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Produs INGREDIENTE ALERGENI ADITIVI 

MENIURI 

Meniu Piept De Pui 
Crocant -  5 Buc. 

piept de pui crocant (condiment crocant pui (făină porumb, făină Pizza, 
condiment pui, usturoi granulat, oregano), ouă, lapte, făină, ulei de palmier, 
piept de pui file), cartofi congelați (cartof, ulei de floarea-soarelui) 

gluten, ou, 
lactoză 

nu sunt 

Meniu Piept De Pui 
Crocant -  7 Buc. 

piept de pui crocant (condiment crocant pui (făină porumb, făină Pizza, condiment 
pui, usturoi granulat, oregano), ouă, lapte, făină, ulei de palmier, piept de pui file), 
cartofi congelați (cartof, ulei de floarea-soarelui) 

gluten, ou, 
lactoză 

nu sunt 

Meniu Bbq Ribs Pack 

 

costițe de porc la cuptor, cartofi în coajă, ceapă verde, Sos barbeque (piure 
de roșii 52%, zahăr, oțet din vin alb, melasă, amidon modificat de porumb, 
sare, Sos,worcestershire (apă, sirop de glucoză, oțet din malț (orz), zahăr, 
sare, arome, extract de ceapă, anșoa, ulei vegetal de măsline, oțet din vin 
alb, suc concentrat de lămâie, condimente, ulei vegetal de floarea soarelui), 
aromă de fum, ulei vegetal de floarea soarelui, condimente, făină de 
muștar, ceapă pudră afumată, agent de îngroșare (E415 gumă de xanthan), 
conservant (E200 acid sorbic), arome), mix salată, dressing vinegretă (ulei 
de măsline, miere, condiment verdețuri italiene (ulei vegetal (ulei vegetal 
de floarea-soarelui, ulei vegetal de plamier hidrogenat), 17%legume (pastă 
de tomate, roșii, ceapă), 11% ierburi (busuioc, oregano, rozmarin), sare, 
potențiator de aromă ( E621 monoglutamat de sodiu), zahăr, condimente 
(pudră de usturoi, semințe de fenicul), semințe de pin, sambal oelek (chilli, 
apă, sare, oțet, amidon modificat), extract natural de paprika, antioxidant 
E306.), lămâie, muștar dijon (apă, muștar - 28%, oțet, sare, regulator de 
aciditate: E330 acid citric, antioxidant: E224 metabisulfit de potasiu (conține 
dioxid de sulf)) 

gluten, 
pește, 

muștar, 
 
 
 
 

agent de îngroșare (E415 gumă 
de xanthan), conservant (E200 
acid sorbic), arome), potențiator 
de aromă ( E621 monoglutamat 
de sodiu), antioxidant E306, 
regulator de aciditate: E330 acid 
citric, antioxidant: E224 
metabisulfit de potasiu (conține 
dioxid de sulf) 

Meniu Mixt Cașcaval 

cașcaval pane (crustă pane (pesmet (făină de grâu, sare, drojdie, colorant 
extract de ardei roșu) , apă, făină de grâu, sare, amestec de ardei roșu (praf 
de ardei, extract de ardei), cașcaval trapist 38%, apă, ulei de floarea-
soarelui, amidon de porumb), piept de pui crocant  (condiment crocant pui 
(făină porumb, făină Pizza, condiment pui, usturoi granulat, oregano), ouă, 
lapte, făină, ulei de palmier, piept de pui file), cartofi congelați  (cartof, ulei 
de floarea-soarelui)           
 

lactoză, 
gluten, ou 

nu sunt 
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Meniu Grătar 

ceafă de porc, piept de pui file, cartofi curățați, condiment grătar NDk (sare, 
usturoi, condimente (boia, piper negru, scorțișoară, fenicul), corectori de 
aciditate E262, acetat de sodiu, E500, carbonat de sodiu, E331 citrat de 
sodiu, hidrolizat proteic vegetal, zahăr, extract de drojdie, aromă naturală, 
arome (conține gluten din grâu), antioxidant E301 ascorbat de sodiu, 
extract de condimente (coriandru, chimion, usturoi, chimen), salată de 
varză (varză, zahăr, ulei de măsline, piper, sare, oțet), roșii, castraveți, 
morcovi 
 

gluten 

corectori de aciditate E262, 
acetat de sodiu, E500, carbonat 
de sodiu, E331 citrat de sodiu, 
antioxidant E301 ascorbat de 
sodiu 

Meniu Cașcaval 

cașcaval pane (crustă pane (pesmet (făină de grâu, sare, drojdie, colorant 
extract de ardei roșu) , apă, făină de grâu, sare, amestec de ardei roșu (praf 
de ardei, extract de ardei), cașcaval trapist 38%, apă, ulei de floarea-
soarelui, amidon de porumb), cartofi congelați (cartof, ulei de floarea-
soarelui), salată de varză (varză, zahăr, ulei de măsline, piper, sare, oțet), 
roșii, castraveți     

gluten, 
lactoză 

nu sunt 

Meniu Aripioare 
aripi, condiment pui crocant (făină porumb, făină Pizza, condiment pui, 
usturoi granulat, oregano), cartofi congelați (cartof, ulei de floarea-soarelui) 

gluten nu sunt 

Meniu Pulpe De Pui 
pulpe de pui inferioare, condiment pui crocant (făină porumb, făină Pizza, 
condiment pui, usturoi granulat, oregano), cartofi congelați (cartof, ulei de 
floarea-soarelui) 

gluten nu sunt 

Meniu Vegetarian 

pârjoale vegetale (boabe de soia hidratate, pane (făină de grâu, sare, 
drojdie, condimente, apă), proteină vegetală din soia, ulei vegetal de 
floarea-soarelui, fibră de mazare, amidon de cartofi, ceapă, fibră de soia, 
sare, usturoi, mărar, pătrunjel, piper), cartofi congelați (cartof, ulei de 
floarea-soarelui), salată de varză (varză, zahăr, ulei de măsline, piper, sare, 
oțet), roșii, castraveți  

soia, gluten nu sunt 

SHAORMA 

Shaorma La Farfurie 

piept de pui crocant (condiment crocant pui (făină porumb, făină Pizza, 
condiment pui, usturoi granulat, oregano), ouă, lapte, făină, ulei de palmier, 
piept de pui file), Sos usturoi shaorma, maioneză (ulei vegetal de rapiţă 
(76%), apă, oţet din alcool, zahăr, gălbenuş de ou (3%), muştar (apă, 
seminţe de muștar, oţet din alcool, sare, arome, condimente), sare, 
antioxidant (EDTa), aromă, colorant (caroteni) E160a, vegeta (sare iodată, 
potențiatori de aromă (E621 monoglutamat de sodiu, E631 inozinat 

gluten, ou, 
lactoză, 
țelină, 
muștar 

antioxidant (EDTa), colorant 
(caroteni) E160a, potențiatori de 
aromă (E621 monoglutamat de 
sodiu, E631 inozinat disodic), 
E101 colorant (riboflavină), 
colorant (caroteni) E160a), 
agent de îngroșare E1422 
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disodic), zahăr, legume deshidratate 8.7% (morcov, ardei, păstârnac, țelină, 
ceapă, frunze de pătrunjel), aromă de carne de găină, condimente, extract 
de carne de găină deshidratată. 0.4%, E101 colorant (riboflavină), usturoi 
granulat, apă, Sos de castraveți (iaurt (lapte de vacă pasteurizat, culturi 
lactice probiotice), maioneză (ulei vegetal de rapiţă (76%), apă, oţet din 
alcool, zahăr, gălbenuş de ou (3%), muştar (apă, seminţe de muștar, oţet 
din alcool, sare, arome, condimente), sare, antioxidant (EDTa), aromă, 
colorant (caroteni) E160a), castraveți, usturoi), cartofi congelați (cartof, ulei 
de floarea-soarelui), salată iceberg, roșii, Sos chilly (zahăr, apă, chilli roșu 
18%, usturoi, sare, agent de îngroșare E1422, regulator de aciditate E260), 
lipie mare (făină de grâu, sare iodată, drojdie de panificație, zahăr). 

amidon modificat, regulator de 
aciditate E260 acid acetic 

Shaorma La Lipie 
Mică 

piept de pui crocant (condiment crocant pui (făină porumb, făină Pizza, 
condiment pui, usturoi granulat, oregano), ouă, lapte, făină, ulei de palmier, 
piept de pui file), Sos usturoi shaorma (maioneză (ulei vegetal de rapiţă 
(76%), apă, oţet din alcool, zahăr, gălbenuş de ou (3%), muştar (apă, 
seminţe de muștar, oţet din alcool, sare, arome, condimente), sare, 
antioxidant (EDTa), aromă, colorant (caroteni) E160a, vegeta (sare iodată, 
potențiatori de aromă (E621 monoglutamat de sodiu, E631 inozinat 
disodic), zahăr, legume deshidratate 8.7% (morcov, ardei, păstârnac, țelină, 
ceapă, frunze de pătrunjel), aromă de carne de găină, condimente, extract 
de carne de găină deshidratată. 0.4%, E101 colorant (riboflavină), usturoi 
granulat, apă), cartofi curățați , Sos de castraveți (iaurt (lapte de vacă 
pasteurizat, culturi lactice probiotice), maioneză (ulei vegetal de rapiţă 
(76%), apă, oţet din alcool, zahăr, gălbenuş de ou (3%), muştar (apă, 
seminţe de muștar, oţet din alcool, sare, arome, condimente), sare, 
antioxidant (EDTa), aromă, colorant (caroteni) E160a), castraveți, usturoi), 
salată iceberg, Sos chilly (zahăr, apă, chilli roșu 18%, usturoi, sare, agent de 
îngroșare E1422, regulator de aciditate E260), lipie mare (făină de grâu, sare 
iodată, drojdie de panificație, zahăr) 

gluten, ou, 
lactoză, 
țelină, 
muștar 

antioxidant (EDTa), colorant 
(caroteni) E160a, potențiatori de 
aromă (E621 monoglutamat de 
sodiu, E631 inozinat disodic), 
E101 colorant (riboflavină), 
colorant (caroteni) E160a), 
agent de îngroșare E1422 
amidon modificat, regulator de 
aciditate E260 acid acetic 

Shaorma La Lipie 
Mare 

piept de pui crocant (condiment crocant pui (făină porumb, făină Pizza, 
condiment pui, usturoi granulat, oregano), ouă, lapte, făină, ulei de palmier, 
piept de pui file), Sos usturoi shaorma (maioneză (ulei vegetal de rapiţă 
(76%), apă, oţet din alcool, zahăr, gălbenuş de ou (3%), muştar (apă, 
seminţe de muștar, oţet din alcool, sare, arome, condimente), sare, 
antioxidant (EDTa), aromă, colorant (caroteni) E160a, vegeta (sare iodată, 
potențiatori de aromă (E621 monoglutamat de sodiu, E631 inozinat 

gluten, ou, 
lactoză, 
țelină, 
muștar 

antioxidant (EDTa), colorant 
(caroteni) E160a, potențiatori de 
aromă (E621 monoglutamat de 
sodiu, E631 inozinat disodic), 
E101 colorant (riboflavină), 
colorant (caroteni) E160a), 
agent de îngroșare E1422 
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disodic), zahăr, legume deshidratate 8.7% (morcov, ardei, păstârnac, țelină, 
ceapă, frunze de pătrunjel), aromă de carne de găină, condimente, extract 
de carne de găină deshidratată. 0.4%, E101 colorant (riboflavină), usturoi 
granulat, apă), cartofi curățați , Sos de castraveți (iaurt (lapte de vacă 
pasteurizat, culturi lactice probiotice), maioneză (ulei vegetal de rapiţă 
(76%), apă, oţet din alcool, zahăr, gălbenuş de ou (3%), muştar (apă, 
seminţe de muștar, oţet din alcool, sare, arome, condimente), sare, 
antioxidant (EDTa), aromă, colorant (caroteni) E160a), castraveți, usturoi), 
salată iceberg, Sos chilly (zahăr, apă, chilli roșu 18%, usturoi, sare, agent de 
îngroșare E1422, regulator de aciditate E260), lipie mare (făină de grâu, sare 
iodată, drojdie de panificație, zahăr) 

amidon modificat, regulator de 
aciditate E260 acid acetic 

SANDWICHURI 

Sandviș Cu Cașcaval 

chiflă kebab (făină de grâu, apă, sare iodată (iodat de potasiu), griș, drojdie, 
maia (apă, făină de grâu fermentată), făină de malț (orz, grâu), gluten, 
agent de tratare a făinii E300 acid ascorbic, Sos maioneză (maioneză (ulei 
vegetal de rapiţă (76%), apă, oţet din alcool, zahăr, gălbenuş de ou (3%), 
muştar (apă, seminţe de muștar, oţet din alcool, sare, arome, condimente), 
sare, antioxidant (EDTa), aromă, colorant (caroteni) E160a), iaurt (lapte de 
vacă pasteurizat, culturi lactice probiotice), smântână (smântână 
pasteurizată 20% grăsime, obţinută din lapte vacă, culturi lactice 
selecţionate), cartofi curățați; cașcaval pane (crustă pane (pesmet (făină de 
grâu, sare, drojdie, colorant extract de ardei roșu) , apă, făină de grâu, sare, 
amestec de ardei roșu (praf de ardei, extract de ardei), cașcaval trapist 38%, 
apă, ulei de floarea-soarelui, amidon de porumb.), castraveți murați 
(castraveți 55%, apă, oțet alimentar 3.5%, zahăr, sare, mărar, semințe de 
muștar, agent de întărire: E 509 clorură de calciu, arome), roșii, salată de 
varză (varză, zahăr, ulei de măsline, piper, sare, oțet). 

