sól, regulator kwasowości: kwas mlekowy, barwniki: karoteny, substancja przeciwzbrylająca: lecytyny słonecznikowe.

Bekon
Składniki: bekon wieprzowy bez skóry i kosci, sól, dekstroza z kukurydzy, przeciwutleniacze: cytyniany sodu, askorbinian sodu, eksktrakt z przypraw, aromat dymu wędzarniczego, substancja konserwująca: azotyn 
sodu.

Omlet
Składniki: JAJA KURZE, MLEKO bez laktozy (3,5% tłuszczu), woda pitna, BIAŁKO JAJA KURZEGO, sól, maltodekstryna, stabilizator (E1422), substancja zakwaszająca: kwasek cytrynowy, olej rzepakowy, olej 
słonecznikowy, substancja zagęszczajaca: ksantan

Majonez Składniki: olej rzepakowy, woda, żółtka JAJ ocet, cukier, sól, ziarna GORCZYCY, substancja konserwujaca: sorbinian potasu, stabilizator: guma ksantanowa, przyprawy.
Musztarda diżońska Składniki: Woda, ZIARNA GORCZYCY, ocet winny , sól, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), środek konserwujący (DISIARCZYN POTASOWY)

Muffin Wieprzowy z jajkiem Składniki: Angielski muffin, ser topiony cheddaromlet, wieprzowina, omlet, majonez, musztarda diżońska.

Angielski muffin

Składniki: Mąka (mąką PSZENNA, wapń, żelazo, niacyna, tiamina), woda, mieszanka do oprószenia (żółta polenta, mąka ryżowa), mieszanka do muffinów (gluten PSZENNY, zakwas do ciasta (ŻYTNI), konserwant 
(propionian wapnia), emulgatory (Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowyh estryfikowane kwasem winowym, Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), regulator kwasowości (kwas winowy), przeciwutleniacz (kwas 
askorbinowy), drożdże, cukier, sól, olej rzepakowy, drożdże dezaktywowane.

Ser topiony cheddar
Składniki: ser cheddar (z MLEKA), woda, sery (z MLEKA), masło (z MLEKA), odtłuszczone MLEKO w proszku, emulgator: cytryniany sodu, naturalny aromat serowy Sharp Cheddar (z MLEKA), serwatka w proszku (z 
MLEKA), białka MLEKA, sól, regulator kwasowości: kwas mlekowy, barwniki: karoteny, substancja przeciwzbrylająca: lecytyny słonecznikowe.

Wieprzowina Składniki: Mięso wieprzowe (94%), woda, sól, suszony syrop glukozowy, zioła, dekstroza, przyprawy, papryka, olej słonecznikowy, aromat, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy.

Omlet
Składniki: JAJA KURZE, MLEKO bez laktozy (3,5% tłuszczu), woda pitna, BIAŁKO JAJA KURZEGO, sól, maltodekstryna, stabilizator (E1422), substancja zakwaszająca: kwasek cytrynowy, olej rzepakowy, olej 
słonecznikowy, substancja zagęszczajaca: ksantan

Majonez Składniki: olej rzepakowy, woda, żółtka JAJ ocet, cukier, sól, ziarna GORCZYCY, substancja konserwujaca: sorbinian potasu, stabilizator: guma ksantanowa, przyprawy.
Musztarda diżońska Składniki: Woda, ZIARNA GORCZYCY, ocet winny , sól, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), środek konserwujący (DISIARCZYN POTASOWY)

Tost Szynka i Ser Składniki: bułka, ser topiony cheddar, szynka, majonez Max, musztarda diżońska.

Bułka
Składniki: Mąka PSZENNA, woda, cukier, olej rzepakowy, glazura (woda, białko grochu, syrop glukozowy, mąka ryżowa), gluten PSZENNY, drożdże, sól, emulgatory: E472e, E471; środek do przetwarzania mąki: E300. 
Może zawierać SOJĘ, nasiona SEZAMU i MLEKO

Ser topiony cheddar
Składniki: ser cheddar (z MLEKA), woda, sery (z MLEKA), masło (z MLEKA), odtłuszczone MLEKO w proszku, emulgator: cytryniany sodu, naturalny aromat serowy Sharp Cheddar (z MLEKA), serwatka w proszku (z 
MLEKA), białka MLEKA, sól, regulator kwasowości: kwas mlekowy, barwniki: karoteny, substancja przeciwzbrylająca: lecytyny słonecznikowe.

