
 

 

Subway® Ingredientai ir Alergenai 
Informacija apie gaminių sudėtį buvo sudaryta remiantis naujausia maisto produktų gamintojų pateikta informacija.  

Šiame sąraše nurodomi ingredientai gali skirtis priklausomai nuo metų laiko, receptūros pokyčių arba pasikeitus maisto 
produktų tiekėjams. Prašome prisiminti, kad maisto produktus gaminančiose gamyklose gali būti dirbama ir su kitais, nei 
žemiau išvardintais alergenais; šiose gamyklose įgyvendinama daug priemonių, kad šiais alergenais nebūtų užteršti kiti 
maisto gaminiai. 
 
ĮSPĖJIMAS: Paruošimo metu atskiri produktai gali vienas su kitu liestis, į ką ruošiant šį dokumentą nebuvo 
atsižvelgta. Prašome aptarnaujantį personalą įspėti, apie bet kokią maisto produktų sukeltą alerginę reakciją. 
 

        Peržiūrėta 2020 m. spalio mėn, Čekijos Respublika 

DUONOS IR TORTILIJOS 
ITALIŠKA (ŠVIESI) DUONA  
Kviečių miltai, vanduo, mielės, cukrus, glitimas, miltus 
gerinantys priedai (emulsikliai E472e, E481, miltų 
apdorojimo medžiaga E516, sojų miltai, dekstrozė, tirštiklis 
E412, miltus gerinanti medžiaga E300, enzimai (alfa-
amilazė, ksilanazė)), augaliniai riebalai, druska. 

Alergenai: glitimas (kviečiai), soja 
Pastaba: Duona pagaminta iš užšaldytos tešlos. 

KVIETINĖ DUONA  
Kviečių miltai, vanduo, mielės, cukrus, glitimas, kviečių 
sėlenos, miltus gerinantys priedai (emulsikliai E472e, 
E481, miltų apdorojimo medžiaga E516, sojų miltai, 
dekstrozė, tirštiklis E412, miltus gerinanti medžiaga E300, 
enzimai (alfa-amilazė, ksilanazė)), miežių salyklo 
ekstraktas, galiniai riebalai, druska. 

Alergenai: glitimas (kviečiai, miežiai), soja 
Pastaba: Duona pagaminta iš užšaldytos tešlos. 

SŪRIO SU RAUDONĖLIU DUONA 
Itališka (šviesi) duona 
Raudonėlis, Parmezano sūris. 

Alergenai: glitimas (kviečiai), soja, pienas/ laktozė 
Pastaba: Duona pagaminta iš užšaldytos tešlos. 

ROZMARINŲ SU JŪROS DRUSKA DUONA 
Itališka (šviesi) duona [kviečių miltai, vanduo, mielės, 
cukrus, glitimas, miltus gerinantys priedai (emulsikliai 
E472e, E481, miltų apdorojimo medžiaga E516, sojų 
miltai, dekstrozė, tirštiklis E412, miltus gerinanti medžiaga 
E300, enzimai (alfa-amilazė, ksilanazė)), augaliniai 
riebalai, druska], jūros druska su rozmarinais [rozmarinas, 
jūros druska, rapsų aliejus]. 

Alergenai: glitimas (kviečiai), soja 
Pastaba: Duona pagaminta iš užšaldytos tešlos. 

ĮVAIRIŲ SĖKLŲ KVIETINĖ DUONA 
Kvietinė duona [Kviečių miltai, vanduo, mielės, cukrus, 
glitimas, kviečių sėlenos, miltus gerinantys priedai 
(emulsikliai E472e, E481, miltų apdorojimo medžiaga 
E516, sojų miltai, dekstrozė, tirštiklis E412, miltus gerinanti 
medžiaga E300, enzimai (alfa-amilazė, ksilanazė)), miežių 
salyklo ekstraktas, galiniai riebalai, druska], sėklos 
[saulėgrąžų sėklos (40%), moliūgų sėklos (30%), auksinių 
linų sėmenys (15%), rudųjų linų sėmenys (15%)]. 

Alergenai: glitimas (kviečiai, miežiai), soja, dėl gamybos 
metodų, gali būti riešutų ir sezamo pėdsakų. 
Pastaba: Duona pagaminta iš užšaldytos tešlos. 

TORTILIJA SU POMIDORAIS IR BAZILIKU 
66 % kviečių miltų, vanduo, rapsų aliejus, kildymo 
medžiaga (E500, E450), 0, 8% pomidorų, dekstrozė, 
druska, rūgštis (E296), bazilikas, prieskoniai, paprikos.  

Alergenai: glitimas (kviečiai) 

TORTILIJA SU ŠPINATAIS 
66 % kviečių miltų, vanduo, rapsų aliejus, kildymo 
medžiaga (E500, E450), 1, 7 % špinatų, dekstrozė, 
druska, rūgštis (E296). 

Alergenai: glitimas (kviečiai) 

DUONA BE GLITIMO 
Vanduo, ryžių miltai, tapijokos krakmolas, kukurūzų 
krakmolas, rapsų aliejus, mielės, drėkiklis (E422), gysločio 

Alergenai: nėra 



 

 
luobelės, cukrus, žirnių baltymai, stabilizatoriai (E464, 
E415), druska, grikių miltai. 