gluten, ou, 
lactoză, 
muștar 

agent de tratare a făinii E300 
acid ascorbic, antioxidant 
(EDTa),  colorant (caroteni) 
E160a, agent de întărire: E 509 
clorură de calciu 

Sandviș Cu 
Prosciutto 

chiflă sandwich (făină de grâu, apă, sare iodată (iodat de potasiu), griș, 
drojdie, maia (apă, făină de grâu fermentată), făină de malț (orz, grâu), 
gluten, agent de tratare a făinii E300 acid ascorbic, cremă de brânză (brânză 
proaspătă de vacă, amidon de tapioca, sare), prosciutto crudo (pulpă de 
porc, sare), salată iceberg, mozzarella (lapte de vacă pasteurizat, sare, 
culturi lactice, cheag), roșii     

gluten, 
lactoză 

agent de tratare a făinii E300 
acid ascorbic    
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Kebab 

piept de pui crocant (condiment crocant pui (făină porumb, făină Pizza, 
condiment pui, usturoi granulat, oregano), ouă, lapte, făină, ulei de palmier, 
piept de pui file, Sos usturoi shaorma (maioneză (ulei vegetal de rapiţă 
(76%), apă, oţet din alcool, zahăr, gălbenuş de ou (3%), muştar (apă, 
seminţe de muștar, oţet din alcool, sare, arome, condimente), sare, 
antioxidant (EDTa), aromă, colorant (caroteni) E160a, vegeta (sare iodată, 
potențiatori de aromă (E621 monoglutamat de sodiu, E631 inozinat 
disodic), zahăr, legume deshidratate 8.7% (morcov, ardei, păstârnac, țelină, 
ceapă, frunze de pătrunjel), aromă de carne de găină, condimente, extract 
de carne de găină deshidratată. 0.4%, E101 colorant (riboflavină), usturoi 
granulat, apă), cartofi curățați, Sos de castraveți (iaurt (lapte de vacă 
pasteurizat, culturi lactice probiotice), maioneză (ulei vegetal de rapiţă 
(76%), apă, oţet din alcool, zahăr, gălbenuş de ou (3%), muştar (apă, 
seminţe de muștar, oţet din alcool, sare, arome, condimente), sare, 
antioxidant (EDTa), aromă, colorant (caroteni) E160a), castraveți, usturoi, 
roșii, salată iceberg, chiflă kebab (făină de grâu, apă, sare iodată (iodat de 
potasiu), griș, drojdie, maia (apă, făină de grâu fermentată), făină de malț 
(orz, grâu), gluten, agent de tratare a făinii E300 acid ascorbic). 
 
 

gluten, ou, 
lactoză, 
muștar, 
țelină 

antioxidant (EDTa), colorant 
(caroteni) E160a, potențiatori de 
aromă (E621 monoglutamat de 
sodiu, E631 inozinat disodic, 
E101 colorant (riboflavină), 
antioxidant (EDTa), colorant 
(caroteni) E160a), agent de 
tratare a făinii E300 acid 
ascorbic. 

Sandwich Vegetal 

chiflă kebab (făină de grâu, apă, sare iodată (iodat de potasiu), griș, drojdie, 
maia (apă, făină de grâu fermentată), făină de malț (orz, grâu), gluten, 
agent de tratare a făinii E300 acid ascorbic), ketchup (apă, piure de roșii 
(37%), zahăr, amidon modificat din porumb, oțet din vin, sare, conservanți 
E211 benzoat de sodiu, E202 sorbat de potasiu, agenți de îngroșare E412 
gumă de guar, E415 gumă de xantan, condimente), pârjoale vegetale 
(boabe de soia hidratate, pane (făină de grâu, sare, drojdie, condimente, 
apă), proteină vegetală din soia, ulei vegetal de floarea-soarelui, fibră de 
mazăre, amidon de cartofi, ceapă, fibră de soia, sare, usturoi, mărar, 
pătrunjel, piper), roșii, cartofi curățați, castraveți murați (castraveți 55%, 
apă, oțet alimentar 3.5%, zahăr, sare, mărar, semințe de muștar, agent de 
întărire: E 509 clorură de calciu, arome), salată de varză (varză, zahăr, ulei 
de măsline, piper, sare, oțet). 
 
 

gluten, soia, 
muștar 

agent de tratare a făinii E300 
acid ascorbic), conservanți E211 
benzoat de sodiu, E202 sorbat 
de potasiu, agenți de îngroșare 
E412 gumă de guar, E415 gumă 
de xantan, agent de întărire: E 
509 clorură de calciu 
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Turkey sandwich 

maioneză cu sriracha (ulei vegetal de rapiţă (76%), apă, oţet din alcool, 
zahăr, gălbenuş de ou (3%), muştar (apă, seminţe de muștar, oţet din 
alcool, sare, arome, condimente), sare, antioxidant (EDTa), aromă, colorant 
(caroteni) E160a Ardei iute 61%, zahar, apa, sare, usturoi, potentiatori de 
aroma: E621, stabilizatori E415, regulatori de aciditate: E260, E330, 
conservanti: E202), castraveți murați, mix salată cu spanac, piept de curcan, 
ceapă crocantă (fulgi) (ceapă 75%, ulei de palmier, făină de grâu, sare), 
chiflă(făină de grâu, apă, ulei de rapiță, zahăr, drojdie, sare iodata (sare, 
iodat de potasiu), griș (grâu,antioxidant acid ascorbic), făină de malț) 

ou, gluten 

antioxidant (EDTa), colorant 
(caroteni) E160a, potentiatori de 
aroma: E621, stabilizatori E415, 
regulatori de aciditate: E260, 
E330, conservanti: E202,griș 
(grâu,antioxidant acid ascorbic) 

Meniu turkey 
sandwich 

maioneză cu sriracha (ulei vegetal de rapiţă (76%), apă, oţet din alcool, 
zahăr, gălbenuş de ou (3%), muştar (apă, seminţe de muștar, oţet din 
alcool, sare, arome, condimente), sare, antioxidant (EDTa), aromă, colorant 
(caroteni) E160a Ardei iute 61%, zahar, apa, sare, usturoi, potentiatori de 
aroma: E621, stabilizatori E415, regulatori de aciditate: E260, E330, 
conservanti: E202), castraveți murați, mix, salată cu spanac, piept de 
curcan, ceapă crocantă (fulgi) (ceapă 75%, ulei de palmier, făină de grâu, 
sare), chifla (făină de grâu, apă, ulei de rapiță, zahăr, drojdie, sare iodata 
(sare, iodat de potasiu), griș (grâu,antioxidant acid ascorbic), făină de malț) , 
cartofi (cartof, ulei de floarea-soarelui) 

ou, muștar, 
gluten 

antioxidant (EDTA), colorant 
(caroteni) E160a, potentiatori de 
aroma: E621, stabilizatori E415, 
regulatori de aciditate: E260, 
E330, conservanti: E202), 
antioxidant acid ascorbic 

PASTE 

Paste Mac'N'Cheese 
The Real Deal 

Sos cheddar (ulei vegetal de floarea soarelui, apă, zahăr, oțet din alcool, 
amidon modificat de porumb, oțet din vin, gălbenuș de ou, sare, ulei 
vegetal de rapiță, brânză cheddar 1%, arome (conțin lapte), acidifiant (E270 
acid lactic), agent de îngroșare (E415 gumă de xanthan), aromă naturala de 
paprika, colorant (E 160a caroteni), antioxidant (E385 calciu disodic EDTA), 

ou, lactoză, 
gluten 

acidifiant (E270 acid lactic), 
agent de îngroșare (E415 gumă 
de xanthan), colorant (E 160a 
caroteni), antioxidant (E385 
calciu disodic EDTA), săruri de 
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paste melcișori (făină din grâu dur, apă), cașcaval (lapte de vacă pasteurizat, 
sare, culturi lactice, cheag), lapte, brânză cheddar (cheddar 60%, brânzeturi, 
lapte degresat, lapte praf degresat, săruri de topire E331 citrat de sodiu și 
E339 fofați de sodiu, unt, acidifiant: E330 acid citric, sare, agent 
antiaglomerant: E322 lectină din floarea-soarelui, coloranți E160c extract de 
ardei roșu și E160a caroten), grana-parmezan (lapte, sare, cheag, 
conservant: E1105 lizozimă), ardei jalapeno         

topire E331 citrat de sodiu și 
E339 fofați de sodiu, acidifiant: 
E330 acid citric, agent 
antiaglomerant: E322 lectină din 
floarea-soarelui, coloranți E160c 
extract de ardei roșu și E160a 
caroten,  conservant: E1105 
lizozimă       

Paste Mac'N'Cheese 
With Chicken 

Sos cheddar (ulei vegetal de floarea soarelui, apă, zahăr, oțet din alcool, 
amidon modificat de porumb, oțet din vin, gălbenuș de ou, sare, ulei 
vegetal de rapiță, brânză cheddar 1%, arome (conțin lapte), acidifiant (E270 
acid lactic), agent de îngroșare (E415 gumă de xanthan), aromă naturala de 
paprika, colorant (E 160a caroteni), antioxidant (E385 calciu disodic EDTa), 
paste melcișori (făină din grâu dur, apă), cașcaval (lapte de vacă pasteurizat, 
sare, culturi lactice, cheag), lapte, brânză cedar (cheddar 60%, brânzeturi, 
lapte degresat, lapte praf degresat, săruri de topire citrat de sodiu și fofați 
de sodiu, unt, acidifiant: acid citric, sare, agent antiaglomerant: lectină din 
floarea-soarelui, coloranți extract de ardei roșu și caroten), grana-parmezan 
(lapte, sare, cheag, conservant: E1105 lizozimă), ardei jalapeno, fingers de  
pui (file piept de pui 60%, pane (făină de grâu, fulgi de porumb 6,9%), 
porumb, sare, extract de malț de orz, condimente (paprika), drojdie, apă), 
apă, ulei de floarea-soarelui, usturoi praf, proteine vegetale din soia, 
stabilizatori (E450 di si E451 tri fosfați de sodiu), amidon modificat, sare, 
sirop de glucoză, corectori de aciditate (E262 acetat de sodiu, E500 
carbonat de sodiu), potențiator de aromă (E621 monoglutamat de sodiu), 
piper, agent de îngroșare (E415 gumă de xantan), maltodextrină, 
transglutaminaze) 

ou, lactoză, 
gluten, soia 

acidifiant (E270 acid lactic), 
agent de îngroșare (E415 gumă 
de xanthan), colorant (E 160a 
caroteni), antioxidant (E385 
calciu disodic EDTA), săruri de 
topire E331 citrat de sodiu și 
E339 fofați de sodiu, acidifiant: 
E330 acid citric, agent 
antiaglomerant: E322 lectină din 
floarea-soarelui, coloranți E160c 
extract de ardei roșu și E160a 
caroten,  conservant: E1105 
lizozimă , stabilizatori (E450 di si 
E451 tri fosfați de sodiu), 
corectori de aciditate (E262 
acetat de sodiu, E500 carbonat 
de sodiu), potențiator de aromă 
(E621 monoglutamat de sodiu), 
(E415 gumă de xantan) 
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Paste Mac'N'Cheese 
With Bacon 

Sos cheddar (ulei vegetal de floarea soarelui, apă, zahăr, oțet din alcool, 
amidon modificat de porumb, oțet din vin, gălbenuș de ou, sare, ulei 
vegetal de rapiță, brânză cheddar 1%, arome (conțin lapte), acidifiant (E270 
acid lactic), agent de îngroșare (E415 gumă de xanthan), aromă naturala de 
paprika, colorant (E 160a caroteni), antioxidant (E385 calciu disodic EDTA), 
paste melcișori (făină din grâu dur, apă), cașcaval (lapte de vacă pasteurizat, 
sare, culturi lactice, cheag), lapte, brânză cheddar (cheddar 60%, brânzeturi, 
lapte degresat, lapte praf degresat, săruri de topire E331 citrat de sodiu și 
E339 fofați de sodiu, unt, acidifiant: E330 acid citric, sare, agent 
antiaglomerant: E322 lectină din floarea-soarelui, coloranți E160c extract de 
ardei roșu și E160a caroten), grana-parmezan (lapte, sare, cheag, 
conservant: E1105 lizozimă), ardei jalapeno , fleică de porc cu șoric, sare, 
dextroză, condimente, antioxidant: E301 ascorbat de sodiu, corector de 
aciditate: E330 acid citric, emulgator: E450 difosfați, stabilizator: E451 
trifosfat pentasodic 

ou, lactoză, 
gluten 

acidifiant (E270 acid lactic), 
agent de îngroșare (E415 gumă 
de xanthan), colorant (E 160a 
caroteni), antioxidant (E385 
calciu disodic EDTA), săruri de 
topire E331 citrat de sodiu și 
E339 fofați de sodiu,  acidifiant: 
E330 acid citric, E322 lectină din 
floarea-soarelui, coloranți E160c 
extract de ardei roșu și E160a 
caroten), conservant: E1105 
lizozimă), antioxidant: E301 
ascorbat de sodiu, corector de 
aciditate: E330 acid citric, 
emulgator: E450 difosfați, 
stabilizator: E451 trifosfat 
pentasodic 