Szynka
Składniki: schab wieprzowy (77%), woda, sól, białko SOJOWE, stabilizator: E 451, substancja zagęszczająca: E 407, błonnik bambusowy, białko wieprzowe, wzmacniacz smaku: E 621, przeciwutleniacz: E 301, glukoza, 
maltodekstryna, substancja konserwująca: E 250.

Majonez Max Składniki: olej rzepakowy, woda, żółtka JAJ ocet, cukier, sól, ziarna GORCZYCY, substancja konserwujaca: sorbinian potasu, stabilizator: guma ksantanowa, przyprawy.
Musztarda diżońska Składniki: Woda, ZIARNA GORCZYCY, ocet winny , sól, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), środek konserwujący (DISIARCZYN POTASOWY)

Hamburger z Serem i Jajkiem Składniki: bułka, wołowina, ser topiony cheddar, omlet, sos Max Oryginalny, 

Bułka
Składniki: Mąka PSZENNA, woda, cukier, olej rzepakowy, glazura (woda, białko grochu, syrop glukozowy, mąka ryżowa), gluten PSZENNY, drożdże, sól, emulgatory: E472e, E471; środek do przetwarzania mąki: E300. 
Może zawierać SOJĘ, nasiona SEZAMU i MLEKO

Wołowina Wołowina (86%), ziemniaki, woda, JAJA, sól, przyprawy.

Ser topiony cheddar
Składniki: ser cheddar 51% (z MLEKA), woda, sery (z MLEKA), masło (z MLEKA), odtłuszczone MLEKO w proszku, emulgator: cytryniany sodu, naturalny aromat serowy Sharp Cheddar (z MLEKA), serwatka w proszku (z 
MLEKA), białka MLEKA, sól, regulator kwasowości: kwas mlekowy, barwniki: karoteny, substancja przeciwzbrylająca: lecytyny słonecznikowe.

Omlet
Składniki: JAJA KURZE, MLEKO bez laktozy (3,5% tłuszczu), woda pitna, BIAŁKO JAJA KURZEGO, sól, maltodekstryna, stabilizator (E1422), substancja zakwaszająca: kwasek cytrynowy, olej rzepakowy, olej 
słonecznikowy, substancja zagęszczajaca: ksantan

Sos Max Oryginalny
Składniki: olej rzepakowy, pulpa pomidorowa, ogórek, cukier, nasiona GORCZYCY, żółtka JAJ, kalafior, marchew, cebula, ocet spirytusowy, sól, przyprawy (kurkuma, pieprz cayenne, papryczka chilli), skrobia 
modyfikowana, kwas: kwas cytrynowy, papryka, substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu, aromat.
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Wieprzowy BBQ Burger Składniki: bułka, ser topiony cheddar, sos Max BBQ, wieprzowina, czerwona cebula, ogórek konserwowy, kapusta kiszona, majonez Max

Bułka
Składniki: Mąka PSZENNA, woda, cukier, olej rzepakowy, glazura (woda, białko grochu, syrop glukozowy, mąka ryżowa), gluten PSZENNY, drożdże, sól, emulgatory: E472e, E471; środek do przetwarzania mąki: E300. 
Może zawierać SOJĘ, nasiona SEZAMU i MLEKO

Ser topiony cheddar
Składniki: ser cheddar (z MLEKA), woda, sery (z MLEKA), masło (z MLEKA), odtłuszczone MLEKO w proszku, emulgator: cytryniany sodu, naturalny aromat serowy Sharp Cheddar (z MLEKA), serwatka w proszku (z 
MLEKA), białka MLEKA, sól, regulator kwasowości: kwas mlekowy, barwniki: karoteny, substancja przeciwzbrylająca: lecytyny słonecznikowe.

