
 

 

Subway® Съставки и алергени 
Информацията за съставките се основава на най-актуална информация, която е предоставена 
от производителите на храна.  

Въпреки че се стремим да обновяваме този списък редовно, съставките може да варират леко 
поради сезона, промяна в рецептите или използване на алтернативни доставчици на храна. 
Моля, имайте предвид, че в процеса на производство  на хранителните продукти може да бъдат 
обработени алергени, различни от изброените в списъка по-долу. Производителите 
предприемат много стъпки, за да отстранят примеси с такива алергени. 

ВНИМАНИЕ: Отделните продукти може да имат съприкосновение един с друг по време на 
приготвяне на храната и това не е отразено в настоящия документ. Моля, в случай, че имате 
хранителна алергия, уведомете сандвич артиста.  

 
Последно обновяване – октомври 2020 г. 

ХЛЯБ & ТОРТИЛИ 
ИТАЛИАНСКИ (БЯЛ) ХЛЯБ  
Пшенично брашно, вода, мая, захар, глутен, 
набухвател (емулгатори E472e, E481, антислепващ 
агент E516, соево брашно, декстроза, сгъстител E412, 
агент за обработване на брашното E300, ензими (алфа-
амилаза, ксиналаза)), растителна мазнина, сол. 

Алергени: глутен (пшеница), соя 
Бележка: Хляб, произведен от дълбоко замразено 
тесто. 

 
 

ПШЕНИЧЕН ХЛЯБ 
Пшенично брашно, вода, мая, захар, глутен, 
пшенични трици, набухватели (емулгатори E472e; 
Е481, антислепващ агент E516, соево брашно, 
декстроза, сгъстител E412, подобрител за брашно 
E300, ензими (алфа-амилаза, ксиналаза)), ечемичен 
малцов екстракт, растителна мазнина, сол. 

Алергени: глутен (пшеница, ечемик), соя 
Бележка: Хляб, произведен от дълбоко замразено 
тесто. 

 

ХЛЯБ С РИГАН И ТОПЕНО СИРЕНЕ 
Италиански (бял) хляб  
Риган, настъргано твърдо сирене тип ‘Пармезан‘.  

Алергени: глутен (пшеница), соя, мляко/лактоза 
Бележка: Хляб, произведен от дълбоко замразено 
тесто. 

ХЛЯБ С РОЗМАРИН & МОРСКА СОЛ 
Италиански (бял) хляб [пшенично брашно, вода, мая, 
захар, глутен, набухвател (емулгатори E472e, E481, 
антислепващ агент E516, соево брашно, декстроза, 
сгъстител E412, агент за обработване на брашното 
E300, ензими (алфа-амилаза, ксиналаза)), растителна 
мазнина, сол], поръска от розмарин и морска сол 
[розмарин, морска сол, масло от рапица]. 

Алергени: глутен (пшеница), соя 
Бележка: Хляб, произведен от дълбоко замразено 
тесто. 

 

ПШЕНИЧЕН СЪС СЕМЕНА 
Пшеничен хляб [пшенично брашно, вода, мая, захар, 
глутен, пшенични трици, набухватели (емулгатори 
E472e; Е481, антислепващ агент E516, соево брашно, 
декстроза, сгъстител E412, подобрител за брашно 
E300, ензими (алфа-амилаза, ксиналаза)), ечемичен 
малцов екстракт, растителна мазнина, сол.], 
многозърнеста поръска [слънчогледови семки (40%), 
тиквени семки (30%), златно ленено семе (15%), 
кафяво лененосеме (15%)]. 

Алергени: глутен (пшеница, ечемик), соя, може да 
съдържа следи от ядки и сусам заради методи на 
производство 
Бележка: Хляб, произведен от дълбоко замразено 
тесто. 

 

ТОРТИЛА С ДОМАТИ И БОСИЛЕК 
66% пшенично брашно, вода, масло от рапица, 
набухватели (E500, Е450), домати 0,8%, декстроза, 

Алергени: глутен (пшеница) 
 



 

 
сол, ябълчена киселина (E296), босилек, подправки, 
паприка.  

ТОРТИЛА СЪС СПАНАК  
66% пшенично брашно, вода, масло от рапица, 
набухватели (E500, Е450), 1,7% спанак, декстроза, 
ябълчена киселина (E296), сол.  