 

PAUKŠTIENA, KIAULIENA, JAUTIENA, ŽUVIS, KIAUŠINIAI 
VIŠTIENOS GABALIUKAI 
Vištienos kūtinėlė, dekstrozė, druska, 1.3% bulvių 
krakmolas, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga (E500). 

Alergenai: nėra  
Pastaba: 100 g gatavam produktui pagaminti, sunaudota 
105 g vištienos krūtinėlės.  
Gamybos metu buvo dedamos visos pastangos pašalinti 
kaulus, tačiau jų dalelių galėjo likti. 

VIŠTIENA TERIYAKI 
Vištienos gabaliukai [vištienos kūtinėlė, dekstrozė, druska, 
1.3% bulvių krakmolas, rūgštingumą reguliuojanti 
medžiaga (E500)], teriyaki padažas [sojų padažas 
(vanduo, sojų pupelės, druska, kviečių miltai), vanduo, 
pomidorų tyrė, spirito actas, gliukozės-fruktozės sirupas, 
modifikuotas kukurūzų krakmolas, svogūnai, cukrus, 
žolelės, paprika, druska, sezamų sėklos, karamelizuotas 
cukrus, prieskoniai, tirštiklis E 410, konservantai E202 ir  
E211]. 

Alergenai:  soja, glitimas (kviečiai), sezamas 
Gamybos metu buvo dedamos visos pastangos pašalinti 
kaulus, tačiau jų dalelių galėjo likti. 

BARBEKIU VIŠTIENA 
Vištienos gabaliukai [vištienos kūtinėlė, dekstrozė, druska, 
1.3% bulvių krakmolas, rūgštingumą reguliuojanti 
medžiaga (E500)], Barbekiu padažas [Vanduo, cukrus, 
cukranendrių melasa, pomidorų pasta, salyklo actas 
(salykliniai miežiai), actas, 5% medus, modifikuotas 
kukurūzų krakmolas, druska, prieskoniai (paprika, kmynai, 
kajeno pipirai), 0.3% vanduo, česnako tyrė [česnakai, 
rūgštingumą reguliuojanti medžiaga (citrinos rūgštis)], 
svogūnų milteliai, pikantiški pagardai (mielių ekstrakto 
milteliai, maltodekstrinas, druska, ryžių miltai, svogūnų 
milteliai), raudonėlis, gvazdikėlių aliejus]. 

Alergenai: glitimas (miežiai) 
Gamybos metu buvo dedamos visos pastangos pašalinti 
kaulus, tačiau jų dalelių galėjo likti. 

VIŠTIENA TIKKA 
Vištienos mėsa, 4.5% pagardai [prieskoniai (kmynai, 
kalendra, aitriosios paprikos, vaistinė ožragė, kajenas), 
kvietiniai miltai, maltodekstrinas, česnako milteliai, cukrus, 
natūralios ciberžolės kvapiosios medžiagos, svogūnų 
milteliai, dažikliai (E160c), kalendros ekstraktas], 2% 
jogurto milteliai (nugriebtas pienas, kultūros), pomidorų 
tyrė, druska, laktozė (pienas), stabilizatoriai (E450, E451), 
0.15% pieno baltymai, citrinų sulčių koncentratas. 

Alergenai: glitimas (kviečiai), pienas/ laktozė  
Pastaba: 100 g gatavam produktui pagaminti, sunaudota 
106 g vištienos.  
Gamybos metu buvo dedamos visos pastangos pašalinti 
kaulus, tačiau jų dalelių galėjo likti. 

MANGO TIKKA VIŠTIENA 
Vištiena Tikka [Vištienos mėsa, 4.5% pagardai [prieskoniai 
(kmynai, kalendra, aitriosios paprikos, vaistinė ožragė, 
kajenas), kvietiniai miltai, maltodekstrinas, česnako 
milteliai, cukrus, natūralios ciberžolės kvapiosios 
medžiagos, svogūnų milteliai, dažikliai (E160c), kalendros 
ekstraktas], 2% jogurto milteliai (nugriebtas pienas, 
kultūros), pomidorų tyrė, druska, laktozė (pienas), 
stabilizatoriai (E450, E451), 0.15% pieno baltymai, citrinų 
sulčių koncentratas], majonezas [vanduo, rapsų aliejus 
(35%), actas (10% acid), gliukozės ir fruktozės sirupas, 
modifikuotas kukurūzų krakmolas, druska, kiaušinio 
trynys, parūgštinimas: E 270, sutirštintojas: E 415, 
garstyčių sėklos, prieskoniai], mango čatnis [Mango 
vaisius (46%), cukrus, vanduo, modifikuotas kukurūzų 
krakmolas, druska, česnako tyrė, rūgštingumą reguliuojanti 
medžiaga (acto rūgštis), juodųjų svogūnų sėklos, dažiklis 
(paprikos ekstraktas), kmynų sėklos, prieskonių mišinys 
(koriandras, kasija, imbieras, muskato riešutas, pankoliai, 

Alergenai: glitimas (kviečiai), pienas/ laktozė, kiaušiniai, 
garstyčios 
Pastaba: 100 g gatavam produktui pagaminti, sunaudota 
106 g vištienos.  
Gamybos metu buvo dedamos visos pastangos pašalinti 
kaulus, tačiau jų dalelių galėjo likti. 



 

 
gvazdikėliai, kardamonas), pankoliai, malti juodieji pipirai, 
pankolio sėklos, maltas kardamonas, gvazdikėliai]. 

