
 

 

Subway® Összetevők & Allergének 
 
A termékek összetevőiről szóló tájékoztatás az élelmiszertermelőktől kapott legfrissebb információkon alapszik. 

FIGYELMEZTETÉS:  
A jegyzékben feltüntetett összetevők az évszaktól, az elkészítési előírás módosításától, vagy az alternatív élelmiszer 
beszállítók megválasztásától függően különbözhetnek. Kérjük, tudatosítsa, hogy az élelmiszer termékeket előállító üzemek 
munkaeljárásaikban allergéneket használhatnak, amelyek alább nincsenek feltüntetve; ezek az üzemek számtalan 
intézkedést foganatosítanak további allergénekkel történő szennyezés kiküszöbölésére. 
Egyes termékek szállításuk során érintkezésbe kerülhetnek további termékekkel – erre a tényre az alábbi dokumentumban 
nem voltunk tekintettel. Kérjük, hívják fel a kiszolgáló személyzet figyelmét bármilyen élelmiszer-allergiára. 
 

Módosítva 2020. október, Cseh Köztársaság 

KENYÉR & WRAP 
OLASZ (FEHÉR) KENYÉR 
Búzaliszt, víz, élesztő, cukor, glutén, lisztjavító 
adalékanyagok [(emulgeálószerek: E472e, E481; omlósító 
reagens: E516, szójaliszt, dextróz, sűrítőszer: E412, 

lisztjavító szer: E300, enzimek (alfa-amiláz, xilanáz)], 
növényi eredetű zsír, só. 

Allergének: glutén (búza), szója 
Mélyhűtött kenyértésztából készített termék.   

 

BÚZAKENYÉR 
Búzaliszt, víz, élesztő, cukor, glutén, búzakorpa, 
lisztjavító adalékanyagok (emulgeálószerek: E472e, E481; 
omlósító reagens: E516, szójaliszt, dextróz, sűrítőszer: 
E412, lisztjavító szer: E300, enzimek (alfa-amiláz, 

xilanáz)), árpamaláta-kivonat, növényi eredetű zsír, só. 

Allergének: glutén (búza, árpa), szója 
Mélyhűtött kenyértésztából készített termék.   

 

KEMÉNYSAJTOS-OREGÁNÓS KENYÉR 
Olasz (Fehér) Kenyér 
Oregánó, Parmezán típusú sajt. 

Allergének: glutén (búza), szója, tej/laktóz  
Mélyhűtött kenyértésztából készített termék.   
 

ROZMARING és TENGERI SÓ  
Olasz (Fehér) Kenyér [búzaliszt, víz, élesztő, cukor, 
glutén, lisztjavító adalékanyagok (emulgeálószerek: 
E472e, E481; omlósító reagens: E516, szójaliszt, dextróz, 
sűrítőszer: E412, lisztjavító szer: E300, enzimek (alfa-

amiláz, xilanáz)), növényi eredetű zsír, só], rozmaring és 

tengeri só [rozmaring, tengeri só, repceolaj]. 

Allergének: glutén (búza), szója 
Mélyhűtött kenyértésztából készített termék.   

 

BARNA MAGVAS 
Búzakenyér [búzaliszt, víz, élesztő, cukor, glutén, 
búzakorpa, lisztjavító adalékanyagok (emulgeálószerek: 
E472e, E481; omlósító reagens: E516, szójaliszt, dextróz, 
sűrítőszer: E412, lisztjavító szer: E300, enzimek (alfa-

amiláz, xilanáz)), árpamaláta-kivonat, növényi eredetű 

zsír, só], magvas díszítés [napraforgómag (40%), tökmag  
(30%), arany lenmag (15%), barna lenmag (15%)]. 

Allergének: glutén (búza, árpa), szója. A termék 
nyomokban egyéb dióféléket és szezámmagot 
tartalmazhat, a gyártási folyamat következtében. 
Mélyhűtött kenyértésztából készített termék. 

PARADICSOMOS, BAZSALIKOMOS WRAP 
66 % búzaliszt, víz, repceolaj, térfogatnövelő-szer 
(E500), savanyúságát szabályozó adalékanyag (E450), 
0,8% paradicsom, dextróz, só, L-almasav (E296), 
bazsalikom, fűszerek, paprika.  

Allergének: glutén (búza) 

SPENÓTOS WRAP 
66 % búzaliszt, víz, repceolaj, térfogatnövelő-szer 
(E500), savanyúságát szabályozó adalékanyag (E450), 
1,7 % spenót, dextróz, L-almasav (E296), só.  