Sos Max BBQ
Składniki: ketchup (pomidory, ocet, cukier, sól, cebula w proszku, przyprawy, naturalny aromat), cukier, sól, ocet, przyprawy (GORCZYCA w proszku), sos Worcestershire (ocet, melasa, syrop glukozowy, woda, sól, 
barwnik: karmel, czosnek w proszku, cukier, przyprawy, tamaryndowiec, naturalny aromat), aromat dymu hikorowego, sól, melasa. 

Wieprzowina Składniki: Mięso wieprzowe (94%), woda, sól, suszony syrop glukozowy, zioła, dekstroza, przyprawy, papryka, olej słonecznikowy, aromat, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy.
Czerwona cebula Składniki: czerwona cebula.
Ogórek konserwowy Składniki: ogórki, ocet, sól, ujędrniąjacy chlorek wapniowy (E509), aromaty naturalne
Kapusta kiszona Składniki: Kapusta kiszona 96% (kapusta biała, sól), cukier, skrobia modyfikowana, przyprawy, ekstrakty przypraw, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy.
Majonez Max Składniki: Składniki: olej rzepakowy, woda, żółtka JAJ ocet, cukier, sól, ziarna GORCZYCY, substancja konserwujaca: sorbinian potasu, stabilizator: guma ksantanowa, przyprawy.

Box z Wieprzowiną Składniki: Ziemniaczane nuggetsy, Sos Max Topiony Ser, wieprzowina, miks sałatkowy, czerwona cebula, salsa.
Ziemniaczane nuggetsy Składniki: ziemniaki (89%), olej słonecznikowy, susz ziemniaczany, sól, dekstroza, ekstrakt z przyprawy (czarny pieprz). 

Sos Max Topiony Ser
Składniki: MLEKO odtłuszczone, woda, olej rzepakowy, skrobia modyfikowana, ser Cheddar (MLEKO, sól, enzymy), sól, papryka jalapeño , przeciwutleniacze: fosforany sodu, cytryniany sodu, pasta pomidorowa, 
substancja konserwująca: kwas mlekowy, ekstrakt drożdżowy, barwniki: karoteny, przyprawy, czosnek, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, stabilizator: karboksymetyloceluloza.

Wieprzowina Składniki: Mięso wieprzowe (94%), woda, sól, suszony syrop glukozowy, zioła, dekstroza, przyprawy, papryka, olej słonecznikowy, aromat, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy.
Miks sałatkowy Sałata lodowa, salata radicchio, rukola, marchew. 
Czerwona cebula Składniki: czerwona cebula.

Salsa
Składniki: Koncentrat pomidorowy, woda, papryka, cukier, musztarda (woda,  GORCZYCA, ocet spirytusowy,  cukier, sól), ocet spirytusowy, skrobia modyfikowana, sól, przyprawy, substancje zagęszczające (guma 
guar, guma ksantanowa), substancja konserwująca (sorbinian potasu), regulator kwasowości (kwas cytrynowy).

Mini Pancakes  Składniki: pancakes, polewa truskawkowa, truskawki, lody śmietankowe.

Pancakes
Składniki: Mąka PSZENNA, olej roślinny (olej rzepakowy, olej kokosowy), pasteryzowane JAJA KURZE, woda, cukier, MLEKO ODTŁUSZCZONE w proszku, proszek do pieczenia (węglan sodu, difosforan), emulgator 
(lecytyna słonecznikowa), BIAŁKO JAJA KURZEGO w proszku, sól, regulator kwasowości (kwasek cytrynowy), aromat (MLEKO)

Polewa truskawkowa
Składniki: syrop glukozowy, cukier, truskawki (25%), woda, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja zagęszczająca: pektyny, aromat, substancja konserwująca: sorbinian potasu, barwnik: antocyjany i 
koncentrat soku z czarnego bzu. 