Алергени: глутен (пшеница) 
 

БЕЗГЛУТЕНОВ ХЛЯБ 
Вода, оризово брашно, нишесте от тапиока, царевично 
нишесте, масло от рапица, мая, влагозадържател 
(Е422), индийски живовляк на прах, захар, грахов 
протеин, стабилизатори (E464, E415), сол, брашно от 
елда. 

Алергени: няма 
 

 

ПИЛЕШКО, СВИНСКО, ГОВЕЖДО, РИБА, ЯЙЦА 
ПИЛЕШКИ КЪСЧЕТА 
Пилешки гърди, декстроза, сол, 1.3% картофено 
нишесте, регулатор на киселинността (E500). 

Алергени: няма 
Бележка: На 100 г готов продукт се равняват 105 г месо 
от пилешки гърди. 
Въпреки че се полагат всички грижи, за да се премахнат 
всички кости, е възможно да има останали.  

ПИЛЕ ТЕРИЯКИ 
Лентички от пилешко месо [Пилешки гърди, декстроза, 
сол, 1.3% картофено нишесте, регулатор на 
киселинността (E500)], глазура терияки [Соев сос 
(вода, соеви зърна, сол, пшенично брашно), вода, 
доматено пюре, оцет, глюкозо-фруктозов сироп, 
модифицирано восъчно нишесте от царевица, лук, 
захар, билкови и растителни подправки, червен пипер, 
сол, семена от сусам, карамелен захарен сироп, 
емулгатор Е410, консерванти Е202 и Е211]. 

Алергени: соя, глутен (пшеница), сусам 
Въпреки че се полагат всички грижи, за да се премахнат 
всички кости, е възможно да има останали.  
 

ПИЛЕ БАРБЕКЮ 
Лентички от пилешко месо [Пилешки гърди, декстроза, 
сол, 1.3% картофено нишесте, регулатор на 
киселинността (E500)], барбекю сос Хикори [Вода, 
захар, тръстикова меласа, доматено пюре, малцов 
оцет (малцов ечемик), спиртен оцет, 5% хлебен мед, 
модифицирано восъчно царевично нишесте, сол, 
подправки (паприка, кимион, кайенски пипер), 0,3% 
опушена вода, пюре от чесън [чесън, регулатор на 
киселинността (лимонена киселина)], лук на прах, 
пикантна подправка (екстракт от мая на прах, 
малтодекстрин, сол, оризово брашно, лук на прах), 
риган, масло от карамфил]. 

Алергени: глутен (ечемик) 
Въпреки че се полагат всички грижи, за да се премахнат 
всички кости, е възможно да има останали.  
 

ПИЛЕ ТИКА 
Пилешко месо, 4,5% смес от подправки (подправки 
(кимион, кориандър, лют червен пипер, сминдух, 
кайен), пшенично брашно, малтодекстрин, чесън на 
прах, захар, естествен овкусител от куркума, лук на 
прах, цвят (E160c), екстракт от кориандър], 2% кисело 
мляко на прах (обезмаслено мляко, млечни бактерии), 
доматено пюре, сол, лактоза (мляко), стабилизатори 
(E450, E451), 0,15% млечен протеин, концентрат от 
лимонов сок.  

Алергени: глутен (пшеница), мляко/лактоза 
Бележка: На 100 г готов продукт се равняват 106 г месо 
от пилешки гърди. 
Въпреки че се полагат всички грижи, за да се премахнат 
всички кости, е възможно да има останали.  
 

 

ПИЛЕ ТИКА МАНГО 
Пиле тика [пилешко месо, 4,5% смес от подправки 
(кимион, кориандър, лют червен пипер, сминдух, 
кайен), пшенично брашно, малтодекстрин, чесън на 
прах, захар, естествен овкусител от куркума, лук на 
прах, цвят (E160c), екстракт от кориандър], 2% кисело 
мляко на прах (обезмаслено мляко, млечни бактерии), 

Алергени: глутен (пшеница), мляко/лактоза, яйца, 
горчица 
Бележка: На 100 г готов продукт се равняват 106 г 
месо от пилешки гърди. 
Въпреки че се полагат всички грижи, за да се 
премахнат всички кости, е възможно да има останали.  
 