Noodles cu legume 

Noodles (făină de grâu, apa, sare de masă) 
Sos Noodles (sos de stridii (Apa, zahar, sare, extract de STRIDII 7% (apa, 
STRIDII, sare), amidon modificat, culoare caramel amoniacal E150, extract 
de drojdie, regulator de aciditate: E270 acid lactic, conservant: E210 acid 
benzoic.), sos de soia(apă, sirop de fructoză-glucoză, zahăr, Sos de soia 2,5% 
(apă, soia, grâu, sare), melasă, sare, extract de drojdie, colorant (caramel 
E150a), ulei de susan, ghimbir, condimente 
Ceapa alba  
Morcovi  
Varza alba  
Ciuperci Shiitake  
Dovlecel 

gluten, 
moluște, 
soia, susan 

culoare caramel amoniacal 
E150, regulator de aciditate: 
E270 acid lactic, conservant: 
E210 acid benzoic 
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Noodles cu pui 

Noodles (făină de grâu, apa, sare de masă) 
Sos Noodles (sos de stridii (Apa, zahar, sare, extract de STRIDII 7% (apa, 
STRIDII, sare), amidon modificat, culoare caramel amoniacal E150, extract 
de drojdie, regulator de aciditate: E270 acid lactic, conservant: E210 acid 
benzoic.), sos de soia(apă, sirop de fructoză-glucoză, zahăr, Sos de soia 2,5% 
(apă, soia, grâu, sare), melasă, sare, extract de drojdie, colorant (caramel 
E150a), ulei de susan, ghimbir, condimente 
Ceapa alba  
Morcovi  
Varza alba  
Ciuperci Shiitake  
Piept de pui 

gluten, 
moluște, 
soia, susan 

culoare caramel amoniacal 
E150, regulator de aciditate: 
E270 acid lactic, conservant: 
E210 acid benzoic 

Noodles cu pui 
crocant 

Noodles ( făină de grâu, apa, sare de masă) 
Sos Noodles (sos de stridii (Apa, zahar, sare, extract de STRIDII 7% (apa, 
STRIDII, sare), amidon modificat, culoare caramel amoniacal E150, extract 
de drojdie, regulator de aciditate: E270 acid lactic, conservant: E210 acid 
benzoic.), sos de soia(apă, sirop de fructoză-glucoză, zahăr, Sos de soia 2,5% 
(apă, soia, grâu, sare), melasă, sare, extract de drojdie, colorant (caramel 
E150a), ulei de susan, ghimbir, condimente 
Ceapa alba  
Morcovi  
Varza alba  
Ciuperci Shiitake  
Fingers de pui (condiment crocant pui (făină porumb, făină Pizza, 
condiment pui, usturoi granulat, oregano), ouă, lapte, făină, ulei de palmier, 
piept de pui file) 

gluten, 
moluște, 
soia, susan, 
ou, lactoză 

culoare caramel amoniacal 
E150, regulator de aciditate: 
E270 acid lactic, conservant: 
E210 acid benzoic 

Lasagna 

Sos ragu (spată vită, ceafă de porc, ceapă, țelină rădăcină, țelină apio, sare, 
piper, unt (smântână pasteurizată, acid lactic, culturi lactice.), morcovi, 
pasată rustică (roșii,sare), lapte, apă, vin alb), foi lasagna (făină din grâu dur, 
apă), grana-parmezan lapte, sare, cheag, conservant: E1105 lizozimă, 
smântână de gătit (apă, grăsimi vegetale nehidrogenate (din palmier) 23%, 
zer praf, amidon modificat din porumb E1442, maltodextrină,emulsifiant 
lecitină din soia E322, stabilizatori E412, E410, corector de aciditate E339, 
colorant E160a carotenoid), mozzarela (lapte de vacă pasteurizat, sare, 
culturi lactice, cheag), cașcaval (lapte de vacă pasteurizat, sare, culturi 
lactice, cheag). 

gluten, 
țelină, 

lactoză, soia 

conservant: E1105 lizozimă, 
amidon modificat din porumb 
E1442, emulsifiant lecitină din 
soia E322, stabilizatori E412, 
E410, corector de aciditate 
E339, colorant E160a carotenoid 
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Spaghetti And 
Meatballs 

pasată rustică (roșii, sare), ceapă, chiftele (piept de pui, pătrunjel verde, 
pesmet, ouă, sare, piper, usturoi), paste spaghetti (făină din grâu dur, apă), 
unt (smântână pasteurizată, acid lactic, culturi lactice), pătrunjel verde, 
grana-parmezan (lapte, sare, cheag, conservant: E1105 lizozimă). 

gluten, 
lactoză 

conservant: E1105 lizozimă 

Paste Primavera 

paste fusili integrale (făină din grâu dur, apă), dovlecel, ciuperci, broccoli, 
roșii cherry, roșii uscate (roșii uscate la soare 63%, ulei de floarea-soarelui, 
ulei de măsline extravirgin, sare, usturoi 0.5%.), pastă de trufe  (ciuperci 
champignon 82%, ulei de floarea-soarelui, pesmet fără gluten (amidon din 
porumb, făină de orez, amidon din tapioca, drojdie de bere, ulei de măsline 
extravirgin, ulei de floarea soarelui, zahăr, agent de îngroșare E412, E464, 
sare, emulsifiant E412, E464, fibre vegetale, regulator de aciditate E262, 
arome naturale, extract de drojdie, sare, trufe negre black summer, 
pătrunjel, usturoi, piper, arome), pesto rosso (piure de tomate 42.7%, ulei 
de floarea soarelui nehidrogenat 26.4%, roșii uscate rehidratate 9.4% (apă, 
roșii uscate 46.6%, sare, zahăr, corector de aciditate: E270 acid lactic, 
antioxidant: E300 acid ascorbic), busuioc 5%, ardei roșu (ardei roșu, sare, 
zahăr, corector de aciditate: E270 acid lactic, antioxidant: E300 acid 
ascorbic), nuci caju 2.4%, sare, brânză grana padano DOp 2.4% (lapte, ou), 
brânză pecorino Romano DOp 2.4% (lapte de oaie), sare, ulei de măsline 
extravirgin 1%, muguri de pin 1%, morcovi (morcovi, corector de aciditate: 
E270 acid lactic, antioxidant: E300 acid ascorbic), usturoi, corector de 
aciditate: E330 acid citric), pătrunjel verde, unt (smântână pasteurizată, 
acid lactic, culturi lactice), ulei floarea soarelui, grana-parmezan (lapte, sare, 
cheag, conservant: E1105 lizozimă). 

gluten, 
lactoză, ou 

agent de îngroșare E412, E464, 
sare, emulsifiant E412 gumă de 
guar, E464 hidroxipropilmetil 
celuloză,  regulator de aciditate 
E262, corector de aciditate: 
E270 acid lactic, antioxidant: 
E300 acid ascorbic, corector de 
aciditate: E270 acid lactic, 
antioxidant: E300 acid ascorbic. 
corector de aciditate: E330 acid 
citric, conservant: E1105 
lizozimă. 

Paste Quatro 
Formaggi 

panina (făină de grâu, apă, drojdie, zahăr, sare, ulei de măsline), 
emmentaler (lapte de vacă pasteurizat, sare, culturi lactice, cheag), brânză 
gorgonzola (lapte pasteurizat, sare, cheag), corector de aciditate: acid citric 
(E330), grana-parmezan (lapte, sare, cheag, conservant: E1105 lizozimă), 
mozzarella (lapte de vacă pasteurizat, sare, culturi lactice, cheag) 

gluten, 
lactoză 

 

corector de aciditate: acid citric 
(E330),  conservant: E1105 
lizozimă 

Paste Pollo E Funghi 

ulei floarea soarelui, piept de pui file, ciuperci, unt (smântână pasteurizată, 
acid lactic, culturi lactice), paste penne (făină din grâu dur, apă), smântână 
de gătit (apă, grăsimi vegetale nehidrogenate (din palmier) 23%, zer praf, 
amidon modificat din porumb E1442, maltodextrină,emulsifiant lecitină din 
soia E322, stabilizatori E412, E410, corector de aciditate E339, colorant 
E160a carotenoid), brânză gorgonzola (lapte pasteurizat, sare, cheag, 
corector de aciditate: acid citric (E330), busuioc 

lactoză, 
gluten, soia 

amidon modificat din porumb 
E1442,emulsifiant lecitină din 
soia E322, stabilizatori E412, 
E410, corector de aciditate 
E339, colorant E160a 
carotenoid, corector de 
aciditate: acid citric (E330)        
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Paste Carbonara 

ulei floarea soarelui, bacon paste (fleică de porc cu șoric, sare, dextroză, 
condimente, antioxidant: E301 ascorbat de sodiu, corector de aciditate: 
E330 acid citric, emulgator: E450 difosfați, stabilizator: E451 trifosfat 
pentasodic), usturoi, vin alb, paste tagliatele (făină din grâu dur, apă), 
smântână de gătit (apă, grăsimi vegetale nehidrogenate (din palmier) 23%, 
zer praf, amidon modificat din porumb E1442,maltodextrină,emulsifiant 
lecitină din soia E322, stabilizatori E412, E410, corector de aciditate E339, 
colorant E160a carotenoid), ouă, grana-parmezan (lapte, sare, cheag, 
conservant: E1105 lizozimă). 

gluten, 
lactoză, ou, 
soia 

antioxidant: E301 ascorbat de 
sodiu, corector de aciditate: 
E330 acid citric, emulgator: E450 
difosfați, stabilizator: E451 
trifosfat pentasodic),  amidon 
modificat din porumb 
E1442,emulsifiant lecitină din 
soia E322, stabilizatori E412, 
E410, corector de aciditate 
E339, colorant E160a 
carotenoid, conservant: E1105 
lizozimă). 

Paste Integrale Alle 
Verduri 

vânătă, dovlecel, ciuperci, broccoli, roșii cherry, usturoi, pasată (roșii, sare), 
paste fusili integrale (făină din grâu dur, apă), pătrunjel verde  

gluten 
nu sunt 

Garden Risotto 

ceapă verde, dovlecel, broccoli, vânătă, ciuperci, roșii cherry, orez, unt 
(smântână pasteurizată, acid lactic, culturi lactice), grana-parmezan(lapte, 
sare, cheag, conservant: E1105 lizozimă), usturoi         

lactoză, 
gluten 

conservant: E1105 lizozimă 

Paste Bolognese 

Sos ragu (spată vită, ceafă de porc, ceapă, țelină rădăcină, țelină apio, sare, 
piper, unt (smântână pasteurizată, acid lactic, culturi lactice.), morcovi, 
pasată rustică (roșii,sare), lapte, apă, vin alb), paste spaghetti (făină din 
grâu dur, apă), grana-parmezan (lapte, sare, cheag, conservant: E1105 
lizozimă) 

gluten, 
lactoză 

conservant: E1105 lizozimă 

Paste Aglio Olio E 
Peperoncino 

ulei floarea soarelui, ardei, paste spaghetti (făină din grâu dur, apă), 
pătrunjel verde, ardei iute, ardei jalapeno, usturoi          

gluten nu sunt 

BURGERI 

Cheese Max Burger 

burger vită (spată vită, carne de vită, ceapă, seu vită, Sos de soia (apă, sirop 
de fructoză-glucoză, zahăr, Sos de soia 2.5% (apă, soia, grâu, sare), melasă, 
sare, extract de drojdie, colorant (caramel E150a), Sos worchestershire 
(oțet din alcool, melasă, oțet de malț (orz), apă, zahăr, suc de tamarind, 
sare, ceapă, hamsii (pește), usturoi, arome, condimente), Sos BBQ (piure de 
roșii 52%, zahăr, oțet din vin alb, melasă, amidon modificat de porumb, 
sare, Sos worcestershire (apă, sirop de glucoză, oțet din malț (orz), zahăr, 
sare, arome, extract de ceapă, anșoa, ulei vegetal de măsline, oțet din vin 