Truskawki Składniki: mrożone truskawki. 
Bita śmietana Składniki: śmietanka (30%), płynny cukier (cukier 5%), syrop glukozowy (glukoza 5%), gaz pędny N2O2, N2, emulgator E 471, stabilizator: karagen, naturalny aromat waniliowy. 

Jogurt z truskawkami i granolą Składniki: jogurt naturalny typu greckiego, granola z granatem, truskawki, polewa truskawkowa, 
Jogurt naturalny typu greckiego Skladniki: MLEKO ṕasteryzowane, BIAŁKA MLEKA, ŚMIETANKA PASTERYZOWANA, zywe kultury bakterii jogurtowych. 

Granola z granatem

Skladniki: Pełnoziarniste PŁATKI OWSIANE, MĄKA: JĘCZMIENNA, OWSIANA, kukurydziana; nierafinowany cukier trzcinowy, olej słonecznikowy, kostka jagoda-granat (owoce: skoncentrowane puree jabłkowe, 
skoncentrowany sok jabłkowy, puree z jagody, skoncentrowany sok z granatu, skoncentrowany sok z jagody; substancja żelująca: pektyna; błonnik cytrusowy, naturalny aromat jagodowy), grys kukurydziany, 
żurawina suszona słodzona (żurawina, cukier trzcinowy, olej słonecznikowy), substancje spulchniające: węglany sodu, sól morska, emulgator: lecytyny (z SOI); ekstrakt słodu jęczmiennego; aromaty.

Truskawki Składniki: mrożone truskawki.

Polewa truskawkowa
Składniki: syrop glukozowy, cukier, truskawki (25%), woda, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja zagęszczająca: pektyny, aromat, substancja konserwująca: sorbinian potasu, barwnik: antocyjany i 
koncentrat soku z czarnego bzu. 
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BEVERAGES / NAPOJE

Coca-Cola Składniki: woda, cukier, dwutlenek węgla, barwnik E 150d, kwas: kwas fosforowy, naturalne aromaty w tym kofeina. 

Coca-Cola Zero
Składniki: woda, barwnik E 150d, kwas: fosforowy, substancje słodzące: cyklaminiany, aceulfam K, aspartam, naturalne aromaty w tym kofeina, regulator kwasowości: cytryniany 
sodu, substancja konserwująca: sorbinian potasu, substancja przeciwpieniąca E 900. Zawiera źródło fenyloalaniny. 

Sprite 
Składniki: woda, cukier, dwutlenek węgla, kwas: kwas cytrynowy, substancje słodzące: acesulfam-K, aspartam, neohesperydyna DC, substancja konserwująca: benzoesan sodu, 
regulator kwasowości: cytrynianay sodu, naturalny aromat cytryny i limonki, substancja przeciwpieniąca E 900. Zawiera źródło fenyloalaniny. 

Fanta Pomarańczowa
Składniki: woda, cukier, dwutlenek węgla, sok pomarańczowy z soku zagęszczonego (5%), dwutlenek węgla, naturalny aromat pomarańczowy z innymi naturalnymi aromatami, 
kwas: kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, stabilizator: guma guar, barwnik: karoteny, substancja konserwująca: benzoesan sodu. 

Monster Energy ORIGINAL, 0,5 l

Składniki: Woda, cukier, syrop glukozowy, kwas: kwas cytrynowy; aromaty, dwutlenek węgla, tauryna (0,4%), regulator kwasowości: cytryniany sodu; barwnik: antocyjany; wyciąg z 
korzenia żeń-szenia (0,08%), L-winian L-karnityny (0,04%), substancje konserwujące: kwas sorbowy, kwas benzoesowy; kofeina (0,03%), witaminy: niacyna, witamina B6, 
ryboflawina, witamina B12; substancja słodząca: sukraloza; chlorek sodu, D-glukuronolakton, wyciąg 
z nasion guarany (0,002%), inozytol, maltodekstryna