 

 
доматено пюре, сол, лактоза (мляко), стабилизатори 
(E450, E451), 0,15% млечен протеин, концентрат от 
лимонов сок], лека майонеза [вода, рапично масло 
(35%), спиртен оцет (10% киселина), глюкозо-
фруктозен сироп, модифицирано восъчно царевично 
нишесте, сол, яйчен жълтък, подкисляващ агент: Е 270, 
сгъстител: Е 415, горчица семена, подправки], пюре от 
манго [Манго (46%), захар, вода, модифицирано 
царевично нишесте, сол, чесън пюре, регулатор на 
киселинността (оцетна киселина), семена от черен лук, 
цвят (екстракт от паприка), семена от кимион, смесена 
подправка (кориандър, касия, джинджифил, индийско 
орехче, копър, карамфил, кардамон), сминдух, смлян 
черен пипер, семена от копър, смлян кардамон, смлян 
карамфил]. 

ПУЕШКО  
87% пуешки гърди, вода, сол, стабилизатори (E407, 
E450, E451), антиоксидант (E326), декстроза, бял 
пипер, цвят (E150a). 

Алергени: няма 
 

ШУНКА 
Свинско, вода, сол, декстроза, добавка (лактоза), 
стабилизатори (E450, E451), сгъстител (E407), 
антиоксидант (E301), подобрител на аромата E621, 
консервант E250. 

Алергени: мляко/лактоза 

 

ПЕПЕРОНИ 
Свинско, говеждо месо, мазнини, сол, декстроза, 
подправки (съдържа целина), добавка (лактоза), 
горчица на прах, екстракт от подправки, подобрител на 
вкуса E621, консервант E250.  

Алергени: целина, горчица, мляко/лактоза 
 

САЛАМИ 
Свинско, говеждо месо, мазнини, сол, декстроза, 
подправки (съдържа горчица), добавка (лактоза), 
екстракт от подправки, антиоксидант: E316; 
подобрител на вкуса E621, консервант E250. 

Алергени: горчица, мляко/лактоза 

 

БЕКОН 
Свински корем, сол, стабилизатори (E450, E451), 
сгъстяващ агент (E407), антиоксидант (E306), 
декстроза, консервант (E250). 

Алергени: няма 

 

СВИНСКИ РЕБЪРЦА 
Свинско 86,1%, вода, инулин, грахови фибри, сол, 
декстроза, стабилизатор Е450, антиоксидант (E300, 
E392), киселина Е330, ароматизатор. 

Алергени: няма 

ТЕЛЕШКИ СТЕК 
Говеждо месо, лук, зелени чушки, подправки (захар, 
сол, лактоза, декстроза, чесън на прах, лимон на прах, 
черен пипер, подправки, ароматизатор), марината 
(соев протеин, сол, декстроза, стабилизатори (E450, 
E451), екстракт от дрожди). 

Алергени: соя, мляко/лактоза 

ТЕЛЕШКИ ШНИЦЕЛ 
Говеждо месо (81%), говежда мазнина, вода, 
текстурирана соя, малтодекстрин, соев концентрат, 
сол, нишесте, лук на прах, ароматизатор (пшеничен 
малтодекстрин, ароматизатор, сол, аромат на дим, 
екстракти от подправки, регулатор на киселинността 
(E330), екстракт от чесън), чесън на прах, стабилизатор 
(E450, E451), антиоксидант (E301). 

Алергени: соя 
 

РИБА ТОН С МАЙОНЕЗА 
Риба тон: риба тон, вода, сол. 

Алергени: яйца, горчица, риба 



 

 
Лека майонеза: вода, масло от рапично семе (35%), 
спиртен оцет (10% киселина), глюкозо-фруктозен 
сироп, модифицирано восъчно царевично нишесте, 
сол, яйчен жълтък, подкисляващ агент: Е270, 
сгъстител: Е415, синапено семе, подправки. 

ПОШИРАНО ЯЙЦЕ ОТ СВОБОДНО ОТГЛЕЖДАНИ 
КОКОШКИ 
Яйца от кокошки, масло от рапица  

Алергени: яйца 
 

 

СИРЕНА 
ТОПЕНО СИРЕНЕ 
Сирене (64%), вода, масло, млечен протеин, 
емулгираща сол (E331), обезмаслено мляко на прах, 
суроватка на прах, ароматизатор с натурално сирене, 
консервант (E200), отделител (слънчогледов лецитин). 