KALAKUTIENA 
87% kalakutienos krūtinėlės, vanduo, druska, stabilizatoriai 
(E407, E450, E451), antioksidantas (E326), dekstrozė, balti 
pipirai, spalva (E150a). 

Alergenai: nėra  
 
 

 
KUMPIS 
Užpakalinis kiaulienos kumpis (88.5%), vanduo, druska, 
dekstrozė, modifikuotas kukurūzų krakmolas, stabilizatoriai 
(E407, E450, E451), dūmo kondensatas, antioksidantas 
(E301), konservantas (E250). 

Alergenai: nėra 

AŠTRUSIS SALIAMIS (PEPPERONI)        
Mėsa (kiauliena, jautiena), kiaulienos riebalai, druska, 
pagardai (prieskoniai, dekstrozė, gliukozės sirupas, druska, 
antioksidantas (E301, E300), kvapiosios medžiagos, 
ekstraktai (paprikos, pipirų, jazminų arbata), kvapioji 
medžiaga dūmams), rozmarino ekstraktas, spalva (E160c), 
kultūra, konservantas (E250). 

Alergenai: nėra (patobulintoje versijoje nėra. Senojoje 
versijoje yra garstyčių. Jei klientas yra alergiškas, 
rekomenduojame patikrinti, ar sandėlyje yra dabartinių 
atsargų ingredientų.) 
Pastaba: 100 g gatavam produktui pagaminti, sunaudota 
112 g kiaulienos ir jautienos. 

SALIAMIS 
Mėsa (kiauliena, jautiena), kiaulienos riebalai, druska, 
pagardai [dekstrozė, prieskoniai (balti pipirai, imbieras), 
maltodekstrinas, kvapiosios medžiagos (kvapiosios 
medžiagos, dūmų kvapiosios medžiagos), druska, 
antioksidantai (E301, E300), pastarnokai, natūralūs 
kvapikliai, česnakai, kvapiklis, svogūnas, juodųjų pipirų 
ekstraktas], rozmarino ekstraktas, kultūra, konservantas 
(E250). 

Alergenai: nėra 
Pastaba: 100 g gatavam produktui pagaminti, sunaudota 
112g kiaulienos ir jautienos. 

ŠONINĖ 
Kiaulienos pilvo mėsa, druska, cukrus, 2, 2% klevų sirupas, 
dūmo kondensatas, emulsiklis (E451), konservantas 
(E250). 

Alergenai: nėra  
Pastaba: 100 g gatavam produktui pagaminti, sunaudota 
212g kiaulienos pilvo mėsos. 

KIAULIENOS ŠONKAULIUKŲ PAPLOTĖLIS 
Kiauliena 86.1%, vanduo, inulinas, žirnių pluoštas, druska, 
dekstrozė, stabilizatorius E450, antioksidantas (E300, 
E392), rūgštis E330, kvapiosios medžiagos. 

Alergenai: nėra  

STEIKAS 
69% jautienos kepsnių gabalėliai [jautiena*, pagardai 
(džiovintas gliukozės sirupas, modifikuotas kukurūzų 
krakmolas, dekstrozė, cukranendrių cukrus, pomidorų 
milteliai, skrudinto miežių salyklo ekstraktas, sojos 
baltymai, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga (E330), 
česnakai, natūralūs kvapiosios medžiagos (miežiai), 
svogūnai, juodieji pipirai), dekstrozė, druska, stabilizatoriai 
(E450, E451)], 15% svogūnų laiškai, 9,5% žaliosios 
paprikos, 6,5% prieskoniai [vanduo, gliukozės sirupas, 
dekstrozė, cukranendrių cukrus, pomidorų milteliai, 
skrudinto miežių salyklo ekstraktas, prieskoniai (juodieji 
pipirai, česnakai, svogūnai), rūgštingumą reguliuojanti 
medžiaga (E330), natūralios kvapiosios medžiagos 
(miežiai)]. 

Alergenai: soja, glitimas (miežiai) 
*100 g gatavam produktui pagaminti, sunaudota 129g 
jautienos. 
 

JAUTIENOS PAPLOTĖLIS 
Jautiena (81%), jautienos riebalai, vanduo, tekstūruota 
soja, maltodekstrinas, sojos koncentratas, druska, 
krakmolas, svogūnų milteliai, kvapiosios medžiagos 
(kviečių maltodekstrinas, kvapiosios medžiagos, druska, 
dūmų kvapiosios medžiagos, prieskonių ekstraktai, 
rūgštingumo reguliatorius (E330), česnakų ekstraktas), 
česnakų milteliai, stabilizatorius ( E450, E451), 
antioksidantas (E301). 

Alergenai: soja 



 

 
TUNAS SU MAJONEZU 
Tunas: Tunas, vanduo, druska. 
Majonezas: Vanduo, rapsų aliejus (35%), actas (10% 
rūgšties), gliukozės ir fruktozės sirupas, modifikuotas 
kukurūzų krakmolas, druska, kiaušinio trynys, 
parūgštinimas: E 270, tirštiklis: E 415, garstyčių sėklos, 
prieskoniai. 

Alergenai: kiaušinis, garstyčios, žuvis 
 

BE LUKŠTO VIRTAS KIAUŠINIS 
Laivėje auginamų vištų kiaušiniai, rapsų aliejus. 