Monster Energy ULTRA WHITE ZERO, 0,5 l

Składniki: Woda, kwas: kwas cytrynowy; dwutlenek węgla, tauryna (0,4%), regulator kwasowości: cytryniany sodu; aromaty, wyciąg z korzenia żeńszenia (0,08%), substancje 
słodzące: sukraloza, acesulfam K, kofeina (0,03%), substancje konserwujące: kwas sorbowy, kwas benzoesowy; L-winian L-karnityny (0,015%), witaminy: niacyna, kwas 
pantotenowy, witamina B6, witamina B12; chlorek sodu, D-glukuronolakton, wyciąg z nasion guarany (0,002%), inozytol

Monster Energy MANGO LOCO, 0,5 l

Składniki: Woda, Soki owocowe odtworzone z zagęszczonych soków (15%): białe winogrono, mango, gujawa, jabłko, ananas, owoce passiflory, morela, brzoskwinia, pomarańcza, 
cytryna, cukier syrop glukozowy, dwutlenek węgla, kwas: kwas cytrynowy; tauryna (0,4%), regulator kwasowości: cytryniany sodu; aromaty, substancje słodzące: sukraloza, 
acesulfam K, kofeina (0,03%), substancje konserwujące: kwas sorbowy, kwas benzoesowy; L-winian L-karnityny, Inozytol (0,004%), witaminy: niacyna, ryboflawina, witamina B6, 
witamina B12; chlorek sodu, D-glukuronolakton, wyciąg z nasion guarany (0,002%), inozytol

Fuze tea cytrynowa z trawą cytrynową 0,5 l
Składniki: woda, cukier, fruktoza, kwas: kwas cytrynowy; ekstrakt z czarnej herbaty (0.12%), regulator kwasowości: cytryniany sodu; sok cytrynowy z soku zagęszczonego (0.1%), 
naturalne aromaty, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy; ekstrakt z trawy cytrynowej (0.01%), substancje słodzące: glikozydy stewiolowe.

Fuze tea brzoskwinia z hibiskusem 0,5 l
Składniki: woda, cukier, fruktoza, kwasy: kwas cytrynowy i jabłkowy; ekstrakt z czarnej herbaty (0,12%), sok brzoskwiniowy z soku zagęszczonego (0,1%), naturalne aromaty, 
regulator kwasowości: cytryniany sodu; przeciwutleniacz: kwas askorbinowy; ekstrakt z hibiskusa (0.01%), substancja słodząca: glikozydy stewiolowe

Fuze tea marakuja bez cukru 0,5 l
Składniki: woda, ekstrakt z zielonej herbaty (0.14%), kwas: kwas cytrynowy, sok z marakui z soku zagęszczonego (0,1%), regulator kwasowości: cytryniany sodu, aromaty,
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, substancje słodzące: aspartam, acesulfam K i sukraloza. Zawiera źródło fenyloalaniny.

Kropla Beskidu niegazowana 0,5 l Naturalna woda mineralna niegazowana
Kropla Beskidu gazowana 0,5 l Naturalna woda mineralna gazowana
Cappy sok pomarańczowy 0,33 l Składniki: sok pomarańczowy z soku zagęszczonego. 
Cappy sok jabłkowy 0,33 l Składniki: sok jabłkowy z soku zagęszczonego. 

Cappy Multivitamina 0,33 l
Składniki: soki owocowe i przecier z koncentratów: sok pomarańczowy (31%), sok jabłkowy (16%), sok cytrynowy (2%), sok winogronowy (2%), przecier brzoskwiniowy (1%); woda, 
cukier, witaminy: witamina C, niacyna, witamina E, kwas pantotenowy, witamina B6, witamina A; kwas: kwas cytrynowy. 

Piwo Lech Premium 0,4 l draft no info on label - producer not obliged to disclose it
Piwo bezalkoholowe Lech Free Limonka z Mieta, 0,33L 
puszka

Składniki: woda, słód JĘCZMIENNY, cukier, sok cytrynowy z soku zagęszczonego, naturalny aromat z limonki, naturalny aromat z mięty z innymi naturalnymi aromatami, regulator 
kwasowości: kwas cytrynowy, chmiel i wyciąg z szyszek chmielowych. 
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Espresso Składniki: woda, kawa mielona. 