Алергени: мляко/лактоза 

КРЕМА СИРЕНЕ 
Крема сирене, сол, мътеница на прах, микробно 
сирище, Е410 и Е412. 

Алергени: мляко/лактоза 

ПОРЪСКА НАСТЪРГАНО ТВЪРДО СИРЕНЕ  
Мляко (100% краве мляко), сол, сирище, консервант 
лизоцим (от КОКОШЕ ЯЙЦЕ). 

Алергени: мляко/лактоза, яйца 

СИРЕНЕ ТИП ЕМЕНТАЛ НА РЕЗЕНИ 
Пастьоризирано краве мляко, сол, стартерна култура, 
микробно сирище. 

Алергени: мляко/лактоза 

МОЦАРЕЛА И ЧЕДЪР  
74% моцарела [(краве мляко, сол, млечнокисела 
култура, сирище (микробно)], 24% червен чедър (краве 
мляко, сол, стартерна култура, сирище, естествено 
оцветяване E160B), 2% картофено нишесте. 

Алергени: мляко/лактоза 

ФЕТА СИРЕНЕ 
Пастьоризирано овче мляко, пастьоризирано козе 
мляко, сол, закваски, неживотински сирища. 

Алергени: мляко/лактоза 

 
ПРОДУКТИ ОТ ЗЕЛЕНЧУЦИ 

ПИКАНТНО ВЕГАН ПАТТИ 
Зеленчукови 43% (червен лук, червен пипер, зелен 
сладък пипер, морков, спанак, царевица, бяло зеле, 
грах, зелени люти чушки), растителен протеин (соя, 
пшеничен глутен) вода, слънчогледово олио, ориз, 
пюре (пюре от джинджифил, чесново пюре), нишесте 
(картофи, пшеница), аромат (целина), кориандър, 
сгъстител (метил целулоза), подправки, декстроза, сол. 

Алергени: соя, глутен (пшеница), целина 
 

ПАТИ ОТ ЦВЕКЛО И БОБ 
46,3%* цвекло, 14,9%* цвекло микс (соев протеин, 
бамбукови фибри, модифицирано нишесте, оцет, сок от 
цвекло на прах, натурални ароматизатори), 12,2%* 
смес от цвекло [киноа, сушени червени боровинки 
(червени боровинки, захар, слънчогледово олио), 
цвекло на прах, натурален ароматизатор, подправки 
(червен пипер, кимион, черен пипер, кориандър, 
канела, индийско орехче, кардамон, карамфил)], 
пшеничен глутен, вода, 4,3%* черен боб (вода, сушен 
черен боб, сол), пържен лук, нишесте от тапиока, сол. 

Алергени: соя, глутен (пшеница) 
 

НАРЯЗАНИ ЧУШКИ ХАЛАПЕНЬО 
Чушки Халапеньо, вода, оцет, сол, калиев сорбат 
(консервант E202), калциев хлорид (E509), натриев 
метабисулфит (E223). 

Алергени: сулфити 



 

 
КИСЕЛИ КРАСТАВИЧКИ 
Корнишони, вода, оцет, сол, стягащ агент (калциев 
хлорид), консервант (калиев сорбат), цвят (куркумин), 
натурален ароматизатор. 

Алергени: няма 

СУШЕНИ ДОМАТИ ПОЛОВИНКИ 
Полусушени бейби домати (93%), масло от канола, сол, 
чесън риган. 

Алергени: няма 

МАСЛИНИ 
Нарязани черни маслини, вода, сол, железен глюконат. 

Алергени: няма 

ДОМАТИ 
Тънко нарязани червени домати. 

Алергени: няма 

КРАСТАВИЦИ 
Тънко нарязана краставица. 

Алергени: няма 

ЛУК 
Тънко нарязан червен лук. 

Алергени: няма 

АЙСБЕРГ 
Нарязана салата от айсберг. 

Алергени: няма 

МИКС ЧУШКИ 
Тънко нарязани червени, жълти и зелени чушки. 

Алергени: няма 

СПАНАК 
Спанак. 

Алергени: няма 

СЛАДКА ЦАРЕВИЦА 
(100%) сладка царевица. 

Алергени: няма 

ГУАКАМОЛЕ 
Хаво авокадо (91%), дестилиран оцет, вода, люти 
чушки, дехидратиран лук, сол, гранулиран чесън. 