Allergének: glutén (búza) 

GLUTÉNMENTES KENYÉR Allergének: nem tartalmaz semmilyet 



 

 
víz, rizsliszt, tápióka keményítő, kukarica keményítő, 
repceolaj, élesztő, nedvesítőszer glicerin (E422), útifű 
maghéj, cukor, borsó fehérje, tartósítószerek (E464, E415), 
só, pohánkalisz. 

 

HÚSBÓL, SZÁRNYASBÓL, TENGER GYÜMÖLCSEIBŐL, 
TOJÁSBÓL ÉS ZÖLDSÉGEKBŐL KÉSZÜLT TERMÉKEK 

CSIRKE CSÍKOK 
Csirkemell, dextróz, só, 1.3% burgonyakeményítő, 
térfogatnövelő-szer (E500). 

Allergének: nem tartalmaz semmilyet  
Megjegyzés: 100 g végső termékhez 105g hús volt 
felhasználva. Bár minden erőfeszítést megtett annak 
érdekében, hogy az összes csont el legyen távolítva, 
megeshet, hogy némi csont megmaradt. 

CSIRKE TERIYAKI 
Csirke csíkok  [csirkemell, dextróz, só, 1.3% 
burgonyakeményítő, térfogatnövelő-szer (E500)], teriyaki 
szósz [Szójaszósz (víz, szójabab, só, búzaliszt), víz, 
paradicsompüré, alkoholerjesztésű ecet, glükóz-fruktóz 
szirup, módosított kukoricakeményítő, hagyma, cukor, 
fűszernövények, fűszer, paprika, só, szézámmag, égetett 
cukor, fűszer, sűrítőszer: E410, tartósítószerek: E202, 
E211]. 

Allergének: szója, glutén (búza), szezám 
Bár minden erőfeszítést megtett annak érdekében, hogy az 
összes csont el legyen távolítva, megeshet, hogy némi 
csont megmaradt. 

BBQ CSIRKE 
Csirke csíkok [csirkemell, dextróz, só, 1.3% 
burgonyakeményítő, térfogatnövelő-szer (E500)], Hickory 
BBQ szósz [víz, cukor, nád melasz, paradicsompüré, 
maláta ecet (malátával kevert árpa), alkoholerjesztésű 
ecet, 5% baker’s méz, módosított viaszos 
kukoricakeményítő, só fűszernövények (paprika, római 
kömény, Cayenne-i bors), 0.3% füstölt víz, fokhagymapüré 
[fokhagyma, citromsav], hagymapor, sós fűszerezés 
(élesztő koncentrátum, maltodextrin, só, rizsliszt, 
hagymapor), oregánó, szegfűszeg olaj]. 

Allergének: glutén (árpa) 
Bár minden erőfeszítést megtett annak érdekében, hogy az 
összes csont el legyen távolítva, megeshet, hogy némi 
csont megmaradt. 

CSIRKE TIKKA 
Csirkehús, 4.5% fűszernövények, fűszerek (római kömény, 
koriander, chilli, görögszéna, Cayenne-i bors), búzaliszt, 
maltodextrin, fokhagymapor, cukor, természetes kurkuma 
aroma, hagymapor, színezék (E160c), koriander kivonat], 
2% joghurtpor (sovány tej, kultúrák), paradicsompüré, só, 
laktóz (tej), tartósítószerek (E450, E451), 
0.15% tej fehérje, citromlé koncentrátum. 

Allergének: glutén (búza), tej/laktóz 
Megjegyzés: 100 g végső termékhez 106g hús volt 
felhasználva. Bár minden erőfeszítést megtett annak 
érdekében, hogy az összes csont el legyen távolítva, 
megeshet, hogy némi csont megmaradt. 

 

MANGÓ CSIRKE TIKKA 
Csirke Tikka [Csirkehús, 4.5% fűszernövények, fűszerek 
(római kömény, koriander, chilli, görögszéna, Cayenne-i 
bors), búzaliszt, maltodextrin, fokhagymapor, cukor, 
természetes kurkuma aroma, hagymapor, színezék 
(E160c), koriander kivonat], % joghurtpor (sovány tej, 
kultúrák), paradicsompüré, só, laktóz (tej), tartósítószerek 
(E450, E451), 0.15% tej fehérje, citromlé koncentrátum], 
diétás majonéz [víz, repceolaj (35%), alkoholerjesztésű 
ecet (ecetsav 10% vizesoldata), glükóz-fruktóz szirup, 
módosított viaszos kukoricakeményítő, só, tojássárgája, 
savasítószer: E 270, sűrítőszer: E 415, mustármag, 
fűszerek], mangó chutney/csatni [Mangó (46%), cukor, víz, 
módosított kukoricakeményítő, só, fokhagymapüré, 
savasságszabályozó (ecetsav), Fekete hagymamagvak, 
színezék (Paprika kivonat), köménymagvak, 
fűszernövények (Koriander, Cassia/Kasszia, Gyömbér, 
szerencsedió, ánizskapor, szegfűszeg, kardámom), 

Allergének: glutén (búza), tej/laktóz, tojás, mustár 
Megjegyzés: 100 g végső termékhez 106g hús volt 
felhasználva. Bár minden erőfeszítést megtett annak 
érdekében, hogy az összes csont el legyen távolítva, 
megeshet, hogy némi csont megmaradt. 
 