gluten, 
lactoză, 
pește, 

muștar, 
susan, soia 

colorant (caramel E150a), agent 
de îngroșare (E415 gumă de 
xanthan), conservant (E200 acid 
sorbic), potențiator de aromă 
(E621 monoglutamat de sodiu), 
antioxidant E306 tocoferol, 
agent de îngroșare (E415 gumă 
de xantan), acidifiant E330 acid 
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alb, suc concentrat de lămâie, condimente, ulei vegetal de floarea soarelui), 
aromă de fum, ulei vegetal de floarea soarelui, condimente, făina de 
muștar, ceapă pudră afumată, agent de îngroșare (E415 gumă de xanthan), 
conservant (E200 acid sorbic), arome) , piper, ierburi provence (ulei vegetal 
(ulei vegetal de floarea-soarelui, ulei vegetal de plamier hidrogenat), 
17%legume (pastă de tomate, roșii, ceapă), 11% ierburi (busuioc, oregano, 
rozmarin), sare, potențiator de aromă (E621 monoglutamat de sodiu), 
zahăr, condimente (pudră de usturoi, semințe de fenicul), semințe de pin, 
sambal oelek (chilli, apă, sare, oțet, amidon modificat), extract natural de 
paprika, antioxidant E306 tocoferol.), pastă de ardei dulce (ardei dulce, 
ardei iute și gogoșari 87%, sare, amidon modificat, agent de îngroșare (E415 
gumă de xantan), acidifiant E330 acid citric, conservant E202 sorbat de 
potasiu), sare), chiflă burger ( ăină albă de grâu, maia 49%(făină de grâu, 
apă, drojdie), apă, zahăr, semințe de susan 3,1%, drojdie de panificatie, ulei 
de floarea-soarelui, sare iodată, ameliorator de panificație (E481 
emulsifiant stearol-2-lactilat de sodiu, regulatori de aciditate (E 170 
carbonat de calciu, E341 fosfat monocalciu, agent de tratare a făinii: E300 
acid ascorbic), glazură (proteine vegetale din mazăre, cartof, orz, ulei de 
floarea-soarelui, dextroză, amidon), Sos burger (maioneză (ulei vegetal de 
rapiţă (76%), apă, oţet din alcool, zahăr, gălbenuş de ou (3%), muştar (apă, 
seminţe de muștar, oţet din alcool, sare, arome, condimente), sare, 
antioxidant (EDTa), aromă, colorant (caroteni) E160a), ketchup (apă, piure 
de roșii (37%), zahăr, amidon modificat din porumb, oțet din vin, sare, 
conservanți benzoat de sodiu, sorbat de potasiu, agenți de îngroșare gumă 
de guar, gumă de xantan, condimente), muștar Dijon (apă, boabe de muștar 
alb, oțet, zahăr, boabe de muștar negru, sare, regulator de aciditate acid 
citric, extract de curcuma), castraveți murați (castraveți 55%, apă, oțet 
alimentar 3.5%, zahăr, sare, mărar, semințe de muștar, agent de întărire: E 
509 clorură de calciu, arome), ceapă roșie), salată iceberg, bacon (fleică de 
porc cu șoric, sare, dextroză, condimente, antioxidant: E301 ascorbat de 
sodiu, corector de aciditate: E330 acid citric, emulgator: E450 difosfați, 
stabilizator: E451 trifosfat pentasodic), castraveți murați (castraveți 55%, 
apă, oțet alimentar 3.5%, zahăr, sare, mărar, semințe de muștar, agent de 
întărire: E 509 clorură de calciu, arome) Sos BBQ (piure de roșii 52%, zahăr, 
oțet din vin alb, melasă, amidon modificat de porumb, sare, 
Sos,worcestershire (apă, sirop de glucoză, oțet din malț (orz), zahăr, sare, 

citric, conservant E202 sorbat de 
potasiu), ameliorator de 
panificație (E481 emulsifiant 
stearol-2-lactilat de sodiu, 
regulatori de aciditate (E 170 
carbonat de calciu, E341 fosfat 
monocalciu, agent de tratare a 
făinii: E300 acid ascorbic), 
antioxidant (EDTa), colorant 
(caroteni) E160a), antioxidant: 
E301 ascorbat de sodiu, corector 
de aciditate: E330 acid citric, 
emulgator: E450 difosfați, 
stabilizator: E451 trifosfat 
pentasodic), agent de întărire: E 
509 clorură de calciu,  agent de 
îngroșare (E415 gumă de 
xanthan), conservant (E200 acid 
sorbic), acidifiant (E270 acid 
lactic), agent de îngroșare (E415 
gumă de xanthan), aromă 
naturala de paprika, colorant (E 
160a caroteni), antioxidant E385 
calciu disodic EDTA 
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arome, extract de ceapă, anșoa, ulei vegetal de măsline, oțet din vin alb, suc 
concentrat de lămâie, condimente, ulei vegetal de floarea soarelui), aromă 
de fum, ulei vegetal de floarea soarelui, condimente, făina de muștar, ceapa 
pudră afumată, agent de îngroșare (E415 gumă de xanthan), conservant 
(E200 acid sorbic), arome), brânză gouda (lapte de vacă pasteurizat, sare, 
culturi lactice selecționate, cheag microbian), fulgi de ceapă (ceapă 75%, 
ulei de palmier, făină de grâu, sare), ardei jalapeno), Sos cedar (ulei vegetal 
de floarea soarelui, apă, zahăr, oțet din alcool, amidon modificat de 
porumb, oțet din vin, gălbenuș de ou, sare, ulei vegetal de rapiță, brânză 
cheddar 1%, arome (conțin lapTE), acidifiant (E270 acid lactic), agent de 
îngroșare (E415 gumă de xanthan), aromă naturala de paprika, colorant (E 
160a caroteni), antioxidant (E385 calciu disodic EDTa). 
 

Meniu Cheese Max 
Burger 

burger vită (spată vită, carne de vită, ceapă, seu vită, Sos de soia (apă, sirop 
de fructoză-glucoză, zahăr, Sos de soia 2.5% (apă, soia, grâu, sare), melasă, 
sare, extract de drojdie, colorant (caramel E150a), Sos worchestershire 
(oțet din alcool, melasă, oțet de malț (orz), apă, zahăr, suc de tamarind, 
sare, ceapă, hamsii (pește), usturoi, arome, condimente), Sos BBQ (piure de 
roșii 52%, zahăr, oțet din vin alb, melasă, amidon modificat de porumb, 
sare, Sos worcestershire (apă, sirop de glucoză, oțet din malț (orz), zahăr, 
sare, arome, extract de ceapă, anșoa, ulei vegetal de măsline, oțet din vin 
alb, suc concentrat de lămâie, condimente, ulei vegetal de floarea soarelui), 
aromă de fum, ulei vegetal de floarea soarelui, condimente, făina de 
muștar, ceapă pudră afumată, agent de îngroșare (E415 gumă de xanthan), 
conservant (E200 acid sorbic), arome) , piper, ierburi provence (ulei vegetal 
(ulei vegetal de floarea-soarelui, ulei vegetal de plamier hidrogenat), 
17%legume (pastă de tomate, roșii, ceapă), 11% ierburi (busuioc, oregano, 
rozmarin), sare, potențiator de aromă (E621 monoglutamat de sodiu), 
zahăr, condimente (pudră de usturoi, semințe de fenicul), semințe de pin, 
sambal oelek (chilli, apă, sare, oțet, amidon modificat), extract natural de 
paprika, antioxidant E306 tocoferol.), pastă de ardei dulce (ardei dulce, 
ardei iute și gogoșari 87%, sare, amidon modificat, agent de îngroșare (E415 
gumă de xantan), acidifiant E330 acid citric, conservant E202 sorbat de 
potasiu), sare), chiflă burger ( ăină albă de grâu, maia 49%(făină de grâu, 
apă, drojdie), apă, zahăr, semințe de susan 3,1%, drojdie de panificatie, ulei 
de floarea-soarelui, sare iodată, ameliorator de panificație (E481 

gluten, 
lactoză, 
pește, 

muștar, 
susan 

colorant (caramel E150a), agent 
de îngroșare (E415 gumă de 
xanthan), conservant (E200 acid 
sorbic), potențiator de aromă 
(E621 monoglutamat de sodiu), 
antioxidant E306 tocoferol, 
agent de îngroșare (E415 gumă 
de xantan), acidifiant E330 acid 
citric, conservant E202 sorbat de 
potasiu), ameliorator de 
panificație (E481 emulsifiant 
stearol-2-lactilat de sodiu, 
regulatori de aciditate (E 170 
carbonat de calciu, E341 fosfat 
monocalciu, agent de tratare a 
făinii: E300 acid ascorbic), 
antioxidant (EDTa), colorant 
(caroteni) E160a), antioxidant: 
E301 ascorbat de sodiu, corector 
de aciditate: E330 acid citric, 
emulgator: E450 difosfați, 
stabilizator: E451 trifosfat 
pentasodic), agent de întărire: E 
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emulsifiant stearol-2-lactilat de sodiu, regulatori de aciditate (E 170 
carbonat de calciu, E341 fosfat monocalciu, agent de tratare a făinii: E300 
acid ascorbic), glazură (proteine vegetale din mazăre, cartof, orz, ulei de 
floarea-soarelui, dextroză, amidon), Sos burger (maioneză (ulei vegetal de 
rapiţă (76%), apă, oţet din alcool, zahăr, gălbenuş de ou (3%), muştar (apă, 
seminţe de muștar, oţet din alcool, sare, arome, condimente), sare, 
antioxidant (EDTa), aromă, colorant (caroteni) E160a), ketchup (apă, piure 
de roșii (37%), zahăr, amidon modificat din porumb, oțet din vin, sare, 
conservanți benzoat de sodiu, sorbat de potasiu, agenți de îngroșare gumă 
de guar, gumă de xantan, condimente), muștar Dijon (apă, boabe de muștar 
alb, oțet, zahăr, boabe de muștar negru, sare, regulator de aciditate acid 
citric, extract de curcuma), castraveți murați (castraveți 55%, apă, oțet 
alimentar 3.5%, zahăr, sare, mărar, semințe de muștar, agent de întărire: E 
509 clorură de calciu, arome), ceapă roșie), salată iceberg, bacon (fleică de 
porc cu șoric, sare, dextroză, condimente, antioxidant: E301 ascorbat de 
sodiu, corector de aciditate: E330 acid citric, emulgator: E450 difosfați, 
stabilizator: E451 trifosfat pentasodic), castraveți murați (castraveți 55%, 
apă, oțet alimentar 3.5%, zahăr, sare, mărar, semințe de muștar, agent de 
întărire: E 509 clorură de calciu, arome) Sos BBQ (piure de roșii 52%, zahăr, 
oțet din vin alb, melasă, amidon modificat de porumb, sare, 
Sos,worcestershire (apă, sirop de glucoză, oțet din malț (orz), zahăr, sare, 
arome, extract de ceapă, anșoa, ulei vegetal de măsline, oțet din vin alb, suc 
concentrat de lămâie, condimente, ulei vegetal de floarea soarelui), aromă 
de fum, ulei vegetal de floarea soarelui, condimente, făina de muștar, ceapa 
pudră afumată, agent de îngroșare (E415 gumă de xanthan), conservant 
(E200 acid sorbic), arome), brânză gouda (lapte de vacă pasteurizat, sare, 
culturi lactice selecționate, cheag microbian), fulgi de ceapă (ceapă 75%, 
ulei de palmier, făină de grâu, sare), ardei jalapeno), Sos cedar (ulei vegetal 
de floarea soarelui, apă, zahăr, oțet din alcool, amidon modificat de 
porumb, oțet din vin, gălbenuș de ou, sare, ulei vegetal de rapiță, brânză 
cheddar 1%, arome (conțin lapTE), acidifiant (E270 acid lactic), agent de 
îngroșare (E415 gumă de xanthan), aromă naturala de paprika, colorant (E 
160a caroteni), antioxidant (E385 calciu disodic EDTa)., cartofi fry dip 
(cartof, ulei de floarea-soarelui) 
 

509 clorură de calciu,  agent de 
îngroșare (E415 gumă de 
xanthan), conservant (E200 acid 
sorbic), acidifiant (E270 acid 
lactic), agent de îngroșare (E415 
gumă de xanthan), aromă 
naturala de paprika, colorant (E 
160a caroteni), antioxidant E385 
calciu disodic EDTA 
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Clasic Burger 

burger vită (spată vită, carne de vită, ceapă, seu vită, Sos de soia (apă, sirop 
de fructoză-glucoză, zahăr, Sos de soia 2.5% (apă, soia, grâu, sare), melasă, 
sare, extract de drojdie, colorant (caramel E150a), Sos worchestershire 
(oțet din alcool, melasă, oțet de malț (orz), apă, zahăr, suc de tamarind, 
sare, ceapă, hamsii (pește), usturoi, arome, condimente), Sos BBQ (piure de 
roșii 52%, zahăr, oțet din vin alb, melasă, amidon modificat de porumb, 
sare, Sos worcestershire (apă, sirop de glucoză, oțet din malț (orz), zahăr, 
sare, arome, extract de ceapă, anșoa, ulei vegetal de măsline, oțet din vin 
alb, suc concentrat de lămâie, condimente, ulei vegetal de floarea soarelui), 
aromă de fum, ulei vegetal de floarea soarelui, condimente, făina de 
muștar, ceapă pudră afumată, agent de îngroșare (E415 gumă de xanthan), 
conservant (E200 acid sorbic), arome) , piper, ierburi provence (ulei vegetal 
(ulei vegetal de floarea-soarelui, ulei vegetal de plamier hidrogenat), 
17%legume (pastă de tomate, roșii, ceapă), 11% ierburi (busuioc, oregano, 
rozmarin), sare, potențiator de aromă (E621 monoglutamat de sodiu), 
zahăr, condimente (pudră de usturoi, semințe de fenicul), semințe de pin, 
sambal oelek (chilli, apă, sare, oțet, amidon modificat), extract natural de 
paprika, antioxidant E306 tocoferol.), pastă de ardei dulce (ardei dulce, 
ardei iute și gogoșari 87%, sare, amidon modificat, agent de îngroșare (E415 
gumă de xantan), acidifiant E330 acid citric, conservant E202 sorbat de 
potasiu), sare), bacon (fleică de porc cu șoric, sare, dextroză, condimente, 
antioxidant: E301 ascorbat de sodiu, corector de aciditate: E330 acid citric, 
emulgator: E450 difosfați, stabilizator: E451 trifosfat pentasodic), Sos 
burger (maioneză (ulei vegetal de rapiţă (76%), apă, oţet din alcool, zahăr, 
gălbenuş de ou (3%), muştar (apă, seminţe de muștar, oţet din alcool, sare, 
arome, condimente), sare, antioxidant (EDTa), aromă, colorant (caroteni) 
E160a), ketchup (apă, piure de roșii (37%), zahăr, amidon modificat din 
porumb, oțet din vin, sare, conservanți benzoat de sodiu, sorbat de potasiu, 
agenți de îngroșare gumă de guar, gumă de xantan, condimente), muștar 
Dijon (apă, boabe de muștar alb, oțet, zahăr, boabe de muștar negru, sare, 
regulator de aciditate acid citric, extract de curcuma), castraveți murați 
(castraveți 55%, apă, oțet alimentar 3.5%, zahăr, sare, mărar, semințe de 
muștar, agent de întărire: E 509 clorură de calciu, arome), ceapă roșie, 
salată iceberg, castraveți murați        (castraveți 55%, apă, oțet alimentar 
3.5%, zahăr, sare, mărar, semințe de muștar, agent de întărire: E 509 
clorură de calciu, arome.) brânză chedar felii (cheddar 60%, brânzeturi, 

