PRZYPRAWY
Sos sałatkowy:
sól, cukier, laktoza ( zmleka ) , regulatory kwasowości:
octan sodu, kwas cytr., wzmacniacz smaku i glutaminian nanosodowy, skrobia modyfikowana,
natka pietruszki, cebula, szyczypiorek, gorczyca, kurkuma, ekstrakt drożdżowy, olej roślinny,
czosnek, pieprz czarny.
Produkt może zawierać: gluten, jaja , soje, seler, sezam i łubin.
Kwasek cytrynowy:
Może zawierać: seler, mleko ( łącznie z laktozą) , jaja , soje i gluten.
Pieprz cytrynowy:
Może zawierać: gorczycę, seler, mleko ( łącznie z laktozą ), jaja, soje i gluten.
Czosnek granulowany:
Może zawierać gluten, jaja, soje, mleko ( łącznie z laktozą ), seler, gorczyce i sezam.
Grill klasyczny:
sól, papryka słodka, kolendra, cukier, wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy, jałowiec,
czosnek, kminek, rozmaryn, gorczyca biała, majeranek, cebula, natka pietruszki, chili, cząber.
Może zawierać: seler, mleko ( łącznie z laktozą), jaja, soje i gluten.
Przyprawa do wieprzowiny
sól, czosnek, wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy, papryka słodka, kminek, gorczyca
biała, tymianek, kolendra, rozmaryn, cząber, majeranek, cebula, pieprz czarny, chili, ziele
angielskie, liście laurowe.
Może zawierać: seler , jaka, mleko ( łącznie z laktozą)soje i gluten.

Pieprz cytrynowy:
sól, pieprz czarny, czosnek, regulator kwasowości, kwas cytrynowy, cebula, cukier, skórki
cytrynowe, ekstrakt kurkumy.
Może zawierać: gorczyce, seler, jaja, mleko ( łącznie z laktozą)soja i gluten.
Koper suszony:
Może zawierać: gluten, jaja, mleko ( łącznie z laktozą)seler, gorczycę, sezam i łubin.
Przyprawa do ryb i owoców morza:
Składniki: sól, cebula, wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy „5” rybonukleotyd i sodowe,
natka pietruszki, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, pieprz biały, mąka pszenna ( zawiera
gluten) , pieprz czarny, liście laurowe, koper, cukier, czosnek,tymianek, olej rzepakowy, kurkuma,
imbir
Może zawierać: jaja, soje, mleko ( łącznie z laktozą)seler, gorczycę, sezam i łubin.

Natka pietruszki suszona:
Może zawierać: gorczycę, seler, mleko ( łącznie z laktozą ), jaja , soje i gluten.
Papryka słodka:
Może zawierać: gorczycę, seler,laktozę, jaja, mleko, sól i gluten.
Papryka ostra:
Może zawierać: gorczycę, seler, mleko ( łącznie z laktozą), soje i gluten.
Tymianek:
Może zawierać: gorczycę, seler, laktozę, jaja,soje, gluten.
Majeranek:
Może zawierać: seler, mleko ( łącznie z laktozą), jaja, soje i gluten.
Ziele angielskie
Może zawierać: gorczycę, seler, mleko ( łącznie z laktozą), jaja , soje i gluten.
Gałka muszkatołowa:
Może zawierać: seler, laktozę, jaja, mleko, soje i gluten.
Magii Kucharek
Składniki:woda, sól, wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy, ocet spirytusowy, cukier,
ekstrakt drożdżowy, aromaty,.
Może zawierać: gluten , jaja, soje, mleko ( łącznie z laktozą) , seler, gorczycę, sezam i łubin.
Ocet spirytusowy
ocet spirytusowy, subst. Konserwująca, piosiarczan sodu.
Kucharek Jarzynka:
sól, warzywa suszone (15,5%), marchew, pasternak, ziemniaki, cebula,natka pietruszki, seler, por,
kapusta, korzeń pietruszki, pomidor , czosnek,papryka słodka, wzmacniacze smaku: glutaminian
monosodowy „5” Rybonukleotydy diosodowe, cukier, skrobia, pieprz czarny (0,2%), barwnik,:
ryboflawina.
Może zawierać: gorczycę, mleko ( łącznie z laktozą), jaja, soje i gluten.
Liść laurowy:
Może zawierać:gorczycę, seler, mleko ( łącznie z laktozą), jaja, soje i gluten.
Imbir:
Może zawierać:gorczycę, seler, laktozę, jaja oraz surowe zawierające gluten, mleko, soje.
Bazylia
Może zawierać: gorczycę, soje, jaja, mleko, seler,