 

 
görögszéna, őrölt feketebors, ánizskapor magvak, őrölt 
kardámom, őrölt szegfűszeg]. 

PULYKAMELL 
Pulykamell (87%), víz, só, tartósítószerek (E407, E450, 
E451), antioxidáns (E326), dextróz,  fehér bors, színezék 
(E150а) 

Allergének: nem tartalmaz semmilyet  
 

SONKA 
Sertés combhús (88.5%), víz, só, dextróz, módosított 
kukoricakeményítő, tartósítószerek (E407, E450, E451), 
füstízesítő, antioxidáns (E301), erjesztő- és tartósítószer 
(E250). 

Allergének: nem tartalmaz semmilyet  

 

PEPPERONI         
Hús (sertés, marha), sertészsír, só, fűszerkeverék 
(fűszerek, dextróz, glükóz szirup, só, antioxidáns: E301, 
E300, aroma, kivonatok (paprika, bors, jázmin tea)  
füstízesítő, rozmaring kivonat, színezőanyag: E160c, 
erjedéshez használatos kultúra, tartósítószer (E250). 
 

 

Allergének: nem tartalmaz semmilyet  
(az új fejlesztett termék nem tartalmaz semmilyet. A 
régi termék mustárt tartalmaz. Amennyiben a vásárló 
allergiás a mustárra, javasoljuk ellenőrizni a készletben 
lévő termék csomagolását)  
Megjegyzés: 100g végső termékhez 112g marha- és 
sertéshús volt felhasználva. 

 
SZALÁMI 
Hús (sertés, marha), sertészsír, só, fűszerkeverék [dextróz, 
fűszerek (fehér bors, gyömbér), maltodextrin, ízesítők 
(aroma, füstízesítő), só, antioxidáns: E301, E300), 
paszternák, természetes aroma, fokhagyma, lestyán, 
hagyma, feketebors kivonat], rozmaring kivonat, 
erjedéshez használatos kultúra, tartósítószer (E250). 

Allergének: nem tartalmaz semmilyet  
Megjegyzés: 100g végső termékhez 112g marha- és 
sertéshús volt felhasználva. 

FŐTT JUHARSZIRUPOS CSÍKOS SZALONNA 
Sertéshús (hasalja, só, cukor, 2.2% juharszirup, füstízesítő, 
emulgeálószer (E451), tartósítószer (E250). 

Allergének: nem tartalmaz semmilyet  
Megjegyzés: 100g végső főtt termékhez 116g nyers 
sertéshús (hasalja) volt felhasználva. 

SERTÉSBORDA PATTY  
Sertéshús 86.1%, víz, inulin, zöldborsó rost, só, dextróz, 
tartósítószer E450, antioxidáns (E300, E392), 
savanyúságot szabályzó anyag E330, ízesítő. 

Allergének: nem tartalmaz semmilyet  
 

PHILLY TÍPUSÚ STEAK 
69% darabokra felvágott hús [marhahús*, fűszer (száraz 
cukornád szirup, glükóz szirup, módosított 
kukoricakeményítő, dextróz, nádcukor, paradicsompor, 
pörkölt árpamaláta kivonat, szója fehérje, savanyúságot 
szabályzó anyag (E330), fokhagyma, természetes 
ízesítőszerek (árpa), hagyma, feketebors), dextróz, só, 
tartósítószerek (E450, E451)], 15% fehér kockára vágott 
hagyma, 9.5% zöldpaprika, 6.5% fűszer keverék [víz, 
glükóz szirup, dextróz, nádcukor, paradicsompor, sült 
árpamaláta-kivonat, fűszerek (feketebors, fokhagyma, 
hagyma), savanyúságot szabályzó anyag (E330), 
természetes ízesítő (árpa)]. 