gluten, 
pește, 
muștar 
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lapte degresat, lapte praf degresat, săruri de topire citrat de sodiu și fofați 
de sodiu, unt, acidifiant: acid citric, sare, agent antiaglomerant: lectină din 
floarea-soarelui, coloranți extract de ardei roșu și caroten), Sos BBQ (piure 
de roșii 52%, zahăr, oțet din vin alb, melasă, amidon modificat de porumb, 
sare, Sos,worcestershire (apă, sirop de glucoză, oțet din malț (orz), zahăr, 
sare, arome, extract de ceapă, anșoa, ulei vegetal de măsline, oțet din vin 
alb, suc concentrat de lămâie, condimente, ulei vegetal de floarea soarelui), 
aromă de fum, ulei vegetal de floarea soarelui, condimente, făina de 
muștar, ceapa pudră afumată, agent de îngroșare (E415 gumă de xanthan), 
conservant (E200 acid sorbic), arome), roșii         
 

Meniu Clasic Burger 

burger vită (spată vită, carne de vită, ceapă, seu vită, Sos de soia (apă, sirop 
de fructoză-glucoză, zahăr, Sos de soia 2.5% (apă, soia, grâu, sare), melasă, 
sare, extract de drojdie, colorant (caramel E150a), Sos worchestershire 
(oțet din alcool, melasă, oțet de malț (orz), apă, zahăr, suc de tamarind, 
sare, ceapă, hamsii (pește), usturoi, arome, condimente), Sos BBQ (piure de 
roșii 52%, zahăr, oțet din vin alb, melasă, amidon modificat de porumb, 
sare, Sos worcestershire (apă, sirop de glucoză, oțet din malț (orz), zahăr, 
sare, arome, extract de ceapă, anșoa, ulei vegetal de măsline, oțet din vin 
alb, suc concentrat de lămâie, condimente, ulei vegetal de floarea soarelui), 
aromă de fum, ulei vegetal de floarea soarelui, condimente, făina de 
muștar, ceapă pudră afumată, agent de îngroșare (E415 gumă de xanthan), 
conservant (E200 acid sorbic), arome) , piper, ierburi provence (ulei vegetal 
(ulei vegetal de floarea-soarelui, ulei vegetal de plamier hidrogenat), 
17%legume (pastă de tomate, roșii, ceapă), 11% ierburi (busuioc, oregano, 
rozmarin), sare, potențiator de aromă (E621 monoglutamat de sodiu), 
zahăr, condimente (pudră de usturoi, semințe de fenicul), semințe de pin, 
sambal oelek (chilli, apă, sare, oțet, amidon modificat), extract natural de 
paprika, antioxidant E306 tocoferol.), pastă de ardei dulce (ardei dulce, 
ardei iute și gogoșari 87%, sare, amidon modificat, agent de îngroșare (E415 
gumă de xantan), acidifiant E330 acid citric, conservant E202 sorbat de 
potasiu), sare), chiflă burger ( făină albă de grâu, maia 49%(făină de grâu, 
apă, drojdie), apă, zahăr, semințe de susan 3,1%, drojdie de panificatie, ulei 
de floarea-soarelui, sare iodată, ameliorator de panificație (E481 
emulsifiant stearol-2-lactilat de sodiu, regulatori de aciditate (E 170 
carbonat de calciu, E341 fosfat monocalciu, agent de tratare a făinii: E300 

soia, gluten, 
pește, 

muștar, 
lactoză, ou 

colorant (caramel E150a), agent 
de îngroșare (E415 gumă de 
xanthan), conservant (E200 acid 
sorbic), arome) , potențiator de 
aromă (E621 monoglutamat de 
sodiu), antioxidant E306 
tocoferol.),  agent de îngroșare 
(E415 gumă de xantan), 
acidifiant E330 acid citric, 
conservant E202 sorbat de 
potasiu), antioxidant: E301 
ascorbat de sodiu, corector de 
aciditate: E330 acid citric, 
emulgator: E450 difosfați, 
stabilizator: E451 trifosfat 
pentasodic), antioxidant (EDTA), 
colorant (caroteni) E160a),  
săruri de topire citrat de sodiu și 
fofați de sodiu, acidifiant: E330 
acid citric,  agent 
antiaglomerant: E322  lectină 
din floarea-soarelui, coloranți 
E160c extract de ardei roșu și 
E160a caroten), agent de 
îngroșare (E415 gumă de 
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acid ascorbic), glazură (proteine vegetale din mazăre, cartof, orz, ulei de 
floarea-soarelui, dextroză, amidon), Sos burger (maioneză (ulei vegetal de 
rapiţă (76%), apă, oţet din alcool, zahăr, gălbenuş de ou (3%), muştar (apă, 
seminţe de muștar, oţet din alcool, sare, arome, condimente), sare, 
antioxidant (EDTA), aromă, colorant (caroteni) E160a), ketchup (apă, piure 
de roșii (37%), zahăr, amidon modificat din porumb, oțet din vin, sare, 
conservanți benzoat de sodiu, sorbat de potasiu, agenți de îngroșare gumă 
de guar, gumă de xantan, condimente), muștar Dijon (apă, boabe de muștar 
alb, oțet, zahăr, boabe de muștar negru, sare, regulator de aciditate acid 
citric, extract de curcuma), castraveți murați (castraveți 55%, apă, oțet 
alimentar 3.5%, zahăr, sare, mărar, semințe de muștar, agent de întărire: E 
509 clorură de calciu, arome), ceapă roșie), salată iceberg, bacon (fleică de 
porc cu șoric, sare, dextroză, condimente, antioxidant: E301 ascorbat de 
sodiu, corector de aciditate: E330 acid citric, emulgator: E450 difosfați, 
stabilizator: E451 trifosfat pentasodic), castraveți murați (castraveți 55%, 
apă, oțet alimentar 3.5%, zahăr, sare, mărar, semințe de muștar, agent de 
întărire: E 509 clorură de calciu, arome) Sos BBQ (piure de roșii 52%, zahăr, 
oțet din vin alb, melasă, amidon modificat de porumb, sare, 
Sos,worcestershire (apă, sirop de glucoză, oțet din malț (orz), zahăr, sare, 
arome, extract de ceapă, anșoa, ulei vegetal de măsline, oțet din vin alb, suc 
concentrat de lămâie, condimente, ulei vegetal de floarea soarelui), aromă 
de fum, ulei vegetal de floarea soarelui, condimente, făina de muștar, ceapa 
pudră afumată, agent de îngroșare (E415 gumă de xanthan), conservant 
(E200 acid sorbic), arome), brânză gouda (lapte de vacă pasteurizat, sare, 
culturi lactice selecționate, cheag microbian), fulgi de ceapă (ceapă 75%, 
ulei de palmier, făină de grâu, sare), ardei jalapeno), Sos cedar (ulei vegetal 
de floarea soarelui, apă, zahăr, oțet din alcool, amidon modificat de 
porumb, oțet din vin, gălbenuș de ou, sare, ulei vegetal de rapiță, brânză 
cheddar 1%, arome (conțin lapte), acidifiant (E270 acid lactic), agent de 
îngroșare (E415 gumă de xanthan), aromă naturala de paprika, colorant (E 
160a caroteni), antioxidant (E385 calciu disodic EDTA)., cartofi fry dip 
(cartof, ulei de floarea-soarelui), cartofi fry dip (cartof, ulei de floarea-
soarelui) 

xanthan), conservant (E200 acid 
sorbic)         

Pulled Pork Burger 
chiflă (făină albă de grâu, maia 49%(făină de grâu, apă, drojdie), apă, zahăr, 
semințe de susan 3,1%, drojdie de panificatie, ulei de floarea-soarelui, sare 
iodată, ameliorator de panificație (E481 emulsifiant stearol-2-lactilat de 

gluten, 
muștar, ou, 

pește 

ameliorator de panificație (E481 
emulsifiant stearol-2-lactilat de 
sodiu, regulatori de aciditate (E 
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sodiu, regulatori de aciditate (E 170 carbonat de calciu, E341 fosfat 
monocalciu, agent de tratare a făinii: E300 acid ascorbic), glazură (proteine 
vegetale din mazăre, cartof, orz, ulei de floarea-soarelui, dextroză, amidon), 
castravete murat (castraveți 55%, apă, oțet alimentar 3.5%, zahăr, sare, 
mărar, semințe de muștar, agent de întărire: E 509 clorură de calciu, 
arome), pulled pork, salata coleslaw (varză albă, varză roșie, maioneză (ulei 
vegetal de rapiţă (76%), apă, oţet din alcool, zahăr, gălbenuş de ou (3%), 
muştar (apă, seminţe de muștar, oţet din alcool, sare, arome, condimente), 
sare, antioxidant (EDTA), aromă, colorant (caroteni) E160a), morcov, oțet, 
Sos worchestershire (apă, sirop de glucoză, oțet din malț (orz), zahăr, sare, 
arome, extract de ceapă, anșoa, ulei vegetal de măsline, oțet din vin alb, suc 
concentrat de lămâie, condimente, ulei vegetal de floarea soarelui), aromă 
de fum, ulei vegetal de floarea soarelui, condimente, făina de muștar, ceapă 
pudră afumată, agent de îngroșare (E415 gumă de xanthan), conservant 
(E200 acid sorbic), arome) 

170 carbonat de calciu, E341 
fosfat monocalciu, agent de 
tratare a făinii: E300 acid 
ascorbic), agent de întărire: E 
509 clorură de calciu,  
antioxidant (EDTA), colorant 
(caroteni) E160a), agent de 
îngroșare (E415 gumă de 
xanthan), conservant (E200 acid 
sorbic) 

Meniu Pulled Pork 
Burger 

chiflă (făină albă de grâu, maia 49%(făină de grâu, apă, drojdie), apă, zahăr, 
semințe de susan 3,1%, drojdie de panificatie, ulei de floarea-soarelui, sare 
iodată, ameliorator de panificație (E481 emulsifiant stearol-2-lactilat de 
sodiu, regulatori de aciditate (E 170 carbonat de calciu, E341 fosfat 
monocalciu, agent de tratare a făinii: E300 acid ascorbic), glazură (proteine 
vegetale din mazăre, cartof, orz, ulei de floarea-soarelui, dextroză, amidon), 
castravete murat (castraveți 55%, apă, oțet alimentar 3.5%, zahăr, sare, 
mărar, semințe de muștar, agent de întărire: E 509 clorură de calciu, 
arome), pulled pork, salata coleslaw (varză albă, varză roșie, maioneză (ulei 
vegetal de rapiţă (76%), apă, oţet din alcool, zahăr, gălbenuş de ou (3%), 
muştar (apă, seminţe de muștar, oţet din alcool, sare, arome, condimente), 
sare, antioxidant (EDTA), aromă, colorant (caroteni) E160a), morcov, oțet, 
Sos worchestershire (apă, sirop de glucoză, oțet din malț (orz), zahăr, sare, 
arome, extract de ceapă, anșoa, ulei vegetal de măsline, oțet din vin alb, suc 
concentrat de lămâie, condimente, ulei vegetal de floarea soarelui), aromă 
de fum, ulei vegetal de floarea soarelui, condimente, făina de muștar, ceapă 
pudră afumată, agent de îngroșare (E415 gumă de xanthan), conservant 
(E200 acid sorbic), arome), cartofi fry dip (ulei de floarea-soarelui, cartofi) 

gluten, 
muștar, ou, 

pește 

ameliorator de panificație (E481 
emulsifiant stearol-2-lactilat de 
sodiu, regulatori de aciditate (E 
170 carbonat de calciu, E341 
fosfat monocalciu, agent de 
tratare a făinii: E300 acid 
ascorbic), agent de întărire: E 
509 clorură de calciu,  
antioxidant (EDTA), colorant 
(caroteni) E160a), agent de 
îngroșare (E415 gumă de 
xanthan), conservant (E200 acid 
sorbic) 