Przyprawa do żurku:
czosnek (38%) , sól, cebula, majeranek ( 6,6 %) , pasternak, marchew,liście laurowe, pieprz czarny,
ziele angielskie, koperek,liście selera.
Może zawierać: gorczycę, seler, jaja, mleko, zboża zawierające gluten.
Owoc jałowca:
Może zawierać: gorczycę, seler, jaja, soje, gluten, laktozę
Przyprawa do gulaszu:
sól, czosnek, chili ( 3,1% ) , cząber , kolendra (2,4% ), tymianek, cebula.
Może zawierać: seler, soje, jaja, mleko , gluten
Przyprawa do gyrosa:
sól, kolendra (9,7%), czosnek granulowany (9,7%) , gorczyca biała, chili ( mielona płatki (7,9%) ,
papryka słodka, cukier, kozieradka, rozmaryn, oregano, tymianek, pieprz czarny.
Może zawierać: jaja, mleko, soje, gluten.
Kurkuma
Może zawierać: gorczycę, seler, jaja, soje i gluten, laktozę
Zioła prowansalskie
Składniki: oregano, cząber, rozmaryn, bazylia, majeranek, tymianek.
Może zawierać: gorczycę, seler, mleko łącznie z laktozą, jaja, soje i gluten.
Przyprawa do kurczaka:
Składniki: sól, papryka słodka ( 14% ), gorczyca biała, czosnek (58% ), kolendra, kurkuma,
kozieradka ( 2,4% ), chili (2%), imbir, cynamon, kmin ryński, goździki, gałka muszkatołowa
Może zawierać: jaja, mleko, seler, soje i gluten.
Barszcz czerwony instant:
Składniki: cukier, koncentrat soku z buraka ( 15,4 % ) , sól, maltodekstryna, całkowicie utwardzony
tłuszcz palmowy, ekstrakt drożdży ( kwas cytrynowy ) suszony czosnek (1,6 %) aromaty, olej
palmowy, majeranek, hydrolizat białka pszennego, przyprawy.
Może zawierać: jaja, soje, seler, gorczycę.
Żelatyna
Może zawierać: gluten, jaja, mleko ( łącznie z laktozą) , seler, gorczyca, sezam i łubin.
Barszcz koncentrat
zagęszczony sok z buraków czerwonych (59,2 %), woda, cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, sól,
regulator kwasowości, kwas cytrynowy, wzmacniacze smaku-glutaminian monosodowy „5 ”
Rybonukleotydy disodowe, ekstrakty przypraw, glukoza, aromaty, proszek serwatkowy ( mleko),
maltodekstryna, dekstroza, przyprawy.
Może zawierać: mleko, soje, seler, ekstrakt selera, ekstrakt pora.

Pieczarki marynowane
Składniki:pieczarki 60%, woda, ocet spirytusowy, cukier, sól, cebula, przyprawy w tym ( gorczyca)
, regulator kwasowości : kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy.
Może zawierać: seler
Fasola czerwona ( puszka )
Składniki: fasola czerwona (60,7 % ) , woda, cukier, sól,substancja wiążąca: chlorek wapnia.
Jabłka prażone pasteryzowane:
Składniki: jabłka 85%, cukier, skrobia modyfikowana, woda, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy, przeciwutleniacz kwas askorbinowy, aromat

Dania mączne
1. Pierogi ruskie
a) ciasto
-mąka pszenna
-woda
-jajko
b) farsz
-ser twarogowy...
-ziemniaki
-burak
-cebula
-sól, pieprz czarny, olej rzepakowy
2. Pierogi z mięsem
a) ciasto
- mąka pszenna, woda, jajko
b) farsz
-mięso wieprzowe mielone
-bułka tarta*
-smalec: sadło, słonina, tłuszcz wieprzowy, przeciwutleniacz E321
-cebula
-sól, pieprz czarny, magii*
-olej rzepakowy
3. Pierogi z kapustą
a) ciasto
mąka pszenna, woda, jajko
b) farsz
kapusta kiszona, marchew,zalewa, ( woda, sól ), sorbinian potasu E202- substancja konserwująca
pieczarki
cebula
smalec
sól, pieprz , olej rzepakowy
4. Naleśniki z jabłkiem, bita śmietana i polewa
a) ciasto naleśnikowe
mąka pszenna
mleko
jajko
sól, cukier, olej rzepakowy