Allergének: szója, glutén (árpa) 
*Megjegyzés: 100g végső főtt termékhez 129g marhahús 
volt felhasználva 
 

MARHAHÚS PATTY  
Marhahús (81%), marhazsír, víz, texturált szója, 
maltodextrin, szója sűrítmény, só, keményítő, hagymapor, 
ízesítőszerek (búza maltodextrin, ízesítők, só, füst izesítő 
fűszerkivonatok, savanyúságot szabályzó anyag (E330), 
fokhagyma kivonat), fokhagymapor, tartósítószerek (E450, 
E451),  antioxidáns (E301). 

Allergének: szója 

TONHAL DIÉTÁS MAJONÉZZEL 
Tonhal: Tonhal, víz, só 
Diétás majonéz: víz, repceolaj (35%), alkoholerjesztésű 
ecet (ecetsav 10% vizesoldata), glükóz-fruktóz szirup, 
módosított viaszos kukoricakeményítő, só, tojássárgája, 

Allergének: tojás, mustár, hal 
 



 

 
savasítószer: E 270, sűrítőszer: E 415, mustármag, 
fűszerek. 

SZABAD TARTÁSBÓL SZÁRMAZÓ BUGGYANTOTT 
TOJÁS 
Tyúktojás, repceolaj  

Allergének: tojás 
 

 

SAJTOK 
AMERIKAI ÖMLESZTETT SAJT 

Sajt (64%), víz, vaj, tejfehérje, emulgeáló só: E331, 

zsírszegény tejpor, savópor, természetes sajtíz, 
tartósítószer (szorbinsav), szeparációs szer (napraforgó 
lecitin). 

Allergének: tej/laktóz 

 

KRÉMSAJT 
Krémsajt, só, írópor, tejoltó enzymek, E410 és E412. 

Allergének: tej/laktóz 

RESZELT KEMÉNYSAJT 
Tej (100% tehéntej), só, tejoltó enzymek, lizozim tartósító 
(tyúktojásból). 

Allergének: tej/laktóz, tojás 

 
EMMENTAL TÍPUSÚ SZELETELT SAJT 
Pasztőrözött tehéntej, só, tejsavbaktérium kultúrák, tejoltó 
enzymek. 

Allergének: tej/laktóz 

 
MOZZARELA SAJT & CHEDDAR TÍPUSÚ SZELETELT 
SAJT 
74% mozzarella sajt [(tehéntej, só, tejsavbaktérium 
kultúrák, tejoltó enzymek)]  24 % vörös cheddar típusú 
sajt (tehéntej, só, erjedéshez használatos kultúra, tejoltó 
enzymek, természetes színezék annatto E160B),  2% 
burgonyakeményítő. 

Allergének: tej/laktóz 

FETA SAJT 
Pasztőrözött juhtej, pasztőrözött kecsketej, só, 
tejsavbaktérium kultúrák, növényi eredetű tejoltó. 

Allergének: tej/laktóz 

SAJT& HAGYMA KEVERÉK 
Mozzarella & cheddar típusú szeletelt sajt [74% mozzarella 
[(tehéntej, só, , salt, tejsavbaktérium kultúrák, tejoltó 
enzymek)], 24 % vörös cheddar típusú sajt (tehéntej, só, 
erjedéshez használatos kultúra, tejoltó enzymek, 
természetes színezék annatto E160B), 2% 
burgonyakeményítő], vöröshagyma, zöldpaprika, diétás 
majonéz [víz, repceolaj oil (35%), alkoholerjesztésű ecet 
(ecetsav 10% vizesoldata), glükóz-fruktóz szirup, 
módosított viaszos kukoricakeményítő, só, tojássárgája, 
savasítószer: E 270, sűrítőszer: E 415, mustármag, 
fűszerek]. 

Allergének: tej/laktóz, tojás, mustár 

 

 
ZÖLDSÉGTERMÉKEK 

FŰSZERES VEGÁN PATTY 
Zöldség 43% (lilahagyma, pirospaprika, zöld édes paprika, 
sárgarépa, spenót, kukorica, fehér káposzta, borsó, zöld 
chili paprika), növényi fehérje (szója, búzasikér), víz, 
napraforgóolaj, rizs, püré (gyömbérpüré) , fokhagymapüré), 
keményítő (burgonya, búza), aroma (zeller), koriander, 
sűrítő (metil-cellulóz), fűszerek, szőlőcukor, só.  

Allergének: szója, glutén (búza), zeller 
 

CÉKLA és BAB PATTY 
46.3%* cékla, 14.9%* cékla mix (szója protein, bambusz 
rost, módosított kukoricakeményítő, ecet, céklalé porban, 
természetes ízesítők), 12.2%* céklakeverék [quinoa, aszalt 
vörös áfonya (vörös áfonya, cukor, napraforgóolaj), 

Allergének: szója, glutén (búza) 



 

 
céklapor, természetes ízesítők, fűszerek (paprika, római 
kömény, fekete bors, koriander, fahéj, szerencsedió, 
kardámom, szegfűszeg)], búza glutén, víz, 4.3% * 
veteménybab (víz, veteménybab, só), sült hagyma, tapióka 
keményítő, só.  