Allergens: kiaušinis 
 

 

SŪRIAI 
AMERIKIETIŠKAS SŪRIS 
Sūris (64%), vanduo, sviestas, pieno baltymai, 
emulsuojanti druska (E331), lieso pieno milteliai, išrūgų 
milteliai, natūralaus sūrio kvapiosios medžiagos, 
konservantas (E200), atskyrimo priemonė (saulėgrąžų 
lecitinas). 

Alergenai: pienas/ laktozė 

 

KREMINIS SŪRIS 
Kreminis sūris, druska, pasukų milteliai, mikrobinės 
kilmės šliužo fermentas, E410 ir E412. 

Alergenai: pienas/ laktozė 

 
KIETASIS SŪRIS 
Pienas (100% karvės pienas), druska, šliužo fermentas, 
konservantas lizocimas (iš vištų kiaušinių). 

Alergenai: pienas/ laktozė, kiaušiniai 

 
EMENTALIO SŪRIS 
Pasterizuotas karvės pienas, druska, pradinė kultūra, 
šliužo fermentas. 

Alergenai: pienas/ laktozė 

 
MOCARELA SU ČEDERIO SŪRIU 
74% mocarelos [(karvės pieno, druskos, pieno rūgšties 
kultūros, šliužo fermento (mikrobų)]], 24% raudonojo 
čederio (karvės pieno, druskos, starterio kultūros, šliužo 
fermento, natūralių dažiklių E160B), 2% bulvių krakmolo. 

Alergenai: pienas/ laktozė 
 

FETA SŪRIS 
Pasterizuotas avių pienas, pasterizuotas ožkos pienas, 
druska, pradinės kultūros, ne gyvūninės kilmės šliužo 
fermentas. 

Alergenai: pienas/ laktozė 

 

 
AUGALINIAI PRODUKTAI 

AŠTRUSIS VEGANIŠKAS PAPLOTĖLIS 
Daržovės 43% (raudonasis svogūnas, raudonieji pipirai, 
žalieji saldieji pipirai, morkos, špinatai, kukurūzai, baltieji 
kopūstai, žirniai, žaliosios aitriosios paprikos), augaliniai 
baltymai (soja, kviečių glitimas), vanduo, saulėgrąžų 
aliejus, ryžiai, tyrė (imbiero tyrė) , česnako tyrė), krakmolas 
(bulvės, kviečiai), aromatas (salierai), kalendra, tirštiklis 
(metilceliuliozė), prieskoniai, dekstrozė, druska. 

Alergenai: soja, glitimas (kviečiai), salierai 
 

BUROKĖLIŲ IR PUPELIŲ PAPLOTĖLIS 
46.3%* burokai, 14.9%* burokų mišinys (sojos baltymai, 
bambuko pluoštas, modifikuotas krakmolas, actas, 
burokėlių sulčių milteliai, natūralios kvapiosios medžiagos), 
12.2%* burokėlių mišinys [bolivinė balanda, džiovintos 
spanguolės (spanguolės, cukrus, saulėgrąžų aliejus), 
burokėlių milteliai, natūralūs kvapikliai, prieskoniai (paprika, 
kmynai, juodieji pipirai, kalendra, cinamonas, muskato 
riešutas, kardamonas, gvazdikėliai)], kviečių glitimas, 
vanduo, 4.3% * juodosios pupelės (vanduo, džiovintos 
pupelės, druska), pakepinti svogūnai, tapijokos krakmolas, 
druska. 

Alergenai: soja, glitimas (kviečiai) 



 

 
CHALAPOS PAPRIKOS 

Chalapos pipirai, vanduo, actas, druska, kalio sorbatas 
(konservantas E202), kalcio chloridas (E509), natrio 
metabisulfitas (E223). 

Alergenai: sulfatai 
 

MARINUOTI AGURKĖLIAI 
Agurkai, vanduo, actas, druska, stangrinamoji medžiaga 
(kalcio chloridas), konservantas (kalio sorbatas), dažiklis 
(kurkuminas), natūralios kvapiosios medžiagos. 

Alergenai: nėra  

SAULĖJE DŽIOVINTI MARINUOTI POMIDORAI 
Pusiau džiovinti slyviniai pomidorai (93%), rapsų aliejus, 
druska, česnakai, raudonėliai. 

Alergenai: nėra  

ALYVUOGĖS 

Supjaustytos juodosios alyvuogės, vanduo, druska, 
geležies gliukonatas. 

Alergenai: nėra  

POMIDORAI 
Plonai supjaustyti raudonieji pomidorai. 

Alergenai: nėra 

AGURKAI 
Plonai supjaustyti agurkai. 

Alergenai: nėra 

SVOGŪNAI 
Plonai supjaustyti raudonieji svogūnai. 

Alergenai: nėra 

SALOTOS 
Storai supjaustytos aisbergo salotos. 

Alergenai: nėra 

TRIJŲ SPALVŲ PAPRIKOS 
Plonai supjaustytos raudonosios, geltonosios ir žaliosios 
paprikos. 

Alergenai: nėra 

ŠPINATAI 
Špinatai.  

Alergenai: nėra 

KUKURŪZAI 
(100%) kukurūzai. 

Alergenai: nėra 

GVAKAMOLĖ 
Avokadas (91%), distiliuotas actas, vanduo, chalapos 
paprikos, dehidratuotas svogūnas, druska, granuliuoti 
česnakai. 