b) jabłka prażone*
cynamon, cukier
c)bita śmietana
śmietanka 30% *
d)polewa
Toffi: cukier, mleko słodowe zagęszczone, woda, syrop glukozowy, tłuszcz roślinny utwardzony,
sól, aromaty, emulgator: lecytyna sojowa, substancja konserwująca E202
Może zawierać śladowe ilości białka jaja kurzego.
Malinowa: cukier, pulpa maliny (20%) , syrop glukozowo-fruktozowy, malina (10%) , substancja
zagęszczająca ( pektyny )regulator kwasowości ( kwas cytrynowy, aromat, woda )
5. Kopytka
a) ziemniaki gotowane
b) mąka pszenna
c)jajka
d)sól, pieprz
e)woda, olej rzepakowy
6. Naleśniki z twarogiem
a) ciasto naleśnikowe
-mąka pszenna
-mleko
-jajka
-sól, cukier, olej rzepakowy
b) twaróg*
-śmietana 18%
-cukier, cukier wanilinowy

ZUPY
1. Rosół z domowym makaronem
Skład:
wywar * 150g
a) porcja rosołowa , marchew, cebula, pietruszka , seler, jarzynka, sól, pieprz, magii w płynie
2.Zupa pomidorowa z makaronem
a) wywar *
b) makaron*
c)koncentrat pomidorowy
d)śmietanka 30% *
( emulgator E471, substancja zagęszczająca i koragen, regulator kwasowości E331
jarzynka w proszku – sól, warzywa, susz ( marchew, pasternak, ziemniak, cebula, natka pietruszki,
seler, por, kapusta, korzeń, pietruszki, pomidor , czosnek, papryka słodka, wzmacniacze smaku:
glutaminian monosodowy „5” rybonukleotydy disodowe, cukier , skrobia, pieprz czarny, barwnik –
ryboflawina.
Produkt może zawierać gorczycę, mleko łącznie z laktozą, jaja, soja, gluten*
czosnek, cukier, bazylia
czosnek granulowany* - gluten, jaja, soje , mleko łącznie z laktozą, gorczyca, sezam
Zupa Gulaszowa
a) mięso wieprzowe
b)woda
c)marchew, ziemniaki, pietruszka , seler *
d)papryka , cebula
e)sól, pieprz czarny, papryka słodka, przyprawa do gulaszu* , liść laurowy, ziele angielskie, magii
w płynie, czosnek granulowany, koncentrat pomidorowy,
f)zawiesina z mąki, śmietanka30%
Zupa Jarzynowa
a) woda
b)marchew, pietruszka, seler,
c)kalafior, fasolka zielona cięta, groszek, natka pietruszki, koper
d)kości wieprzowe
e)śmietanka 30%
f)sól, pieprz, jarzynka w proszku, magii w płynie, papryka sodka
g)zawiesina z mąki
Żurek z jajkiem
Składniki: wywar z rosołu*
Kiełbasa *
Przyprawa do żurku ( czosnek, sól, cebula, majeranek, pasternak, marchew, liść laurowy, pieprz
czarny, ziele angielskie, liść selera,

Chrzan – korzeń chrzanu 52%, woda , olej rzepakowy, ocet spirytusowy, cukier, sól, substancje
zagęszczające ( guma /gnar ) guma ksantanowa ) regulator kwasowości, kwas cytrynowy,
przeciwutleniacz E223, zawiera siarczanu
Śmietanka *
z mąki poznańskiej
jajko- zawiesina *
jarzynka *
boczek wędzony *
Flaki
a) woda
b) warzywa,paski mrożone ( marchew, pietruszka, seler, por )
c)ziele angielskie, sól, magii w płynie, przyprawa do flaków.
Majeranek, liść laurowy,papryka słodka, ostra, pieprz czarny
d)zasmażka II stopnia
Zupa ogórkowa
a) woda
b)marchew, pietruszka, seler, ziemniaki
c)ogórki kiszone, koper
d)śmietanka 30%, zawiesina z mąki
e)sól, pieprz czarny, magii w płynie, jarzynka
Zupa szczawiowa
a)woda
b)kości wieprzowe
c)marchew,pietruszka, seler, ziemniaki
d)szczaw, koper
e)śmietanka 18%, zawiesina z mąki
f)jajka na twardo
g)sól,pieprz czarny, magii w płynie
Botwinka
a)woda
b)kości wieprzowe
c)marchew, pietruszka, seler
d)botwina
e)sól, pieprz czarny, magii w płynie, koncentrat z buraka
f)śmietanka 30%, zawiesina z mąki
ziemniaki okraszone cebulką
Zupa pieczarkowa
a)woda
b)kości wieprzowe
c)marchew, pietruszka, seler, ziemniaki, koper,
d)pieczarki, cebula, zasmażana na maśle
e)sól, pieprz czarny, magii w płynie
f)śmietanka 30%, zawiesina z mąki