JALAPEÑO CSILIPAPRIKA KARIKÁK 

Jalapeño Csili paprika, víz, ecet, só, tartósítószer (kálium-
szorbát, kalcium-klorid, nátrium-metabiszulfit). 

Allergének: szulfitek 
 

SAVANYÚ UBORKA 

Csemegeuborka, víz, ecet, só, szilárdító adalékanyag 
(kalcium-klorid), tartósítószer (kálium-szorbát), 
színezőanyag (kurkumin), természetes ízesítőanyag. 

Allergének: nem tartalmaz semmilyet  
 

ASZALT PARADICSOM 
Félig aszalt szív alakú mini paradicsom (93%), repceolaj, 
só, fokhagyma, oregánó. 

Allergének: nem tartalmaz semmilyet  
 

OLIVABOGYÓ 

Felaprított fekete olíva bogyó, víz, só, vas-glükonát. 
Allergének: nem tartalmaz semmilyet  
 

PARADICSOM 
Vékonyra szeletelt paradicsom.  

Allergének: nem tartalmaz semmilyet  
 

UBORKA 
Vékonyra szeletelt uborka. 

Allergének: nem tartalmaz semmilyet  
 

HAGYMA 
Vékonyra szeletelt hagyma.  

Allergének: nem tartalmaz semmilyet  
 

FEJES SALÁTA 
Szeletelt jégsaláta. 

Allergének: nem tartalmaz semmilyet  

HÁROMSZÍNŰ PAPRIKA 
Vékonyra szeletelt piros, sárga és zöld paprika.  

Allergének: nem tartalmaz semmilyet  

SPENÓT 
Spenót.  

Allergének: nem tartalmaz semmilyet  

ÉDES KUKORICA 
(100%) édeskukorica. 

Allergének: nem tartalmaz semmilyet  

GUACAMOLE 
Hass avokádó (91%), desztillált ecet, víz, Jalapeño Csili 
paprika, dehidratált hagyma, só, granulált fokhagyma. 

Allergének: nem tartalmaz semmilyet  

SÜLT KRUMPLI 
Burgonya (90%), Tészta (Módosított keményítő, Rizsliszt, 
Dextrin, Borsószál, Kurkuma kivonat, Stabilizátor 
(Xantángumi), Szín (Paprikakivonat), Borsófehérje, 
Napraforgóolaj (4%), Só. 

Allergének: nem tartalmaz semmilyet  

SZÓSZOK, FŰSZEREK 
 

MÉZES ÉS HIKORI BBQ SZÓSZ 
Glükóz-fruktóz szirup, paradicsompüré, maláta ecet 
(glutént tartalmaz), melasz, 5% méz, alkoholerjesztésű 
ecet, módosított viaszos kukoricakeményítő, só, fűszerek, 
cukros karamell szirup, sűrítőanyag(E415), 0.02% hickory 
füstölt só, természetes aroma, füstölt víz. 

Allergének: glutén (árpa) 

 

CHIPOTLE SOUTH WEST  
Repceolaj, víz, alkoholerjesztésű ecet, glükóz-fruktóz 
szirup, modifikált kukorica keményítő, tojássárgája, só, 
cukor, hagyma, Chipotle chili 0.7%, mustár, módosított 
viaszos kukoricakeményítő, élesztőkivonat, savanyúságát 
szabályozó adalékanyag – tejsav, sűrítőszer: E 415, 
fűszernövények, ízesítőszer, paprika- and chili kivonat, 
füstízesítő. 

Allergének: tojás, mustár 

 

DIÉTÁS MAJONÉZ Allergének: tojás, mustár  



 

 
Víz, növényi eredetű olaj (35%), alkoholerjesztésű ecet 
(10% savanyúságú), glükóz-fruktóz szirup, modifikált 
kukorica keményítő, só, tojássárgája, savanyítóanyag: 
E270, sűrítőszer: E415, mustármag, fűszer. 
KETCHUP  
75% paradicsompüré, glükóz-fruktóz szirup, 
alkoholerjesztésű ecet, modifikált kukorica keményítő, só, 
tejsav, fűszer. 