Alergenai: nėra 

KEPTOS BULVYTĖS 
Bulvės (90%), kepiniai (modifikuotas krakmolas, ryžių 
miltai, dekstrinas, žirnių pluoštas, ciberžolės ekstraktas, 
stabilizatorius (ksantano derva), spalva (paprikos 
ekstraktas), žirnių baltymai, saulėgrąžų aliejus (4%), 
druska. 

Alergenai: nėra 

 
 

PADAŽAI IR PAGARDAI 
MEDAUS IR HICKORY BARBEKIU PADAŽAS 
Gliukozės ir fruktozės sirupas, pomidorų tyrė, miežių 
salyklo actas (turi glitimo), melasa, 5% medaus, spirito 
actas, modifikuotas vaško kukurūzų krakmolas, druska, 
prieskoniai, karamelės cukraus sirupas, tirštiklis (E415), 
0,02% hickory rūkyta druska, natūrali kvapnusis, rūkytas 
vanduo. 

Alergenai: glitimas (miežiai) 

AŠTRUSIS „CHIPOTLE “ PADAŽAS 
Rapsų aliejus, vanduo, gliukozės ir fruktozės sirupas, 
spirito actas, kiaušinio trynys, druska, svogūnai, chipotle 
čili 0.7%, garstyčios, modifikuotas kukurūzų krakmolas, 
mielių ekstraktas, rūgštėjimą parūgštinanti pieno rūgštis, 
tirštiklis E 415, prieskoniai, žolelės, paprikos ir čili 
ekstraktas, dūmų skonis. 

Alergenai: kiaušinis, garstyčios 

 

MAJONEZAS Alergenai: kiaušinis, garstyčios 



 

 
Vanduo, rapsų aliejus (35%), spirito actas (10% rūgštis), 
gliukozės ir fruktozės sirupas, modifikuotas kukurūzų 
krakmolas, druska, kiaušinio trynys, parūgštinimas E 270, 
tirštiklis E 415, garstyčių sėklos, prieskoniai. 

 

KEČUPAS 
75% pomidorų tyrė, gliukozės ir fruktozės sirupas, spirito 
actas, modifikuotas krakmolas, druska, rūgštinė pieno 
rūgštis, prieskoniai. 

Alergenai: nėra 

MEDAUS IR GARSTYČIŲ 
Vanduo, gliukozės ir fruktozės sirupas, garstyčios 
(vanduo, garstyčių sėklos, spirito actas, druska, 
prieskoniai), rapsų aliejus, medus, spirito actas, dijon 
garstyčios (vanduo, garstyčių sėklos, spirito actas, 
druska, prieskoniai), viso grūdo garstyčių sėklos, 
modifikuotas vaško kukurūzų krakmolas, druska, džiovinti 
svogūnai, citrinų sulčių koncentratas, garstyčių sėklos, 
rūgštis (e270), tirštiklis (e415), karamelizuotas cukraus 
sirupas. 

Alergenai: garstyčios 

 

SALDŽIŲJŲ SVOGŪNŲ 
Vanduo, cukrus, balzaminis actas (vyno actas, 
koncentruota vynuogių misa), spirito actas, modifikuotas 
vaško kukurūzų krakmolas, obuolių sulčių koncentratas, 
baltojo vyno actas, druska, natūralus svogūnų kvapiklis, 
džiovintas svogūnas, garstyčių miltai, aguonų sėklos, 
džiovintos paprikos, rapsų sėklos aliejus, svogūnų sulčių 
koncentratas, juodieji pipirai, tirštiklis (E415), rūkytas 
vanduo. 

Alergenai: garstyčios 

 

CEZARIO PADAŽAS 
Rapsų aliejus, vanduo, spirito actas, gliukozės ir fruktozės 
sirupas, tarkuotas kietasis sūris (4%), pasukos, 
modifikuotas kukurūzų krakmolas, druska, sūris (1.5%), 
česnakai, kiaušinio trynys, natūralūs kvapikliai, citrinų 
sulčių koncentratas, prieskoniai, sojos padažas (vanduo, 
sojos pupelės, kvietiniai miltai, druska), rūgštumą 
didinanti priemonė pieno rūgštis, tirštiklis E 415. 

Alergenai: pienas/ laktozė, kiaušinis, soja, glitimas 
(kviečiai) 

 

TERIYAKI PADAŽAS 
Sojos padažas (vanduo, sojų pupelės, druska, kvietiniai 
miltai), vanduo, pomidorų tyrė, spirito actas, gliukozės ir 
fruktozės sirupas, modifikuotas kukurūzų krakmolas, 
svogūnai, cukrus, žolelės, paprika, druska, sezamo sėklos, 
karamelės cukraus sirupas, prieskoniai , tirštiklis E410, 
konservantas E202 ir E211. 

Alergenai: soja, glitimas (kviečiai), sezamas 
 

ČESNAKINIS „VEGAN AIOLI “ 
Rapsų aliejus, vanduo, baltasis actas, gliukozės ir fruktozės 
sirupas, 6,5% česnako, druska, modifikuotas vaškinių 
kukurūzų krakmolas, žolelės, 0,5% česnako ekstraktas, 
tirštiklis (E415), rūgštis (E270). 