DANIA OBIADOWE
Kotlet schabowy, ziemniaki lub frytki, surówka
a) schab
bułka tarta: mąka pszenna, woda, drożdże, sól, gluten,
sól, pieprz
olej rzepakowy
przyprawa do wieprzowiny: sól, wzmacniacze smaku glutaminian monosodowy, papryka słodka,
kminek, gorczyca, tymianek, kolendra, rozmaryn, cząber, majeranek, cebula, pieprz czarny, chili,
ziele angielskie, liść laurowy
Może zawierać: seler , jaja, mleko łącznie laktozą, soja , gluten
b) ziemniaki
c)frytki: ziemniaki, olej słonecznikowy, frytura*
d)surówki *
Placek po węgiersku
a)Placek
-ziemniaki
-mąka pszenna
-jajko
-sól, pieprz
b) Gulasz
-mięso wieprzowe z łopatki
-olej rzepakowy
-papryka słodka kolorowa
-cebula
-liść laurowy, ziele angielski, sól, pieprz, papryka słodka,papryka ostra, czosnek
-koncentrat pomidorowy *
-zawiesina *
c)surówka *

Dania z drobiu
Devolay, frytki, surówki
a)pierś z kurczaka
masło: tłuszcz mleczny, śmietanka z mleka
natka pietruszki
bułka tarta: mąka pszenna, woda, drożdże, sól, gluten,jajko
mąka pszenna
pieprz , sól, czosnek
olej rzepakowy
b)frytki mrożone: ziemniaki, olej słonecznikowy
c)surówki*
Pierś panierowana , frytki, surówki
a) filet z piersi kurczaka
-jajko
-bułka tarta
-sól, pieprz
b)frytki: ziemniaki, olej słonecznikowy, frytura *
c)surówki

Kotlet mielony
a)łopatka wieprzowa
b)bułka namoczona
c)przyprawa do mielonego
d)cebula, pieprz, sól, majeranek
e)bułka tarta, jajka
Delicja drobiowa
a) filet z kurczaka
b)bułka tarta, mąka
c)sól,pieprz czarny, czosnek granulowany
Sos pieczarkowy*
Sos koperkowy*
Gulasz wieprzowy
a)mięso wieprzowe z łopatki
b)cebula, papryka
c)ziele angielskie,liść laurowy,sól, pieprz czarny, koncentrat pomidorowy, papryka ostra, słodka
d)zawiesina z mąki

Udko pieczone
a)udka z kurczaka
b)sól, pieprz czarny, czosnek granulowany, papryka słodka, przyprawa do kurczaka
c)olej
Gołąbki
a)kapusta
b)ryż
c)mięso wieprzowe mielone
d)sól, pieprz czarny, cebula,majeranek, przyprawa do mięsa mielonego
e)bułka tarta
Pulpety
a)mięso wieprzowe mielone
b)sól, pieprz czarny, majeranek, czosnek granulowy
c)bułka tarta
d)woda , jarzynka
Karkówka w sosie własnym
a)karkówka
b)przyprawa do karkówki, przyprawa do grilla, sól, pieprz, czosnek granulowany,
c)mąka, woda
Sos
a)wywar z karkówki
b)zioła prowansalskie
c)zawiesina z mąki, śmiet. 30%
Pieczeń wieprzowa
1.
a) szynka wieprzowa
b)sól, pieprz czarny, liść laurowy
c)woda
2.
a)Sos z wywaru z szynki
b)zawiesina z mąki

Dodatki
1. Ziemniaki
2. Frytki
3. Kasza gryczana
4. Makarony:
*mąka pszenna ( zawiera gluten)
*masa jajowa pasteryzowana 9%
*woda
*kurkuma
5. Pieczywo pszenne
6. Kluski kładzione
*mąka pszenna
*jajka
*woda
*sól,cukier,jarzynka
7. Warzywa gotowane
*marchew karotka, fasola cięta, kalafior,brokuły, sól, woda