Allergének: nem tartalmaz semmilyet  

TELJES KIŐRLÉSŰ MÉZES MUSTÁR 

Víz, glükóz-fruktóz szirup, mustár (víz, mustármag, 
alkoholerjesztésű ecet, só, mustármag, fűszerek), 
repceolaj, méz, alkoholerjesztésű ecet, Dijon mustár (víz, 
mustármag, alkoholerjesztésű ecet, só, fűszerek), teljles 
kiőrlésű mustármag, módosított viaszos 
kukoricakeményítő, só, szárított hagyma, citromlé-
koncentrátum, mustármag, tejsav e270, sűrítőanyag 
(e415), cukros karamell szirup.   

Allergének: mustár 

 

ÉDESHAGYMA 
Víz, cukor balzsamecet  (borecet, sűrített szőlőmust), 
alkoholerjesztésű ecet, módosított viaszos 
kukoricakeményítő, sűrített almalé, fehérbor ecet, só, 
természetes hagyma aroma, szárított hagyma, mustárliszt, 
mák-mag, szárított paprika, repceolaj, koncentrált 
hagymalé, feketeborsó, sűrítőanyag (E415), füstölt víz.  

Allergének: mustár 

 

CÉZÁR SZÓSZ 
Repceolaj, víz, alkoholerjesztésű ecet*, glükóz-fruktóz 
szirup, reszelt kemény sajt (4%), író, módosított viaszos 
kukoricakeményítő, só, sajt (1.5%), fokhagyma, 
tojássárgája, természetes aromák, citromlé koncentrátum, 
fűszerek, szója szósz (víz, szójabab, búzaliszt, só), 
savanyúságát szabályozó adalékanyag tejsav, sűrítőszer: 
E 415. 

Allergének: tej/laktóz, tojás, szója, glutén (búza) 

 

TERIYAKI SZÓSZ 
Szójaszósz (víz, szójabab, só, búzaliszt), víz, 
paradicsompüré, glükóz-fruktóz szirup, módosított viaszos 
kukoricakeményítő, hagyma, cukor, növényi eredetű 
fűszerek, paprika, só, seszámmag, karamell szirup, 
fűszerek, sűrítőszer: E 410, tartósítószer E202 és E211. 

Allergének: szója, glutén (búza), szezám 
 

FOKHAGYMA VEGÁN SZÓSZ 
Repceolaj, víz, fehérbor ecet, glükóz-fruktóz szirup, 6.5% 
fokhagyma, só, módosított viaszos kukoricakeményítő, 
0,5% fokhagymaolaj, sűrítőanyag (E415), tejsav (E270). 

Allergének: nem tartalmaz semmilyet  

HOT CHILLI 
Jalapeño red mash (piros Jalapeño paprika, 
alkoholerjesztésű ecet, só), cayenne mash bors (cayenne 
bors, só, savanyúságát szabályozó adalékanyag: ecetsav), 
víz, alkoholerjesztésű ecet. 

Allergének: nem tartalmaz semmilyet  

OLÍVAOLAJ 
Olívaolaj. 

Allergének: nem tartalmaz semmilyet  

MANGÓ CHUTNEY/CSATNI 
Mangó (46%), cukor, víz, módosított viaszos 
kukoricakeményítő, só, fokhagymapüré, savanyúságát 
szabályozó adalékanyag: (ecetsav), fekete hagymamag, 
színező (paprika kivonat), köménymag, fűszerkeverék 
(koriander, kasszia, gyömbér, szerencsedió, 
édeskömény, szegfűszeg, kardamom), édeskömény, őrölt 
fekete bors, édesköménymag, őrölt kardamom, földi 
szegfűszeg. 

Allergének: nem tartalmaz semmilyet  

VINAIGRETTE MÁRTÁS Allergének: mustár 



 

 
repceolaj, víz, alkoholerjesztésű ecet, cukor, olívaolaj, 5% 
Dijon mustár (víz, mustármag, ecet, só), só, fekete 
paprika, stabilizátorok (xantángumi, guargumi). 

 

RAGADÓS ÉDES CHILLI 
cukor, víz, ecet, glükóz szirup, chili szósz (piros paprika, só, 
stabilizátor [E270], tartósítószer [E202]), módosított 
kukoricakeményítő, fokhagymapüré, só, paprikapüré, 
paprika granulatátum, fokhagyma granulátum, 
tartósítószer (E202), chilli fűszerek.  

Allergének: nem tartalmaz semmilyet  
 

OREGÁNÓ 
Szárasz oregánó. 

Allergének: nem tartalmaz semmilyet  
 

ROPOGÓS HAGYMA 
Hagyma (70%), pálma-/repceolaj, búzaliszt só.  

Allergének: glutén (búza) 

CHILLI PEHELY 
Piros chilli pelyhek. 

Allergének: nem tartalmaz semmilyet  

TENGERI SÓ 
Tengeri só. 