Alergenai: nėra  

AITRIŲJŲ PAPRIKŲ 
Chalapos pipirų raudonoji misa (raudonoji Chalapos 
paprika, spirito actas, druska), kajeno pipirų košė (kajeno 
pipirai, druska, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: acto 
rūgštis), vanduo, spirito actas. 

Alergenai: nėra  

OLIVE OIL 
Alyvuogių aliejus. 

Alergenai: nėra  

MANGO ČATNIS 
Mango vaisius (46%), cukrus, vanduo, modifikuotas 
kukurūzų krakmolas, druska, česnakų tyrė, rūgštingumą 
reguliuojanti medžiaga (acto rūgštis), juodųjų svogūnų 
sėklos, spalva (paprikos ekstraktas), kmynų sėklos, mišrus 

Alergenai: nėra  



 

 
prieskonis (koriandras, kasija, imbieras, muskatas, 
pankoliai, gvazdikėliai, kardamonas), vaistinė ožragė, malti 
juodieji pipirai, pankolio sėklos, maltas kardamonas, žemės 
gvazdikėliai. 

VINAIGRETTE 
Rapsų aliejus, vanduo, spirito actas, cukrus, alyvuogių 
aliejus, 5% Dijon garstyčios (vanduo, garstyčių sėklos, 
actas, druska), druska, juodieji pipirai, stabilizatoriai 
(ksantano derva, guaro derva). 

Alergenai: garstyčios 
 

SALDUS AITRIŲJŲ PAPRIKŲ 
Cukrus, vanduo, actas, gliukozės sirupas, sambalis 
(raudonieji pipirai, druska, stabilizatorius [E270], 
konservantas E202]), modifikuotas kukurūzų krakmolas, 
česnako košė, druska, paprikos košė, paprikos granulės, 
česnako granulės, konservantas (E202), paprikos . 

Alergenai: nėra  

RAUDONĖLIS 
Džiovinti raudonėliai. 

Alergenai: nėra  

TRAŠKŪS SVOGŪNAI 
Svogūnai (70%), palmių/ rapsų aliejus, kvietiniai miltai, 
druska. 

Alergenai: glitimas (kviečiai) 

ČILI DRIBSNIAI 
Raudonų aitriųjų paprikų dribsniai. 

Alergenai: nėra  

JŪROS DRUSKA 
Jūros druska.  

Alergenai: nėra  

PIPIRŲ MIŠINYS 
65% juodieji pipirai, 35% žalieji pipirai. 

Alergenai: nėra  

ROZMARINAS IR JŪROS DRUSKA 
Rozmarinas, jūros druska, rapsų aliejus. 

Alergenai: nėra  

ĮVAIRIŲ SĖKLŲ MIŠINYS 
Saulėgrąžų sėklos (40%), moliūgų sėklos (30%), auksinių 
linų sėmenys (15%), rudieji linų sėmenys (15%). 

Alergenai: dėl gamybos metodų, gali būti riešutų ir 
sezamo pėdsakų. 
 

 
 

SAUSAINIAI IR SALDĖSIAI 
SAUSAINIO SU ŠOKOLADO GABALIUKAIS TEŠLA (SU 
SUŠOKOLADO GABALIUKAIS) 
Kvietiniai miltai, 23% šokolado drožlės [cukrus, kakavos 
masė, kakavos sviestas, emulsiklis (sojos lecitinas), 
natūralus skonis (vanilė)], cukrus, margarinas [palmių 
riebalai, sviestas, vanduo, druska, rapsų aliejus, emulsiklis 
(riebalų rūgštys mono - ir digliceridai) , natūralus skonis 
(sviestas, pienas), rūgštis (citrinos rūgštis), spalva (beta 
karotinas)], pasterizuotas nesmulkintas kiaušinis (laisvai 
laikomų vištų), palmių riebalai, melasa, kėliklis (natrio 
karbonatas), kvapiosios medžiagos (vanilė), druska. 

Alergenai: pienas/ laktozė, glitimas (kviečiai), kiaušinis, 
soja, gali būti riešutų pėdsakų 

 

SAUSAINIO SU DIDELIAIS ŠOKOLADO GABALIUKAIS 
TEŠLA (SU DIDELIAIS ŠOKOLADO GABALIUKAIS) 
Kvietiniai miltai, cukrus, 16% šokolado gabaliukai 
[cukrus, kakavos masė, kakavos sviestas, dekstrozė, 
emulsiklis (sojos lecitinas), natūralūs kvapikliai (vanilė)], 
palmių riebalai, pasterizuotas visas kiaušinis (laisvai 
laikomų vištų), invertuotas cukraus sirupas, melasa, 
vanduo, saldžiosios išrūgos milteliai, kėlimo priemonė 
(natrio karbonatas), druska, kvapiosios medžiagos 
(vanilė). 