SOSY
1. Sos pieczeniowy
a) wywar, smak pieczeniowy
b) cebulka
c)olej
d)mąka ziemniaczana
e)sól, pieprz czarny, ziele angielskie, liść laurowy
2. Sos pieczarkowy
a)wywar
b)pieczarki, cebulka,masło
c)śmietanka 30%, zawiesina z mąki
d)sól, pieprz czarny
3. Sos koperkowy
a) wywar
b) koper świeży
c)masło, śmietanka 30%
d)zawiesina z mąki
e)sól , pieprz czarny
4. Sos pomidorowy
a)koncentrat pomidorowy
b)wywar
c)śmietanka30%
d)sól, pieprz czarny, bazylia, czosnek granulowany, cukier,
e)zawiesina z mąki

Sałatki
1.Sałatka Grecka
*sałata lodowa świeża
*papryka kolorowa świeża
*ogórek świeży
*pomidor
*oliwki czarne lub zielone
*cebula
*ser typu feta: mleko , sól, regulator kwasowości E575
*sos vinegret: woda, oliwa, przyprawa sos sałatkowy „ Polskie Ogrody”: sól, cukier, laktoza
( z mleka) regulatory kwasowośći,diatan monosodowy,: skrobia modyfikowana,natka
pietruszki, cebula, szczypiorek, gorczyca, kurkuma, ekstrakt drożdżowy, olej roślinny,
czosnek , pieprz czarny
Produkt może zawierać: gluten, jaja, soje, seler, sezam, łubin
2. Sałatka Cezar
*sałata lodowa
*ogórek
*papryka
*pomidor
*kukurydza mrożona
*grzanki z batona pszennego ( mąka pszenna w tym gluten,drożdże )
*filet z kurczaka grillowany: sól, pieprz, olej rzepakowy,
*sos czosnkowy

Dania Wegetariańskie
1. Risotto warzywne
*ryż na sypko
*groszek, warzywa paski, kukurydza, olej rzepakowy
*jajecznica, sól,pieprz
*sól, pieprz
2. Kotlet z kalafiora
a)kalafior
b)bułka tarta
c)jajko
d)sól, pieprz czarny, natka pietruszki, olej rzepakowy
3. Kotlet ziemniaczany
a)ziemniaki gotowane i zmielone
b)jajka
c)sól , pieprz czarny, jarzynka
c)bułka tarta, olej rzepakowy

Dania rybne
1. Filet z dorsza soute
a) Filet z dorsza
b) sól, przyprawa do ryb
c)mąka pszenna , olej rzepakowy
2.Kotlet rybny
a)ścinka z dorsza
b)jajka, bułka namaczana
c)sól, pieprz czarny, natka pietruszki
d)bułka tarta, olej rzepakowy

Surówki
1.Surówka z marchwi
*marchew
*cukier,kwas cytrynowy
*śmietanka 30%
2.Surówka z białej kapusty
*biała kapusta
*koper, ogórek świeży
*sól, cukier, kw,. Cytrynowy
*olej rzepakowy
3.Surówka z kapusty Pekińskiej
*kapusta Pekińska
*kukurydza
*papryka świeża, ogórek świeży
*pomidor
*sól, cukier, kwas cytrynowy, olej
4.Buraczki
*buraczki pasteryzowane
*cebula
*olej, cukier, ocet, pieprz
Mizeria
*ogórek świeży
*cebula
*śmietana 18%
*sól, cukier, ocet, pieprz czarny
Surówka z kapusty kiszonej
*kapusta kiszona
*marchew
*cebula, natka pietruszki
*cukier, pieprz czarny, olej rzepakowy
Surówka z pora
*por
*jałko
*jajka na twardo
*majonez, śmietana 18%
*sól, cukier
Ketchup:

*koncentrat poid. 37%
*woda, cukier, ocet, sól
*skrobia modyfikowana
*regulator kwasowości ( kwas cytrynowy)
*substancja konserwująca ( benzoensan sodu)
*tymianek, oregano, cząber,szałwia, kolendra, aromat
Musztarda
Chrzan
*korzeń chrzanu 52%
*woda, olej rzepak
*ocet spirytusowy, cukier , sól
*substancje zagęszczające ( guma guar., guma ksantanowa )
*regulator kwasowości – kwas cytrynowy
*przeciwutleniacz E223 ( siarczany )

Dipy
Czosnkowy
*majonez
*woda
*czosnek świeży, czosnek granulowany
*sól, cukier,pieprz czarny
Wiosenny
*ogórek świeży
*koper świeży
*rzodkiewka
*śmietana 18%
*sól, cukier, pieprz czarny
Paprykowy
*majonez , śmietana 18%
*papryka słodka, papryka ostra,
*sól, cukier,
Vinegret
*oliwier, woda,
*olej rzepakowy
*koper
*przyprawa sos sałatkowy