Allergének: nem tartalmaz semmilyet  

BORSKEVERÉK 
65% fekete bors, 35% zöldbors. 

Allergének: nem tartalmaz semmilyet  

ROZMARING & TENGERI SÓ 
Rozmaring, tengeri só, repceolaj.  

Allergének: nem tartalmaz semmilyet  

VEGYES MAGKEVERÉK  
Napraforgómag (40%), tökmag (30%), arany lenmag 
(15%), barna lenmag (15%). 

Allergének: a termék nyomokban egyéb dióféléket és 
szezámmagot tartalmazhat, a gyártási folyamat 
következtében.  

 

 

KEKSZEK & SÜTEMÉNYEK 
CSOKIDARABOS 
Búzaliszt, 23% csokoládé forgácsok [cukor, kakaógyurma, 
kakaóvaj, emulgeálószer (szójalecitin), természetes 
izesítőanyag (vanília)], cukor, margarin [pálmazsír, vaj, víz, 
só, repceolaj, emulgeálószer (zsírsavak mono- és 
digliceridjei), természetes aroma (vaj, tej), sav (citromsav), 
színezőanyag (Béta-karotin),], pasztőrözött tojás (szabad 
tartásból származó tyúktojás), pálmazsír, melasz, sütőpor 
(nátrium-karbonát), ízesítőanyag (vanília), só. 

Allergének: tej, glutén (búza), tojás, szója. A termék 
nyomokban egyéb dióféléket és szezámmagot 
tartalmazhat, a gyártási folyamat következtében. 

 

NAGY CSOKIDARABOS 
Búzaliszt, cukor, 16% csokoládédarabok [cukor, 
kakaógyurma, kakaóvaj, dextróz, emulgeálószer (szója 
lecitin), természetes ízesítőanyag (vanília)], pálmazsír, 
pasztőrözött tojás (szabad tartásból származó tyúktojás), 
invert cukorszirup, melasz, víz, édes tejsavó por, sütőpor 
(nátrium-karbonát), só, ízesítőanyag (vanília). 

Allergének: tej, glutén (búza), tojás, szója. A termék 
nyomokban egyéb dióféléket és szezámmagot 
tartalmazhat, a gyártási folyamat következtében. 
 

DUPLA CSOKIS 
Cukor, Búzaliszt, margarin [pálmazsír, vaj, víz, só, 
repceolaj, emulgeálószer (zsírsavak mono- és digliceridjei), 
természetes aroma (vaj, tej), sav (citromsav), 
színezőanyag (Béta-karotin)], 12% fehér csokoládé 
darabok [cukor, pálmazsír, zsírszegény tejpor, 
emulgeálószer (szója lecitin), természetes ízesítőanyag 
(vanilla)], 7% csokoládé  [cukor, kakaógyurma, kakaóvaj, 
emulgeálószer (szója lecitin), természetes ízesítőanyag 
(vanília)], pasztőrözött tojás (szabad tartásból származó 
tyúktojás), 3.6% zsírszegény kakaópor, vaj, melasz, 
ízesítőanyag (vanília), sütőpor (nátrium-karbonát), só. 

Allergének: tej, glutén (búza), tojás, szója. A termék 
nyomokban egyéb dióféléket és szezámmagot 
tartalmazhat, a gyártási folyamat következtében. 

 



 

 
MAKADÁMDIÓS 
Búzaliszt, cukor, margarin [pálmazsír, vaj, víz, só, 
repceolaj, emulgeálószer (zsírsavak mono- és digliceridjei), 
természetes aroma (vaj, tej), sav (citromsav), 
színezőanyag (Béta-karotin)], 15% fehér csokoládé 
darabok [cukor, pálmazsír, zsírszegény tejpor, 
emulgeálószer (szója lecitin), természetes ízesítőanyag 
(vanilla)], 6% makadámdió, pasztőrözött tojás (szabad 
tartásból származó tyúktojás), melasz, sütőpor (nátrium-
karbonát), ízesítőanyag (vanília), só. 

Allergének: tej/laktóz, glutén (búza), tojás, szója. A 
termék nyomokban egyéb dióféléket és szezámmagot 
tartalmazhat, a gyártási folyamat következtében. 

 

SZIVÁRVÁNY CUKORDARABOKKAL 
Búzaliszt, cukor, pálmazsír, 9% csokoládé (cukor, 
kakaógyurma, kakaóvaj, emulgeálószer (szója lecitin), 
természetes ízesítőanyag (vanília)), 9% szivárványos 
cukorkák (szárított cukornád cukor szirup, cukor, kakaóvaj, 
kakaógyurma, tejpor, rizs keményítő, máz (gumiarábikum, 
sellak, karnaubaviasz, méhviasz), színezőanyagok 
(kurkumin, céklalé, Béta-karotin), emulgeálószer (szója 
lecitin), vanília kivonat, pasztőrözött tojás (szabad 
tartásból származó tyúktojás), melasz, víz, sütőpor 
(nátrium-karbonát), édes savópor, természetes 
ízesítőanyag, konyhasó. 