The Big Mix Burger 
burger vită (spată vită, carne de vită, ceapă, seu vită, Sos de soia (apă, sirop 
de fructoză-glucoză, zahăr, Sos de soia 2.5% (apă, soia, grâu, sare), melasă, 
sare, extract de drojdie, colorant (caramel E150a), Sos worchestershire 

gluten, soia, 
pește, 
lactoză, 

colorant (caramel E150a), agent 
de îngroșare (E415 gumă de 
xanthan), conservant (E200 acid 
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(oțet din alcool, melasă, oțet de malț (orz), apă, zahăr, suc de tamarind, 
sare, ceapă, hamsii (pește), usturoi, arome, condimente), Sos BBQ (piure de 
roșii 52%, zahăr, oțet din vin alb, melasă, amidon modificat de porumb, 
sare, Sos worcestershire (apă, sirop de glucoză, oțet din malț (orz), zahăr, 
sare, arome, extract de ceapă, anșoa, ulei vegetal de măsline, oțet din vin 
alb, suc concentrat de lămâie, condimente, ulei vegetal de floarea soarelui), 
aromă de fum, ulei vegetal de floarea soarelui, condimente, făina de 
muștar, ceapă pudră afumată, agent de îngroșare (E415 gumă de xanthan), 
conservant (E200 acid sorbic), arome) , piper, ierburi provence (ulei vegetal 
(ulei vegetal de floarea-soarelui, ulei vegetal de plamier hidrogenat), 
17%legume (pastă de tomate, roșii, ceapă), 11% ierburi (busuioc, oregano, 
rozmarin), sare, potențiator de aromă (E621 monoglutamat de sodiu), 
zahăr, condimente (pudră de usturoi, semințe de fenicul), semințe de pin, 
sambal oelek (chilli, apă, sare, oțet, amidon modificat), extract natural de 
paprika, antioxidant E306 tocoferol.), pastă de ardei dulce (ardei dulce, 
ardei iute și gogoșari 87%, sare, amidon modificat, agent de îngroșare (E415 
gumă de xantan), acidifiant E330 acid citric, conservant E202 sorbat de 
potasiu), sare), chiflă burger (făină albă de grâu, maia 49%(făină de grâu, 
apă, drojdie), apă, zahăr, semințe de susan 3,1%, drojdie de panificatie, ulei 
de floarea-soarelui, sare iodată, ameliorator de panificație (E481 
emulsifiant stearol-2-lactilat de sodiu, regulatori de aciditate (E 170 
carbonat de calciu, E341 fosfat monocalciu, agent de tratare a făinii: E300 
acid ascorbic), glazură (proteine vegetale din mazăre, cartof, orz, ulei de 
floarea-soarelui, dextroză, amidon) , Sos burger (maioneză (ulei vegetal de 
rapiţă (76%), apă, oţet din alcool, zahăr, gălbenuş de ou (3%), muştar (apă, 
seminţe de muștar, oţet din alcool, sare, arome, condimente), sare, 
antioxidant (EDTa), aromă, colorant (caroteni) E160a), ketchup (apă, piure 
de roșii (37%), zahăr, amidon modificat din porumb, oțet din vin, sare, 
conservanți benzoat de sodiu, sorbat de potasiu, agenți de îngroșare gumă 
de guar, gumă de xantan, condimente), muștar Dijon (apă, boabe de muștar 
alb, oțet, zahăr, boabe de muștar negru, sare, regulator de aciditate acid 
citric, extract de curcuma), castraveți murați (castraveți 55%, apă, oțet 
alimentar 3.5%, zahăr, sare, mărar, semințe de muștar, agent de întărire: E 
509 clorură de calciu, arome), ceapă roșie ,salată iceberg, bacon (fleică de 
porc cu șoric, sare, dextroză, condimente, antioxidant: E301 ascorbat de 
sodiu, corector de aciditate: E330 acid citric, emulgator: E450 difosfați, 

muștar, 
susan 

sorbic),  potențiator de aromă 
(E621 monoglutamat de sodiu), 
antioxidant E306 tocoferol.), 
agent de îngroșare (E415 gumă 
de xantan), acidifiant E330 acid 
citric, conservant E202 sorbat de 
potasiu), ameliorator de 
panificație (E481 emulsifiant 
stearol-2-lactilat de sodiu, 
regulatori de aciditate (E 170 
carbonat de calciu, E341 fosfat 
monocalciu, agent de tratare a 
făinii: E300 acid ascorbic),  
antioxidant (EDTA),  colorant 
(caroteni) E160a), conservanți 
benzoat de sodiu, sorbat de 
potasiu, agenți de îngroșare 
gumă de guar, gumă de xantan, 
agent de întărire: E 509 clorură 
de calciu, antioxidant: E301 
ascorbat de sodiu, corector de 
aciditate: E330 acid citric, 
emulgator: E450 difosfați, 
stabilizator: E451 trifosfat 
pentasodic, agent de îngroșare 
(E415 gumă de xanthan), 
conservant (E200 acid sorbic), 
săruri de topire citrat de sodiu și 
fofați de sodiu, unt, acidifiant: 
acid citric, agent 
antiaglomerant: lectină din 
floarea-soarelui, coloranți 
extract de ardei roșu și caroten),  
agent de îngroșare E412 guma 
de guar, E407 caragenan, agent 
de creștere E500 carbonat de 
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stabilizator: E451 trifosfat pentasodic, castraveți murați (castraveți 55%, 
apă, oțet alimentar 3.5%, zahăr, sare, mărar, semințe de muștar, agent de 
întărire: E 509 clorură de calciu, arome, Sos BBQ (piure de roșii 52%, zahăr, 
oțet din vin alb, melasă, amidon modificat de porumb, sare, 
Sos,worcestershire (apă, sirop de glucoză, oțet din malț (orz), zahăr, sare, 
arome, extract de ceapă, anșoa, ulei vegetal de măsline, oțet din vin alb, suc 
concentrat de lămâie, condimente, ulei vegetal de floarea soarelui), aromă 
de fum, ulei vegetal de floarea soarelui, condimente, făina de muștar, ceapa 
pudră afumată, agent de îngroșare (E415 gumă de xanthan), conservant 
(E200 acid sorbic), arome., brânză cheddar felii (cheddar 60%, brânzeturi, 
lapte degresat, lapte praf degresat, săruri de topire citrat de sodiu și fofați 
de sodiu, unt, acidifiant: acid citric, sare, agent antiaglomerant: lectină din 
floarea-soarelui, coloranți extract de ardei roșu și caroten), inele de ceapă 
(ceapă 57%, făină de grâu, ulei vegetal (floarea-soarelui), amidon (grâu, 
porumb, tapioca), agent de îngroșare E412 guma de guar, E407 caragenan, 
agent de creștere E500 carbonat de sodiu, E450 difosfați, sare 0,7%) agent 
gelifiant E 401 alginat de sodiu, drojdie, dextroză, zahăr.), burger pui (piept 
de pui file, ceapă, pesmet (făină de grâu albă, drojdie de panificație, sare 
iodată, apă), grana-parmezan, pastă de ardei dulce, Sos de soia (apă, sirop 
de fructoză-glucoză, zahăr, Sos de soia 2.5% (apă, soia, grâu, sare), melasă, 
sare, extract de drojdie, colorant (caramel E150a), extract de ierburi si 
condimente, acid lactic), piper, sare, pătrunjel, roșii       
   

sodiu, E450 difosfați agent 
gelifiant E 401 alginat de sodiu, 
colorant (caramel E150a 

Meniu Big Mix 
Burger 

burger vită (spată vită, carne de vită, ceapă, seu vită, Sos de soia (apă, sirop 
de fructoză-glucoză, zahăr, Sos de soia 2.5% (apă, soia, grâu, sare), melasă, 
sare, extract de drojdie, colorant (caramel E150a), Sos worchestershire 
(oțet din alcool, melasă, oțet de malț (orz), apă, zahăr, suc de tamarind, 
sare, ceapă, hamsii (pește), usturoi, arome, condimente), Sos BBQ (piure de 
roșii 52%, zahăr, oțet din vin alb, melasă, amidon modificat de porumb, 
sare, Sos worcestershire (apă, sirop de glucoză, oțet din malț (orz), zahăr, 
sare, arome, extract de ceapă, anșoa, ulei vegetal de măsline, oțet din vin 
alb, suc concentrat de lămâie, condimente, ulei vegetal de floarea soarelui), 
aromă de fum, ulei vegetal de floarea soarelui, condimente, făina de 
muștar, ceapă pudră afumată, agent de îngroșare (E415 gumă de xanthan), 
conservant (E200 acid sorbic), arome) , piper, ierburi provence (ulei vegetal 
(ulei vegetal de floarea-soarelui, ulei vegetal de plamier hidrogenat), 

gluten, soia, 
pește, 

lactoză, 
muștar, 
susan 

colorant (caramel E150a), agent 
de îngroșare (E415 gumă de 
xanthan), conservant (E200 acid 
sorbic),  potențiator de aromă 
(E621 monoglutamat de sodiu), 
antioxidant E306 tocoferol.), 
agent de îngroșare (E415 gumă 
de xantan), acidifiant E330 acid 
citric, conservant E202 sorbat de 
potasiu), ameliorator de 
panificație (E481 emulsifiant 
stearol-2-lactilat de sodiu, 
regulatori de aciditate (E 170 
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17%legume (pastă de tomate, roșii, ceapă), 11% ierburi (busuioc, oregano, 
rozmarin), sare, potențiator de aromă (E621 monoglutamat de sodiu), 
zahăr, condimente (pudră de usturoi, semințe de fenicul), semințe de pin, 
sambal oelek (chilli, apă, sare, oțet, amidon modificat), extract natural de 
paprika, antioxidant E306 tocoferol.), pastă de ardei dulce (ardei dulce, 
ardei iute și gogoșari 87%, sare, amidon modificat, agent de îngroșare (E415 
gumă de xantan), acidifiant E330 acid citric, conservant E202 sorbat de 
potasiu), sare), chiflă burger (făină albă de grâu, maia 49%(făină de grâu, 
apă, drojdie), apă, zahăr, semințe de susan 3,1%, drojdie de panificatie, ulei 
de floarea-soarelui, sare iodată, ameliorator de panificație (E481 
emulsifiant stearol-2-lactilat de sodiu, regulatori de aciditate (E 170 
carbonat de calciu, E341 fosfat monocalciu, agent de tratare a făinii: E300 
acid ascorbic), glazură (proteine vegetale din mazăre, cartof, orz, ulei de 
floarea-soarelui, dextroză, amidon) , Sos burger (maioneză (ulei vegetal de 
rapiţă (76%), apă, oţet din alcool, zahăr, gălbenuş de ou (3%), muştar (apă, 
seminţe de muștar, oţet din alcool, sare, arome, condimente), sare, 
antioxidant (EDTa), aromă, colorant (caroteni) E160a), ketchup (apă, piure 
de roșii (37%), zahăr, amidon modificat din porumb, oțet din vin, sare, 
conservanți benzoat de sodiu, sorbat de potasiu, agenți de îngroșare gumă 
de guar, gumă de xantan, condimente), muștar Dijon (apă, boabe de muștar 
alb, oțet, zahăr, boabe de muștar negru, sare, regulator de aciditate acid 
citric, extract de curcuma), castraveți murați (castraveți 55%, apă, oțet 
alimentar 3.5%, zahăr, sare, mărar, semințe de muștar, agent de întărire: E 
509 clorură de calciu, arome), ceapă roșie ,salată iceberg, bacon (fleică de 
porc cu șoric, sare, dextroză, condimente, antioxidant: E301 ascorbat de 
sodiu, corector de aciditate: E330 acid citric, emulgator: E450 difosfați, 
stabilizator: E451 trifosfat pentasodic, castraveți murați (castraveți 55%, 
apă, oțet alimentar 3.5%, zahăr, sare, mărar, semințe de muștar, agent de 
întărire: E 509 clorură de calciu, arome, Sos BBQ (piure de roșii 52%, zahăr, 
oțet din vin alb, melasă, amidon modificat de porumb, sare, Sos, 
worcestershire (apă, sirop de glucoză, oțet din malț (orz), zahăr, sare, 
arome, extract de ceapă, anșoa, ulei vegetal de măsline, oțet din vin alb, suc 
concentrat de lămâie, condimente, ulei vegetal de floarea soarelui), aromă 
de fum, ulei vegetal de floarea soarelui, condimente, făina de muștar, ceapa 
pudră afumată, agent de îngroșare (E415 gumă de xanthan), conservant 
(E200 acid sorbic), arome., brânză cheddar felii (cheddar 60%, brânzeturi, 

carbonat de calciu, E341 fosfat 
monocalciu, agent de tratare a 
făinii: E300 acid ascorbic),  
antioxidant (EDTA),  colorant 
(caroteni) E160a), conservanți 
benzoat de sodiu, sorbat de 
potasiu, agenți de îngroșare 
gumă de guar, gumă de xantan, 
agent de întărire: E 509 clorură 
de calciu, antioxidant: E301 
ascorbat de sodiu, corector de 
aciditate: E330 acid citric, 
emulgator: E450 difosfați, 
stabilizator: E451 trifosfat 
pentasodic, agent de îngroșare 
(E415 gumă de xanthan), 
conservant (E200 acid sorbic), 
săruri de topire citrat de sodiu și 
fofați de sodiu, unt, acidifiant: 
acid citric, agent 
antiaglomerant: lectină din 
floarea-soarelui, coloranți 
extract de ardei roșu și caroten),  
agent de îngroșare E412 guma 
de guar, E407 caragenan, agent 
de creștere E500 carbonat de 
sodiu, E450 difosfați agent 
gelifiant E 401 alginat de sodiu, 
colorant (caramel E150a 
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lapte degresat, lapte praf degresat, săruri de topire citrat de sodiu și fofați 
de sodiu, unt, acidifiant: acid citric, sare, agent antiaglomerant: lectină din 
floarea-soarelui, coloranți extract de ardei roșu și caroten), inele de ceapă 
(ceapă 57%, făină de grâu, ulei vegetal (floarea-soarelui), amidon (grâu, 
porumb, tapioca), agent de îngroșare E412 guma de guar, E407 caragenan, 
agent de creștere E500 carbonat de sodiu, E450 difosfați, sare 0,7%) agent 
gelifiant E 401 alginat de sodiu, drojdie, dextroză, zahăr.), burger pui (piept 
de pui file, ceapă, pesmet (făină de grâu albă, drojdie de panificație, sare 
iodată, apă), grana-parmezan, pastă de ardei dulce, Sos de soia (apă, sirop 
de fructoză-glucoză, zahăr, Sos de soia 2.5% (apă, soia, grâu, sare), melasă, 
sare, extract de drojdie, colorant (caramel E150a), extract de ierburi si 
condimente, acid lactic), piper, sare, pătrunjel, roșii, cartofi fry dip (ulei de 
floarea-soarelui, cartofi)         
 