Alergenai: pienas/ laktozė, glitimas (kviečiai), kiaušinis, 
soja, gali būti riešutų pėdsakų 
 

ŠOKOLADINIO SAUSAINIO TEŠLA (ŠOKOLADINIS SU 
ŠOKOLADO GABALIUKAIS) 

Alergenai: pienas/ laktozė, glitimas (kviečiai), kiaušinis, 
soja, gali būti riešutų pėdsakų 

 



 

 
Cukrus, kvietiniai miltai, margarinas [palmių riebalai, 
vanduo, druska, rapsų aliejus, emulsiklis (riebalų rūgštys 
mono - ir digliceridai), natūralios kvapiosios medžiagos 
(sviestas, pienas), rūgštis (citrinos rūgštis), spalva (beta 
karotinas)], 12% balti konditeriniai traškučiai [cukrus, 
palmių branduolio riebalai, nugriebto pieno milteliai, 
emulsiklis (sojos lecitinas), natūralios kvapiosios 
medžiagos (vanilė)], 7% šokoladas [cukrus, kakavos masė, 
kakavos sviestas, emulsiklis (sojos lecitinas), natūralios 
kvapiosios medžiagos (vanilė)], pasterizuotas visas 
kiaušinis (laisvai laikomų vištų), 3,6% riebūs kakavos 
milteliai, sviestas, melasa, kvapiosios medžiagos (vanilė), 
kėlimo priemonė (natrio karbonatas), druska. 
SAUSAINIO SU BALTUOJU ŠOKOLADU IR 

MAKADAMIJOS RIEŠUTAIS TEŠLA (MAKADAMIJOS 
RIEŠUTAS) 
Kvietiniai miltai, cukrus, margarinas [palmių riebalai, 
sviestas, vanduo, druska, rapsų aliejus, emulsiklis 
(riebiosios rūgštys mono - ir digliceridai), natūralios 
kvapiosios medžiagos (sviestas, pienas), rūgštis (citrinos 
rūgštis), spalva (beta karotinas)], 15 proc. balti konditeriniai 
traškučiai [cukrus, palmių branduolio riebalai, nugriebto 
pieno milteliai, emulsiklis (sojos lecitinas), natūralūs 
kvapikliai (vanilė)], 6% makadamijos riešutai, 
pasterizuotas sveikas kiaušinis (laisvai laikomų vištų), 
melasa, kėlimo priemonė (natrio karbonatas)), kvapioji 
medžiaga (vanilė), druska. 

Alergenai: pienas/ laktozė, glitimas (kviečiai), kiaušinis, 
soja, makadamijos riešutai 

SAUSAINIO SU ŠOKOLADINIAIS SALDAINIAIS TEŠLA 
(VAIVORYKŠTĖ) 
Kvietiniai miltai, cukrus, palmių riebalai, 9% šokoladas 
(cukraus, kakavos masė, kakavos sviestas, emulsiklis 
(sojos lecitinas), natūralus skonis), 9% konditerijos drožlės 
(džiovintų cukranendrių cukraus sirupas, cukrus, kakavos 
sviestas, kakavos masė, nenugriebto pieno milteliai, ryžių 
krakmolas, glazūros agentai (arabų derva, šelakas, 
karnaubos vaškas, bičių vaškas), spalva (kurkuminas, 
burokėliai, beta karotinas), emulsiklis (sojos lecitinas), 
vanilės ekstraktas), pasterizuotas visas kiaušinis (laisvai 
laikomų vištų), melasa , vanduo, kėlimo priemonė (natrio 
bikarbonatas), saldžių išrūgų milteliai, natūralus skonis, 
stalo druska. 

Alergenai: pienas/ laktozė, glitimas (kviečiai), kiaušinis, 
soja, gali būti riešutų pėdsakų 

 

AVIŽINIO SAUSAINIO SU RAZINOMIS TEŠLA (AVIŽINIS 
SU RAZINOMIS) 
Cukrus, kvietiniai miltai, palmių aliejus, 15% razinos, 
13% avižiniai dribsniai, pasterizuotas kiaušinis (laisvai 
laikomų vištų), vanduo, druska, saldžiųjų išrūgų milteliai, 
kėlimo priemonė (natrio vandenilio karbonatas), 
cukranendrių cukraus sirupas, cukrinių runkelių sirupas, 
invertuotas cukraus sirupas, cinamonas, dažantys augalų 
ekstraktai (moliūgai, obuoliai). 

Alergenai: glitimas (kviečiai, avižos), kiaušinis, pienas/ 
laktozė, gali būti riešutų pėdsakų  

SAUSAINIO SU AVIETINIU SŪRIO PYRAGU TEŠLA 
(AVIETĖS IR SŪRIO PYRAGAS) 
Kvietiniai miltai, cukrus, margarinas (palmių aliejus, 
vanduo, rapsų aliejus, emulsiklis (riebalų rūgščių mono- ir 
digliceridai), rūgštis (citrinos rūgštis), spalva (karotinas)), 
16% baltų konditerijos drožlių (cukrus, palmių branduolio 
riebalai, nugriebto pieno milteliai, džiovintas gliukozės 
sirupas, inulinas, emulsiklis (sojos lecitinas), natūralus 
vanilės kvapiklis), laisvai pasterizuotas kiaušinis, aviečių 

Alergenai: pienas/ laktozė, glitimas (kviečiai), kiaušinis, 
soja, gali būti riešutų pėdsakų 

 



 

 
kąsniai (dekstrozė, palmių riebalai, kukurūzų miltai, 0,7% 
aviečių milteliai, rūgštis (citrinos rūgštis), natūralūs 
kvapikliai, raudonųjų burokėlių milteliai), 2% grietinėlės 
sūrio miltelių, invertuotojo cukraus sirupo, kėlimo agento 
(natrio vandenilio karbonato), kvapiųjų medžiagų, stalo 
druskos, natūralių sviesto kvapiųjų medžiagų, vaisių ir 
augalų ekstraktų (moliūgų, obuolių). 
KOKOSINIS SAUSAINIS SU ŠOKOLADO 
GABALIUKAIS (KOKOSAS IR ŠOKOLADAS) 
Kvietiniai miltai, cukrus, palmių aliejus, 16% pieniško 
šokolado gabaliukai (cukrus, kakavos sviestas, 
nenugriebto pieno milteliai, kakavos masė, emulsiklis 
(sojos lecitinas), natūralios kvapiosios medžiagos), 8% 
tarkuotas kokosas, laisvai laikomi vištų kiaušiniai, 
invertuotas cukraus sirupas, vanduo, natūralūs kvapikliai, 
kėlimo priemonė (natrio vandenilio karbonatas), druska. 