Allergének: tej/laktóz, glutén (búza), tojás, szója. A 
termék nyomokban egyéb dióféléket és szezámmagot 
tartalmazhat, a gyártási folyamat következtében. 

 

ZABPELYHES MAZSOLÁS 
Cukor, búzaliszt, pálmazsír, mazsola 15%, zab 13%, 
pasztőrözött tojás (szabad tartásból származó tyúktojás), 
víz, melasz, só, édes savópor, sütőpor (nátrium-karbonát), 
fahéj, növényi származású színezőanyag kivonatok (tök, 
alma kivonatok). 

Allergének: tej/laktóz, glutén (búza, zab), tojás. A termék 
nyomokban egyéb dióféléket és szezámmagot 
tartalmazhat, a gyártási folyamat következtében. 

 

MÁLNÁS SAJTTORTA 
Cukor, búzaliszt, margarin [pálmazsír, víz, repceolaj, 
emulgeálószer (zsírsavak mono- és digliceridjei), 
citromsav, színezőanyag (Béta-karotin)], fehér csokoládé 
darabok 16% [cukor, pálmavaj, zsírszegény tejpor, 
szárított glükózszirup, inulin (rost), emulgeálószer (szója 
lecitin), természetes ízesítőanyag (vanília)], pasztőrözött 
tojás (szabad tartásból származó tyúktojás), málnarögök 
(dextróz, pálmaolaj, kukoricaliszt, 0.7% málna por, 
ciromsáv, természetes aroma, céklapor), 2% sajtkrém 
alappor, invertcukor-szirup, sütőpor (nátrium-karbonát), 
aroma, étkezési só, természetes ízesítőszerek (vaj), 
növényi származású színezőanyag kivonatok (tök, alma). 

Allergének: tej/laktóz, glutén (búza), tojás, szója. A 
termék nyomokban egyéb dióféléket és szezámmagot 
tartalmazhat, a gyártási folyamat következtében. 
 

 

CSOKIS-KÓKUSZOS 
Búzaliszt, cukor, pálmaolaj, 16% tejcsokis darabok 
(cukor, kakaóvaj, teljes tejpor, kakaógyurma, 
emulgeálószer (szója lecitin), természetes aromák), 8% 
reszelt kókusz, pasztőrözött tojás (szabad tartásból 
származó tyúktojás), invert cukorszirup, víz, természetes 
aromák, sütőpor (nátrium-hidrogén-karbonát), só.  

Allergének: tej/laktóz, glutén (búza), tojás, szója. A 
termék nyomokban egyéb dióféléket és szezámmagot 
tartalmazhat, a gyártási folyamat következtében. 

 

 

ITALOK & SZIRUPOK  
ESPRESSO/AMERICANO 
Víz, kávébab.  

Allergének: nem tartalmaz semmilyet 
 

TEA 
Víz, tea. 

 

JEGESKÁVÉ/CAPPUCCINO/FLAT WHITE/LATTE  
Víz, kávébab, tej. 

Allergének: tej/laktóz 

ÍZESÍTETT LATTE 
Víz, tej, kávébab, szirup (a választott íztől függően). 

Allergének: tej/laktóz 



 

 
SZÉNSAVMENTES ÜDÍTŐ 
Szirup, víz.  

Allergének: nem tartalmaz semmilyet 
 

FORRÓ CSOKOLÁDÉ 
Víz, tej, zsírszegény kakaópor, cukor 

Allergének: tej/laktóz 

POHÁR 
Post-mix szirup, víz.  

Allergének: nem tartalmaz semmilyet  
 

MONIN MANDULA SZIRUP 
Cukor, víz, aromák, emulgeálószer E414, E413. Keserű 
mandula kivonatot tartalmaz. 

Allergének:  diófélék - mandula 
 

MONIN KARAMELL SZIRUP 
Cukor, víz, aromák, sav: citromsav, sima karamell szín: 
E150a. 

Allergének: nem tartalmaz semmilyet  
 

MONIN KÓKUSZ SZIRUP 
Cukor, víz, aroma, emulgeálószer (akácmézga). 
Kókuszdió kivonatot tartalmaz. 

Allergének: nem tartalmaz semmilyet  
 

 



 

 

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  

 