Алергени: няма 

ХРУПКАВИ КАРТОФКИ 
Картофи (90%), тесто (модифицирано нишесте, 
оризово брашно, декстрин, грахови влакна, екстракт 
от куркума, стабилизатор (ксантанова смола), цвят 
(екстракт от червен пипер), грахов протеин, 
слънчогледово масло (4%), сол. 

 

Алергени: няма 

 

СОСОВЕ & ПОДПРАВКИ 
МЕД И ХИКОРИ БАРБЕКЮ СОС 
Глюкозо-фруктозен сироп, доматено пюре, ечемичен 
малцов оцет (съдържа глутен), меласа, 5% мед, 
спиртен оцет, модифицирано восъчно царевично 
нишесте, сол, подправки, карамелен захарен сироп, 
сгъстител (E415), 0,02% пушена сол (на хикория), 
натурален ароматизатор, опушена вода. 

Алергени: глутен (ечемик) 

ЮГОЗАПАДЕН ЛЮТ 
Рапично масло, вода, глюкозо-фруктозен сироп, 
спиртен оцет, яйчен жълтък, сол, лук, чипотле чили 
0,7%, горчица, модифицирано восъчно царевично 
нишесте, екстракт от мая, подкисляваща млечна 
киселина, сгъстяващ агент E415, подправка, билки, 
екстракт от чили и червен пипер, аромат на дим. 

Алергени: яйца, горчица 

ЛЕКА МАЙОНЕЗА 
Вода, масло от рапично семе (35%), спиртен оцет (10% 
киселина), глюкозо-фруктозен сироп, модифицирано 
восъчно царевично нишесте, сол, яйчен жълтък, 
подкисляващ агент Е270, сгъстител Е415, синапено 
семе, подправки. 

Алергени: яйца, горчица 

КЕТЧУП 
75% доматено пюре, глюкозо-фруктозен сироп, спиртен 
оцет, модифицирано нишесте, сол, кисела млечна 
киселина, подправки. 

Алергени: няма 



 

 
ПЪЛНОЗЪРНЕСТА МЕДЕНА ГОРЧИЦА 
Вода, глюкозо-фруктозен сироп, горчица (вода, 
синапено семе, спиртен оцет, сол, подправки), 
рапично масло, мед, спиртен оцет, дижонска горчица 
(вода, синапено семе, спиртен оцет, сол, подправки), 
пълнозърнести синапени семена, модифицирано 
восъчно царевично нишесте, сол, сушен лук, 
концентрат на лимонов сок, синапено семе, киселина 
(e270), сгъстител (e415), карамелизиран захарен сироп. 

Алергени: горчица 

 

СЛАДЪК ЛУК 
Вода, захар, балсамов оцет (винен оцет, 
концентрирана гроздова мъст), спиртен оцет, 
модифицирано восъчно царевично нишесте, ябълков 
сок концентрат, бял винен оцет, сол, натурален аромат 
на лук, сушен лук, синапено брашно, маково семе, 
сушена червена чушка, рапица олио, концентрат от сок 
на лук, черен пипер, сгъстител (E415), опушена вода. 

Алергени: горчица 

 

СОС ЦЕЗАР 
Рапично масло, вода, спиртен оцет*, глюкозо-
фруктозен сироп, настъргано твърдо сирене (4%), 
мътеница, модифицирано восъчно царевично 
нишесте, сол, сирене (1,5%), чесън, яйчен жълтък, 
натурален ароматизатор, концентрат на лимонов сок, 
подправки, соев сос (вода, соеви зърна, пшенично 
брашно, сол), подкисляващ агент млечна киселина, 
сгъстяващ агент Е415. 

Алергени: мляко/лактоза, яйца, соя, глутен (пшеница) 

 

СОС ТЕРИЯКИ  
Соев сос (вода, соеви зърна, сол, пшенично брашно), 
вода, доматено пюре, спиртен оцет, глюкозо-фруктозен 
сироп, модифицирано восъчно царевично нишесте, 
лук, захар, билки, червен пипер, сол, сусамово семе, 
карамелен захарен сироп, подправки, сгъстяващ агент 
Е410, консервант Е202 и Е211. 