Cheeseburger 

chiflă burger (făină albă de grâu, maia 49%(făină de grâu, apă, drojdie), apă, 
zahăr, semințe de susan 3,1%, drojdie de panificatie, ulei de floarea-
soarelui, sare iodată, ameliorator de panificație (E481 emulsifiant stearol-2-
lactilat de sodiu, regulatori de aciditate (E 170 carbonat de calciu, E341 
fosfat monocalciu, agent de tratare a făinii: E300 acid ascorbic), glazură 
(proteine vegetale din mazăre, cartof, orz, ulei de floarea-soarelui, 
dextroză, amidon) ,burger vită (spată vită, carne de vită, ceapă, seu vită, Sos 
de soia (apă, sirop de fructoză-glucoză, zahăr, Sos de soia 2.5% (apă, soia, 
grâu, sare), melasă, sare, extract de drojdie, colorant (caramel E150a), Sos 
worchestershire (oțet din alcool, melasă, oțet de malț (orz), apă, zahăr, suc 
de tamarind, sare, ceapă, hamsii (pește), usturoi, arome, condimente), Sos 
BBQ (piure de roșii 52%, zahăr, oțet din vin alb, melasă, amidon modificat 
de porumb, sare, Sos worcestershire (apă, sirop de glucoză, oțet din malț 
(orz), zahăr, sare, arome, extract de ceapă, anșoa, ulei vegetal de măsline, 
oțet din vin alb, suc concentrat de lămâie, condimente, ulei vegetal de 
floarea soarelui), aromă de fum, ulei vegetal de floarea soarelui, 
condimente, făina de muștar, ceapă pudră afumată, agent de îngroșare 
(E415 gumă de xanthan), conservant (E200 acid sorbic), arome) , piper, 
ierburi provence (ulei vegetal (ulei vegetal de floarea-soarelui, ulei vegetal 
de plamier hidrogenat), 17%legume (pastă de tomate, roșii, ceapă), 11% 
ierburi (busuioc, oregano, rozmarin), sare, potențiator de aromă (E621 
monoglutamat de sodiu), zahăr, condimente (pudră de usturoi, semințe de 

gluten, soia, 
pește, 

lactoză, 
muștar, 
susan 

ameliorator de panificație (E481 
emulsifiant stearol-2-lactilat de 
sodiu, regulatori de aciditate (E 
170 carbonat de calciu, E341 
fosfat monocalciu, agent de 
tratare a făinii: E300 acid 
ascorbic), colorant (caramel 
E150a), agent de îngroșare 
(E415 gumă de xanthan), 
conservant (E200 acid sorbic),  
potențiator de aromă (E621 
monoglutamat de sodiu), agent 
de îngroșare (E415 gumă de 
xantan), acidifiant E330 acid 
citric, conservant E202 sorbat de 
potasiu),  antioxidant (EDTa), 
colorant (caroteni) E160a), 
conservanți benzoat de sodiu, 
sorbat de potasiu, agenți de 
îngroșare gumă de guar, gumă 
de xantan, regulator de aciditate 
acid citric, extract de curcuma), 
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fenicul), semințe de pin, sambal oelek (chilli, apă, sare, oțet, amidon 
modificat), extract natural de paprika, antioxidant E306 tocoferol.), pastă de 
ardei dulce (ardei dulce, ardei iute și gogoșari 87%, sare, amidon modificat, 
agent de îngroșare (E415 gumă de xantan), acidifiant E330 acid citric, 
conservant E202 sorbat de potasiu), sare, Sos burger  (maioneză (ulei 
vegetal de rapiţă (76%), apă, oţet din alcool, zahăr, gălbenuş de ou (3%), 
muştar (apă, seminţe de muștar, oţet din alcool, sare, arome, condimente), 
sare, antioxidant (EDTa), aromă, colorant (caroteni) E160a), ketchup (apă, 
piure de roșii (37%), zahăr, amidon modificat din porumb, oțet din vin, sare, 
conservanți benzoat de sodiu, sorbat de potasiu, agenți de îngroșare gumă 
de guar, gumă de xantan, condimente), muștar Dijon (apă, boabe de muștar 
alb, oțet, zahăr, boabe de muștar negru, sare, regulator de aciditate acid 
citric, extract de curcuma), castraveți murați (castraveți 55%, apă, oțet 
alimentar 3.5%, zahăr, sare, mărar, semințe de muștar, agent de întărire: E 
509 clorură de calciu, arome), ceapă roșie), salată iceberg, castraveți murați 
(castraveți 55%, apă, oțet alimentar 3.5%, zahăr, sare, mărar, semințe de 
muștar, agent de întărire: E 509 clorură de calciu, arome), brânză cheddar 
felii (cheddar 60%, brânzeturi, lapte degresat, lapte praf degresat, săruri de 
topire citrat de sodiu și fofați de sodiu, unt, acidifiant: acid citric, sare, agent 
antiaglomerant: lectină din floarea-soarelui, coloranți extract de ardei roșu 
și caroten), brânză gouda (lapte de vacă pasteurizat, sare, culturi lactice 
selecționate, cheag microbian), Sos BBQ (piure de roșii 52%, zahăr, oțet din 
vin alb, melasă, amidon modificat de porumb, sare, Sos,worcestershire 
(apă, sirop de glucoză, oțet din malț (orz), zahăr, sare, arome, extract de 
ceapă, anșoa, ulei vegetal de măsline, oțet din vin alb, suc concentrat de 
lămâie, condimente, ulei vegetal de floarea soarelui), aromă de fum, ulei 
vegetal de floarea soarelui, condimente, făina de muștar, ceapa pudră 
afumată, agent de îngroșare (E415 gumă de xanthan), conservant (E200 
acid sorbic), arome,roșii         

agent de întărire: E 509 clorură 
de calciu,  săruri de topire citrat 
de sodiu și fofați de sodiu, 
acidifiant: acid citric,  agent 
antiaglomerant: lectină din 
floarea-soarelui, coloranți 
extract de ardei roșu și caroten),  
agent de îngroșare (E415 gumă 
de xanthan), conservant (E200 
acid sorbic) 

Meniu Cheeseburger 

chiflă burger (făină albă de grâu, maia 49%(făină de grâu, apă, drojdie), apă, 
zahăr, semințe de susan 3,1%, drojdie de panificatie, ulei de floarea-
soarelui, sare iodată, ameliorator de panificație (E481 emulsifiant stearol-2-
lactilat de sodiu, regulatori de aciditate (E 170 carbonat de calciu, E341 
fosfat monocalciu, agent de tratare a făinii: E300 acid ascorbic), glazură 
(proteine vegetale din mazăre, cartof, orz, ulei de floarea-soarelui, 
dextroză, amidon) ,burger vită (spată vită, carne de vită, ceapă, seu vită, Sos 

gluten, soia, 
pește, 

lactoză, 
muștar, 
susan 

ameliorator de panificație (E481 
emulsifiant stearol-2-lactilat de 
sodiu, regulatori de aciditate (E 
170 carbonat de calciu, E341 
fosfat monocalciu, agent de 
tratare a făinii: E300 acid 
ascorbic), colorant (caramel 
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de soia (apă, sirop de fructoză-glucoză, zahăr, Sos de soia 2.5% (apă, soia, 
grâu, sare), melasă, sare, extract de drojdie, colorant (caramel E150a), Sos 
worchestershire (oțet din alcool, melasă, oțet de malț (orz), apă, zahăr, suc 
de tamarind, sare, ceapă, hamsii (pește), usturoi, arome, condimente), Sos 
BBQ (piure de roșii 52%, zahăr, oțet din vin alb, melasă, amidon modificat 
de porumb, sare, Sos worcestershire (apă, sirop de glucoză, oțet din malț 
(orz), zahăr, sare, arome, extract de ceapă, anșoa, ulei vegetal de măsline, 
oțet din vin alb, suc concentrat de lămâie, condimente, ulei vegetal de 
floarea soarelui), aromă de fum, ulei vegetal de floarea soarelui, 
condimente, făina de muștar, ceapă pudră afumată, agent de îngroșare 
(E415 gumă de xanthan), conservant (E200 acid sorbic), arome) , piper, 
ierburi provence (ulei vegetal (ulei vegetal de floarea-soarelui, ulei vegetal 
de plamier hidrogenat), 17%legume (pastă de tomate, roșii, ceapă), 11% 
ierburi (busuioc, oregano, rozmarin), sare, potențiator de aromă (E621 
monoglutamat de sodiu), zahăr, condimente (pudră de usturoi, semințe de 
fenicul), semințe de pin, sambal oelek (chilli, apă, sare, oțet, amidon 
modificat), extract natural de paprika, antioxidant E306 tocoferol.), pastă de 
ardei dulce (ardei dulce, ardei iute și gogoșari 87%, sare, amidon modificat, 
agent de îngroșare (E415 gumă de xantan), acidifiant E330 acid citric, 
conservant E202 sorbat de potasiu), sare, Sos burger (maioneză (ulei 
vegetal de rapiţă (76%), apă, oţet din alcool, zahăr, gălbenuş de ou (3%), 
muştar (apă, seminţe de muștar, oţet din alcool, sare, arome, condimente), 
sare, antioxidant (EDTa), aromă, colorant (caroteni) E160a), ketchup (apă, 
piure de roșii (37%), zahăr, amidon modificat din porumb, oțet din vin, sare, 
conservanți benzoat de sodiu, sorbat de potasiu, agenți de îngroșare gumă 
de guar, gumă de xantan, condimente), muștar Dijon (apă, boabe de muștar 
alb, oțet, zahăr, boabe de muștar negru, sare, regulator de aciditate acid 
citric, extract de curcuma), castraveți murați (castraveți 55%, apă, oțet 
alimentar 3.5%, zahăr, sare, mărar, semințe de muștar, agent de întărire: E 
509 clorură de calciu, arome), ceapă roșie), salată iceberg, castraveți murați 
(castraveți 55%, apă, oțet alimentar 3.5%, zahăr, sare, mărar, semințe de 
muștar, agent de întărire: E 509 clorură de calciu, arome), brânză cheddar 
felii (cheddar 60%, brânzeturi, lapte degresat, lapte praf degresat, săruri de 
topire citrat de sodiu și fofați de sodiu, unt, acidifiant: acid citric, sare, agent 
antiaglomerant: lectină din floarea-soarelui, coloranți extract de ardei roșu 
și caroten), brânză gouda (lapte de vacă pasteurizat, sare, culturi lactice 

E150a), agent de îngroșare 
(E415 gumă de xanthan), 
conservant (E200 acid sorbic),  
potențiator de aromă (E621 
monoglutamat de sodiu), agent 
de îngroșare (E415 gumă de 
xantan), acidifiant E330 acid 
citric, conservant E202 sorbat de 
potasiu),  antioxidant (EDTa), 
colorant (caroteni) E160a), 
conservanți benzoat de sodiu, 
sorbat de potasiu, agenți de 
îngroșare gumă de guar, gumă 
de xantan, regulator de aciditate 
acid citric, extract de curcuma), 
agent de întărire: E 509 clorură 
de calciu,  săruri de topire citrat 
de sodiu și fofați de sodiu, 
acidifiant: acid citric,  agent 
antiaglomerant: lectină din 
floarea-soarelui, coloranți 
extract de ardei roșu și caroten),  
agent de îngroșare (E415 gumă 
de xanthan), conservant (E200 
acid sorbic) 
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selecționate, cheag microbian), Sos BBQ (piure de roșii 52%, zahăr, oțet din 
vin alb, melasă, amidon modificat de porumb, sare, Sos,worcestershire 
(apă, sirop de glucoză, oțet din malț (orz), zahăr, sare, arome, extract de 
ceapă, anșoa, ulei vegetal de măsline, oțet din vin alb, suc concentrat de 
lămâie, condimente, ulei vegetal de floarea soarelui), aromă de fum, ulei 
vegetal de floarea soarelui, condimente, făina de muștar, ceapa pudră 
afumată, agent de îngroșare (E415 gumă de xanthan), conservant (E200 
acid sorbic), arome,roșii, cartofi fry dip (ulei de floarea-soarelui, cartofi) 