Espresso podwójne Składniki: woda, kawa mielona. 
Kawa mała Składniki: woda, kawa mielona. 
Kawa średnia Składniki: woda, kawa mielona. 
Kawa duża Składniki: woda, kawa mielona. 
Kawa z mlekiem mała Składniki: woda, MLEKO pasteryzowane 3,2%, kawa mielona. 
Kawa z mlekiem średnia Składniki: woda, MLEKO pasteryzowane 3,2%, kawa mielona. 
Kawa z mlekiem duża Składniki: woda, MLEKO pasteryzowane 3,2%, kawa mielona. 
Cappuccino małe Składniki: woda, MLEKO pasteryzowane 3,2%, kawa mielona. 
Cappuccino średnie Składniki: woda, MLEKO pasteryzowane 3,2%, kawa mielona. 
Cappuccino duże Składniki: woda, MLEKO pasteryzowane 3,2%, kawa mielona. 
Latte mała Składniki: woda, MLEKO pasteryzowane 3,2%, kawa mielona.   
Latte średnia Składniki: woda, MLEKO pasteryzowane 3,2% kawa mielona. 
Latte duża Składniki: woda, MLEKO pasteryzowane 3,2% kawa mielona. 
Latte mała Składniki: woda, MLEKO pasteryzowane 3,2% kawa mielona. 
Latte średnia Składniki: woda, MLEKO pasteryzowane 3,2% kawa mielona. 
Latte duża Składniki: woda, MLEKO pasteryzowane 3,2% kawa mielona. 
Latte karmelowa mała Składniki: woda, MLEKO pasteryzowane 3,2% kawa mielona, syrop karmelowy (cukier, woda,aromat, kwas: kwas cytrynowy, barwnik: karmel).
Latte karmelowa średnia Składniki: woda, MLEKO pasteryzowane 3,2%, syrop karmelowy (cukier, woda,aromat, kwas: kwas cytrynowy, barwnik: karmel), kawa mielona. 
Latte karmelowa duża Składniki: woda, MLEKO pasteryzowane 3,2%, syrop karmelowy, (cukier, woda,aromat, kwas: kwas cytrynowy, barwnik: karmel) kawa mielona. 

Latte waniliowa mała
Składniki: woda, MLEKO pasteryzowane 3,2% kawa mielona, syrop waniliowy (cukier, woda,naturalny aromat, ekstrakt z wanilii, zagęszczony sok z cytryny, substancja 
konserwująca: sorbinian potasu). 

Latte waniliowa średnia
Składniki: woda, MLEKO pasteryzowane 3,2%, syrop waniliowy (cukier, woda,naturalny aromat, ekstrakt z wanilii, zagęszczony sok z cytryny, substancja konserwująca: sorbinian 
potasu), kawa mielona. 

Latte waniliowa duża
Składniki: woda, MLEKO pasteryzowane 3,2%, syrop waniliowy (cukier, woda,naturalny aromat, ekstrakt z wanilii, zagęszczony sok z cytryny, substancja konserwująca: sorbinian 
potasu), kawa mielona. 

Herbata mała Składniki: woda, herbata (czarna lub zielona).
Herbata średnia Składniki: woda, herbata (czarna lub zielona).
Herbata duża Składniki: woda, herbata (czarna lub zielona).

Mrożone latte karmelowa Składniki: woda, MLEKO pasteryzowane 3,2%, syrop karmelowy (cukier, woda, aromat, kwas: kwas cytrynowy, barwnik: karmel), kawa mielona. 

Mrożone latte waniliowa
Składniki: woda, MLEKO pasteryzowane 3,2% kawa mielona, syrop waniliowy (cukier, woda, naturalny aromat, ekstrakt z wanilii, zagęszczony sok z cytryny, substancja 
konserwująca: sorbinian potasu). 

Latte mrożona Składniki: woda, MLEKO pasteryzowane 3,2% kawa mielona. 