Alergenai: pienas/ laktozė, glitimas (kviečiai), kiaušinis, 
soja, gali būti riešutų pėdsakų 

 

 

GĖRIMAI IR SIRUPAI  
ESPRESAS/AMERIKIETIŠKA 
Vanduo, kavos pupelės. 

Alergenai: nėra  

ARBATA 
Vanduo, arbata. 

Alergenai: nėra  

KAPUČINAS/ LATĖ/ FLAT WHITE/ŠALTA KAVA 
Vanduo, pienas, kavos pupelės. 

Alergenai: pienas/ laktozė 

PASKANINTA LATĖ 
Vanduo, pienas, kavos pupelės, sirupas (ingredientai 
priklauso nuo skonio). 

Alergenai: pienas/ laktozė 

PILSTOMI GĖRIMAI 
Vanduo, sirupas. 

Alergenai: nėra 

MIGDOLINIS SIRUPAS (MONIN) 
Cukrus, vanduo, kvapiosios medžiagos, emulsikliai: E414, 
E413. Sudėtyje yra kartaus migdolų ekstrakto. 

Alergenai: riešutai - migdolai 

KARAMELINIS SIRUPAS (MONIN) 
Cukrus, vanduo, kvapiosios medžiagos, rūgštis: citrinos 
rūgštis, spalva: E150a. 

Alergenai: nėra 
 

  
KOKOSINIS SIRUPAS (MONIN) 
Cukrus, vanduo, kvapiosios medžiagos, emulsikliai: 
akacijos guma. Sudėtyje yra kokosų ekstrakto. 

Alergenai: nėra 
 

 



 

 

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

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

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

Updated October 2020, Czech Republic 

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

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

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Allergens: gluten (wheat) 
 

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

Allergens: gluten (wheat) 
 

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

Allergens: none 

 
 
 
 
 



 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

Allergens: none  
 

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

Allergens: none  

 



 

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

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

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

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

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

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

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

Allergens: none 
 

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

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

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

Allergens: soya 
 

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

Allergens: egg, mustard, fish 
 

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

Allergens: egg 
 

 

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

Allergens: milk/lactose 

 

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

Allergens: milk/lactose 

 



 

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

Allergens: milk/lactose, egg 

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

Allergens: milk/lactose 

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

Allergens: milk/lactose 

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

Allergens: milk/lactose 

 

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

Allergens: soya, gluten (wheat), celery 
 

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

Allergens: soya, gluten (wheat) 

JALAPEÑO PEPPER SLICES 

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

Allergens: sulphates 
 

PICKLES 

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

Allergens: none 
 

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

Allergens: none 
 

OLIVES 

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

TOMATOES 
Thin cut red tomatoes.  

Allergens: none 

CUCUMBERS 
Thin cut cucumber. 

Allergens: none 

ONIONS 
Thin cut red onion.  

Allergens: none 

LETTUCE 
Thick cut iceberg lettuce. 

Allergens: none 

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

Allergens: none 

SPINACH 
Spinach.  

Allergens: none 



 

 
SWEETCORN 
(100%) sweetcorn. 

Allergens: none 

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

Allergens: none 

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

Allergens: none 
 
 

 
 

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

Allergens: gluten (barley) 

 

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

Allergens: egg, mustard 

 

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

Allergens: egg, mustard 

 

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

Allergens: none 

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

Allergens: mustard 

 

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

Allergens: mustard 

 

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

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

 

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



 

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

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

Allergens: none 
 

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

Allergens: none 
 

OLIVE OIL 
Olive oil. 

Allergens: none 
 

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

Allergens: none 
 

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

Allergens: mustard 
 

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

Allergens: none 
 

OREGANO 
Dried oregano. 

Allergens: none 
 

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

Allergens: gluten (wheat) 

CHILLI FLAKES 
Red chilli flakes. 

Allergens: none 
 

SEA SALT 
Sea salt.  

Allergens: none 
 

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

Allergens: none 
 

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

Allergens: none 
 

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

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

 
 

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

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

 



 

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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



 

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

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

 

 

DRINKS & SIRUPS  
ESPRESSO/AMERICANO 
Water, coffee beans.  

Allergens: none 
 

TEA 
Water, tea.  

Allergens: none 
 

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

Allergens: milk/lactose 

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

Allergens: milk/lactose 

HOT CHOCOLATE 
Milk,  chocolate drink powder.  

Allergens: milk/lactose 

POST-MIX DRINKS 
Post-mix syrup, water.  

Allergens: none 
 

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

Allergens: nuts - almonds 
 

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

Allergens: none 
 

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

Allergens: none  

 