Алергени: соя, глутен (пшеница), сусам 
 

ЧЕСНОВО АЙОЛИ 
Рапично масло, вода, бял оцет, глюкозо-фруктозен 
сироп, 6,5% чесън, сол, модифицирано восъчно 
царевично нишесте, билки, 0,5% екстракт от чесън, 
сгъстител (E415), киселина (E270). 

Алергени: няма 

ЛЮТО ЧИЛИ 
Червена каша от Халапеньо (червени люти чушки 
Халапеньо, спиртен оцет, сол), кайенска пипер каша 
(кайенски пипер, сол, регулатор на киселинността: 
оцетна киселина), вода, спиртен оцет. 

Алергени: няма 

ЗЕХТИН 
Зехтин. 

Алергени: няма 

ПЮРЕ ОТ МАНГО 
Манго (46%), захар, вода, модифицирано царевично 
нишесте, сол, пюре от чесън, регулатор на 
киселинността (оцетна киселина), семена от черен лук, 
цвят (екстракт от паприка), семена от кимион, микс 
подправки (кориандър, касия, джинджифил, индийско 
орехче, копър, карамфил, кардамон), сминдух, смлян 
черен пипер, семена от копър, смлян кардамон, смлян 
карамфил. 

Алергени: няма 

ВИНЕГРЕТ 
Рапично масло, вода, спиртен оцет, захар, зехтин, 5% 
дижонска горчица (вода, синапено семе, оцет, сол), 
сол, черен пипер, стабилизатори (ксантанова смола, 
гуарова гума). 

Алергени: горчица 
 



 

 
СЛАДКО ЧИЛИ 
Захар, вода, оцет, глюкозен сироп, самбал (червен 
пипер, сол, стабилизатор [E270], консервант] E202]), 
модифицирано царевично нишесте, пюре от чесън, 
сол, пюре от червен пипер, червен пипер, гранулиран 
чесън, консервант (E202), люти чушки. 

Алергени: няма 

РИГАН 
Сушен риган. 

Алергени: няма 

ХРУПКАВ ЛУК 
Лук (70%), палмово/рапично масло, пшенично 
брашно, сол. 

Алергени: глутен (пшеница) 

СТРИТО ЧИЛИ 
Стрити червени люти чушки. 

Алергени: няма 

МОРСКА СОЛ 
Морска сол. 

Алергени: няма 

МИКС ПИПЕР 
65% черен пипер, 35% зелен пипер. 

Алергени: няма 

РОЗМАРИН И МОРСКА СОЛ 
Розмарин, морска сол, рапично масло. 

Алергени: няма 

МНОГОЗЪРНЕСТ МИКС 
Слънчогледови семки (40%), тиквени семки (30%), 
златно ленено семе (15%), кафяво ленено семе (15%). 

Алергени: може да съдържа следи от ядки и сусам 
заради методи на производство. 

 
 

БИСКВИТКИ & ДРУГИ ДЕСЕРТИ 
ШОКОЛАДОВА БИСКВИТКА 
Пшенично брашно, 23% шоколадов чипс [захар, 
какаова маса, какаово масло, емулгатор (соев 
лецитин), натурален аромат (ванилия)], захар, 
маргарин [палмова мазнина, масло, вода, сол, рапично 
масло, емулгатор (моно и диглицериди на мастни 
киселини), естествен аромат (масло, мляко), киселина 
(лимонена киселина), оцветител (бета каротин)], 
пастьоризирано цяло яйце (от свободно отглеждани 
кокошки), палмова мазнина, меласа, набухвател 
(натриев карбонат), ароматизатор (ванилия), сол. 

Алергени: мляко, глутен (пшеница), яйца, соя, може 
да съдържа следи от ядки 

 

БИСКВИТКА С ПАРЧЕНЦА ШОКОЛАД 
Пшенично брашно, захар, 16% шоколадови парченца 
[захар, какаова маса, какаово масло, декстроза, 
емулгатор (соев лецитин), натурален ароматизатор 
(ванилия)], палмова мазнина, пастьоризирано цяло 
яйце (от свободно отглеждани кокошки), инвертен 
захарен сироп, меласа, вода, сладка суроватка на 
прах, повишаващ агент (натриев карбонат), сол, 
ароматизатор (ванилия). 

Алергени: мляко, глутен (пшеница), яйца, соя, може 
да съдържа следи от ядки 
 

КАКАОВА БИСКВИТКА С ШОКОЛАД 
Захар, пшенично брашно, маргарин [палмова мазнина, 
вода, сол, рапично масло, емулгатор (моно- и 
диглицериди на мастни киселини), натурален 
ароматизатор (масло, мляко), киселина (лимонена 
киселина), цвят (бета каротин)], 12% бял сладкарски 
чипс [захар, мазнини от палмови ядки, обезмаслено 
мляко на прах, емулгатор (соев лецитин), натурален 
ароматизатор (ванилия)], 7% шоколад [захар, какаова 
маса, какаово масло, емулгатор (соев лецитин), 
натурален ароматизатор (ванилия)], пастьоризирано 
цяло яйце (от свободно отглеждани кокошки), какао на 
прах с намалено съдържание на мазнини с 3,6%, 

Алергени: мляко, глутен (пшеница), яйца, соя, може 
да съдържа следи от ядки 

 



 

 
масло, меласа, ароматизатор (ванилия), набухвател 
(натриев карбонат), сол. 

БИСКВИТКА СЪС ЗАХАРНИ ПАРЧЕНЦА И ЯДКА 
МАКАДАМИЯ 
Пшенично брашно, захар, маргарин [палмова мазнина, 
масло, вода, сол, масло от рапица, емулгатор (моно- и 
диглицериди на мастни киселини), натурален 
ароматизатор (масло, мляко), киселина (лимонена 
киселина), цвят (бета каротин)], 15% бял сладкарски 
чипс [захар, мазнини от палмови ядки, обезмаслено 
мляко на прах, емулгатор (соев лецитин), натурален 
ароматизатор (ванилия)], 6% ядки от макадамия, 
пастьоризирано цяло яйце (от свободно отглеждани 
кокошки), меласа, набухвател (натриев карбонат), 
ароматизатор (ванилия), сол. 

Алергени: глутен (пшеница), мляко/лактоза, яйца, 
соя, може да съдържа следи от ядки 

 

БИСКВИТКА С ШОКОЛАД И ЦВЕТНИ 
БОНБОНИ 
Пшенично брашно, захар, палмова мазнина, 9% 
шоколад (захар, какаова маса, какаово масло, 
емулгатор (соев лецитин), натурален аромат), 9% 
сладкарски чипс с покритие (сушен тръстиков захарен 
сироп, захар, какаово масло, какаова маса, 
пълномаслено мляко на прах, оризово нишесте, 
глазиращи агенти (гума арабика, шеллак, карнауба 
восък, пчелен восък), цвят (куркумин, червено цвекло, 
бета каротин), емулгатор (соев лецитин), ванилов 
екстракт), пастьоризирано цяло яйце (от кокошки на 
свободна възраст)), меласа, вода, набухвател (натриев 
бикарбонат), сладка суроватка на прах, натурален 
аромат, трапезна сол. 

Алергени: глутен (пшеница), мляко/лактоза, яйца, 
соя, може да съдържа следи от ядки 

 

БИСКВИТКА С ОВЕСЕНИ ЯДКИ И СТАФИДИ 
Захар, пшенично брашно, палмово масло, 15% 
стафиди, 13% овесени люспи, пастьоризирано яйце от 
свободно отглеждани кокошки, вода, сол, сладка 
суроватка на прах, повишаващ агент (натриев 
хидрогенкарбонат), сироп от захарна тръстика, сироп 
от захарно цвекло, инвертен захарен сироп, канела, 
оцветители от растителни екстракти (тиква, ябълка). 

Алергени: глутен (пшеница, овес), яйца, 
мляко/лактоза, може да съдържа следи от ядки 

 

БИСКВИТКА МАЛИНОВ ЧИЙЗКЕЙК 
Пшенично брашно, захар, маргарин (палмово масло, 
вода, рапично масло, емулгатор (моно- и диглицериди 
на мастни киселини), киселина (лимонена киселина), 
цвят (каротин)), 16% бял сладкарски чипс (захар, 
палмова мазнина от ядки и др.) обезмаслено мляко на 
прах, сух глюкозен сироп, инулин, емулгатор (соев 
лецитин), натурален аромат на ванилия), 
пастьоризирано яйце (от свободно отглеждани 
кокошки), парченца малина (декстроза, палмова 
мазнина, царевично брашно, 0.7% малинов прах, 
киселина (лимонена киселина), натурален 
ароматизатор , прах от червено цвекло), 2% крема 
сирене на прах, инвертен захарен сироп, повишаващ 
агент (натриев хидрогенкарбонат), ароматизатор, 
трапезна сол, ароматизатор с натурално масло, 
оцветяващ плодов и растителен екстракт (тиква, 
ябълка).  

Алергени: глутен (пшеница), мляко/лактоза, яйца, 
соя, може да съдържа следи от ядки 

 

БИСКВИТКА С КОКОС И ШОКОЛАД 
Пшенично брашно, захар, палмово масло, 16% 
парченца млечен шоколад (захар, какаово масло, 

Алергени: мляко, глутен (пшеница), яйца, соя, може 
да съдържа следи от ядки 

 



 

 
пълномаслено мляко на прах, какаова маса, 
емулгатор (соев лецитин), натурален ароматизатор), 
8% настърган кокосов орех, яйца от свободно 
отглеждани кокошки, инвертен захарен сироп, вода, 
натурален ароматизатор, набухвател (натриев 
хидрогенкарбонат), сол. 

 

 
НАПИТКИ & СИРОПИ 

ЕСПРЕСО/АМЕРИКАНО 
Вода, зърна кафе.  

Алергени: няма 
 

ЧАЙ 
Вода, чай. 

Алергени: няма 
 

КАПУЧИНО / КАФЕ ЛАТЕ / ФЛЕТ УАЙТ / АЙС КАФЕ 
Вода, мляко, зърна кафе. 

Алергени: мляко/лактоза  

ЛАТЕ С ВКУС 
Вода, мляко, зърна кафе, сироп (съставките зависят 
от вкуса). 

Алергени: мляко/лактоза  

ГОРЕЩ ШОКОЛАД 
Мляко, какао на прах.  

Алергени: мляко/лактоза 

НАЛИВНИ БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ 
Вода, сироп. 

Алергени: няма 
 

СИРОП МОНИН БАДЕМ 
Захар, вода, овкусител, емулгиращ агент: E414, E413. 
Съдържа горчив екстракт от бадем.  

Алергени: ядки - бадеми 

СИРОП МОНИН КАРАМЕЛ 
Захар, вода, овкусител, киселина: лимонена киселина, 
оцветител: Е150а. 

Алергени: няма 
 

СИРОП МОНИН КОКОС 
Захар, вода, ароматизатор, емулгиращ агент: акациева 
смола. Съдържа кокосов екстракт. 

Алергени: няма 

 



 

 

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 
Turkey, water, salt, dextrose,  lactose, stabilisers (E450, 
E451), thickening agent (E407), antioxidant (E301), flavour 
enhancer E621. 

Allergens: none  
 

HAM 
Pork, water, salt, dextrose, condiment ( lactose), stabilisers 
(E450, E451), thickening agent (E407), antioxidant (E301), 
flavour enhancer E621, preservative E250. 

Allergens: milk/lactose 

PEPPERONI         Allergens: mustard, milk/lactose, celery 



 

 
Pork, beef, fat, salt, dextrose, spices (contains sellerie), 
condiment ( lactose), mustard powder, spices extract, 
flavour enhancer E621, preservative E250. 

SALAMI 
Pork, beef, fat, salt, dextrose, spices (contains mustard), 
condiment (lactose), spices extract, antioxidant: E316; 
flavour enhancer E621, preservative E250. 

Allergens: mustard, milk/lactose 

BACON 
Pork belly, salt, stabilisers (E450, E451), thickening agent 
(E407), antioxidant (E306), dextrose, preservative, (E250). 

Allergens: none 

 
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 
Beef, onions, green peppers, seasoning (sugar, salt, 
lactose, dextrose, garlic powder,  lemon powder, pepper, 
spices, flavouring), marinade (soya protein, salt, dextrose, 
stabilisers (E450, E451), yeast extract). 

Allergens: soya, milk/lactose 
*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 Allergens: milk/lactose 



 

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

 

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 
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 
 

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 Allergens: none 
 



 

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

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-
eggs), palm fat, molasses, raising agent (sodium 
carbonate), flavoring (vanilla), salt. 

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

 

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 
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). 

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



 

 
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  

 