Double Meat Burger 

chiflă (făină albă de grâu, maia 49%(făină de grâu, apă, drojdie), apă, zahăr, 
semințe de susan 3,1%, drojdie de panificatie, ulei de floarea-soarelui, sare 
iodată, ameliorator de panificație (E481 emulsifiant stearol-2-lactilat de 
sodiu, regulatori de aciditate (E 170 carbonat de calciu, E341 fosfat 
monocalciu, agent de tratare a făinii: E300 acid ascorbic), glazură (proteine 
vegetale din mazăre, cartof, orz, ulei de floarea-soarelui, dextroză, amidon), 
chiftea vită (spată vită, carne de vită, ceapă, seu vită, Sos de soia (apă, sirop 
de fructoză-glucoză, zahăr, Sos de soia 2.5% (apă, soia, grâu, sare), melasă, 
sare, extract de drojdie, colorant (caramel E150a), Sos worchestershire 
(oțet din alcool, melasă, oțet de malț (orz), apă, zahăr, suc de tamarind, 
sare, ceapă, hamsii (pește), usturoi, arome, condimente), Sos BBQ (piure de 
roșii 52%, zahăr, oțet din vin alb, melasă, amidon modificat de porumb, 
sare, Sos worcestershire (apă, sirop de glucoză, oțet din malț (orz), zahăr, 
sare, arome, extract de ceapă, anșoa, ulei vegetal de măsline, oțet din vin 
alb, suc concentrat de lămâie, condimente, ulei vegetal de floarea soarelui), 
aromă de fum, ulei vegetal de floarea soarelui, condimente, făina de 
muștar, ceapă pudră afumată, agent de îngroșare (E415 gumă de xanthan), 
conservant (E200 acid sorbic), arome) , piper, ierburi provence (ulei vegetal 
(ulei vegetal de floarea-soarelui, ulei vegetal de plamier hidrogenat), 
17%legume (pastă de tomate, roșii, ceapă), 11% ierburi (busuioc, oregano, 
rozmarin), sare, potențiator de aromă (E621 monoglutamat de sodiu), 
zahăr, condimente (pudră de usturoi, semințe de fenicul), semințe de pin, 
sambal oelek (chilli, apă, sare, oțet, amidon modificat), extract natural de 
paprika, antioxidant E306 tocoferol.), pastă de ardei dulce (ardei dulce, 
ardei iute și gogoșari 87%, sare, amidon modificat, agent de îngroșare (E415 
gumă de xantan), acidifiant E330 acid citric, conservant E202 sorbat de 
potasiu), sare),pulled pork, ceapă roșie, salată, castraveți murați (castraveți 
55%, apă, oțet alimentar 3.5%, zahăr, sare, mărar, semințe de muștar, agent 

gluten, soia, 
pește, 
lactoză 

ameliorator de panificație (E481 
emulsifiant stearol-2-lactilat de 
sodiu, regulatori de aciditate (E 
170 carbonat de calciu, E341 
fosfat monocalciu, agent de 
tratare a făinii: E300 acid 
ascorbic),  colorant (caramel 
E150a), agent de îngroșare 
(E415 gumă de xanthan), 
conservant (E200 acid sorbic), 
potențiator de aromă (E621 
monoglutamat de sodiu),  
antioxidant E306 tocoferol, 
agent de îngroșare (E415 gumă 
de xantan), acidifiant E330 acid 
citric, conservant E202 sorbat de 
potasiu), agent de întărire: E 509 
clorură de calciu, agent de 
îngroșare (E415 gumă de 
xanthan), conservant (E200 acid 
sorbic),  antioxidant (EDTa),  
colorant (caroteni) E160a),  
agent de întărire: E 509 clorură 
de calciu 
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de întărire: E 509 clorură de calciu, arome), cheddar (lapte de vacă 
pasteurizat, sare, culturi lactice, cheag), Sos BBQ (piure de roșii 52%, zahăr, 
oțet din vin alb, melasă, amidon modificat de porumb, sare, 
Sos,worcestershire (apă, sirop de glucoză, oțet din malț (orz), zahăr, sare, 
arome, extract de ceapă, anșoa, ulei vegetal de măsline, oțet din vin alb, suc 
concentrat de lămâie, condimente, ulei vegetal de floarea soarelui), aromă 
de fum, ulei vegetal de floarea soarelui, condimente, făina de muștar, ceapa 
pudră afumată, agent de îngroșare (E415 gumă de xanthan), conservant 
(E200 acid sorbic), arome. ,Sos burger (maioneză (ulei vegetal de rapiţă 
(76%), apă, oţet din alcool, zahăr, gălbenuş de ou (3%), muştar (apă, 
seminţe de muștar, oţet din alcool, sare, arome, condimente), sare, 
antioxidant (EDTa), aromă, colorant (caroteni) E160a), ketchup (apă, piure 
de roșii (37%), zahăr, amidon modificat din porumb, oțet din vin, sare, 
conservanți benzoat de sodiu, sorbat de potasiu, agenți de îngroșare gumă 
de guar, gumă de xantan, condimente), muștar Dijon (apă, boabe de muștar 
alb, oțet, zahăr, boabe de muștar negru, sare, regulator de aciditate acid 
citric, extract de curcuma), castraveți murați (castraveți 55%, apă, oțet 
alimentar 3.5%, zahăr, sare, mărar, semințe de muștar, agent de întărire: E 
509 clorură de calciu, arome), ceapă roșie 

Meniu Double Meat 
Burger 

chiflă (făină albă de grâu, maia 49%(făină de grâu, apă, drojdie), apă, zahăr, 
semințe de susan 3,1%, drojdie de panificatie, ulei de floarea-soarelui, sare 
iodată, ameliorator de panificație (E481 emulsifiant stearol-2-lactilat de 
sodiu, regulatori de aciditate (E 170 carbonat de calciu, E341 fosfat 
monocalciu, agent de tratare a făinii: E300 acid ascorbic), glazură (proteine 
vegetale din mazăre, cartof, orz, ulei de floarea-soarelui, dextroză, amidon), 
chiftea vită (spată vită, carne de vită, ceapă, seu vită, Sos de soia (apă, sirop 
de fructoză-glucoză, zahăr, Sos de soia 2.5% (apă, soia, grâu, sare), melasă, 
sare, extract de drojdie, colorant (caramel E150a), Sos worchestershire 
(oțet din alcool, melasă, oțet de malț (orz), apă, zahăr, suc de tamarind, 
sare, ceapă, hamsii (pește), usturoi, arome, condimente), Sos BBQ (piure de 
roșii 52%, zahăr, oțet din vin alb, melasă, amidon modificat de porumb, 
sare, Sos worcestershire (apă, sirop de glucoză, oțet din malț (orz), zahăr, 
sare, arome, extract de ceapă, anșoa, ulei vegetal de măsline, oțet din vin 
alb, suc concentrat de lămâie, condimente, ulei vegetal de floarea soarelui), 
aromă de fum, ulei vegetal de floarea soarelui, condimente, făina de 
muștar, ceapă pudră afumată, agent de îngroșare (E415 gumă de xanthan), 

gluten, soia, 
pește, 
lactoză 

ameliorator de panificație (E481 
emulsifiant stearol-2-lactilat de 
sodiu, regulatori de aciditate (E 
170 carbonat de calciu, E341 
fosfat monocalciu, agent de 
tratare a făinii: E300 acid 
ascorbic),  colorant (caramel 
E150a), agent de îngroșare 
(E415 gumă de xanthan), 
conservant (E200 acid sorbic), 
potențiator de aromă (E621 
monoglutamat de sodiu),  
antioxidant E306 tocoferol, 
agent de îngroșare (E415 gumă 
de xantan), acidifiant E330 acid 
citric, conservant E202 sorbat de 
potasiu), agent de întărire: E 509 
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conservant (E200 acid sorbic), arome) , piper, ierburi provence (ulei vegetal 
(ulei vegetal de floarea-soarelui, ulei vegetal de plamier hidrogenat), 
17%legume (pastă de tomate, roșii, ceapă), 11% ierburi (busuioc, oregano, 
rozmarin), sare, potențiator de aromă (E621 monoglutamat de sodiu), 
zahăr, condimente (pudră de usturoi, semințe de fenicul), semințe de pin, 
sambal oelek (chilli, apă, sare, oțet, amidon modificat), extract natural de 
paprika, antioxidant E306 tocoferol.), pastă de ardei dulce (ardei dulce, 
ardei iute și gogoșari 87%, sare, amidon modificat, agent de îngroșare (E415 
gumă de xantan), acidifiant E330 acid citric, conservant E202 sorbat de 
potasiu), sare),pulled pork, ceapă roșie, salată, castraveți murați (castraveți 
55%, apă, oțet alimentar 3.5%, zahăr, sare, mărar, semințe de muștar, agent 
de întărire: E 509 clorură de calciu, arome), cheddar (lapte de vacă 
pasteurizat, sare, culturi lactice, cheag), Sos BBQ (piure de roșii 52%, zahăr, 
oțet din vin alb, melasă, amidon modificat de porumb, sare, 
Sos,worcestershire (apă, sirop de glucoză, oțet din malț (orz), zahăr, sare, 
arome, extract de ceapă, anșoa, ulei vegetal de măsline, oțet din vin alb, suc 
concentrat de lămâie, condimente, ulei vegetal de floarea soarelui), aromă 
de fum, ulei vegetal de floarea soarelui, condimente, făina de muștar, ceapa 
pudră afumată, agent de îngroșare (E415 gumă de xanthan), conservant 
(E200 acid sorbic), arome. ,Sos burger (maioneză (ulei vegetal de rapiţă 
(76%), apă, oţet din alcool, zahăr, gălbenuş de ou (3%), muştar (apă, 
seminţe de muștar, oţet din alcool, sare, arome, condimente), sare, 
antioxidant (EDTa), aromă, colorant (caroteni) E160a), ketchup (apă, piure 
de roșii (37%), zahăr, amidon modificat din porumb, oțet din vin, sare, 
conservanți benzoat de sodiu, sorbat de potasiu, agenți de îngroșare gumă 
de guar, gumă de xantan, condimente), muștar Dijon (apă, boabe de muștar 
alb, oțet, zahăr, boabe de muștar negru, sare, regulator de aciditate acid 
citric, extract de curcuma), castraveți murați (castraveți 55%, apă, oțet 
alimentar 3.5%, zahăr, sare, mărar, semințe de muștar, agent de întărire: E 
509 clorură de calciu, arome), ceapă roșie, cartofi fry dip (ulei de floarea-
soarelui, cartofi) 

clorură de calciu, agent de 
îngroșare (E415 gumă de 
xanthan), conservant (E200 acid 
sorbic),  antioxidant (EDTa),  
colorant (caroteni) E160a),  
agent de întărire: E 509 clorură 
de calciu 

Fried Chicken Burger 

fingers de pui  (file piept de pui 60%, pane (făină de grâu, fulgi de porumb 
6,9%), porumb, sare, extract de malț de orz, condimente (paprika), drojdie, 
apă), apă, ulei de floarea-soarelui, usturoi praf, proteine vegetale din soia, 
stabilizatori (E450 di si E451 tri fosfați de sodiu), amidon modificat, sare, 
sirop de glucoză, corectori de aciditate (E262 acetat de sodiu, E500 

gluten, soia, 
pește, 
lactoză 

stabilizatori (E450 di si E451 tri 
fosfați de sodiu), corectori de 
aciditate (E262 acetat de sodiu, 
E500 carbonat de sodiu), 
potențiator de aromă (E621 
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carbonat de sodiu), potențiator de aromă (E621 monoglutamat de sodiu), 
piper, agent de îngroșare (E415 gumă de xantan), maltodextrină, 
transglutaminaze.), chiflă burger (făină albă de grâu, maia 49%(făină de 
grâu, apă, drojdie), apă, zahăr, semințe de susan 3,1%, drojdie de 
panificatie, ulei de floarea-soarelui, sare iodată, ameliorator de panificație 
(E481 emulsifiant stearol-2-lactilat de sodiu, regulatori de aciditate (E 170 
carbonat de calciu, E341 fosfat monocalciu, agent de tratare a făinii: E300 
acid ascorbic), glazură (proteine vegetale din mazăre, cartof, orz, ulei de 
floarea-soarelui, dextroză, amidon), maioneză Hellmans  (ulei vegetal de 
rapiţă (76%), apă, oţet din alcool, zahăr, gălbenuş de ou (3%), muştar (apă, 
seminţe de muștar, oţet din alcool, sare, arome, condimente), sare, 
antioxidant (EDTa), aromă, colorant (caroteni) E160a), salată iceberg , inele 
de ceapă (ceapă 57%, făină de grâu, ulei vegetal (floarea-soarelui), amidon 
(grâu, porumb, tapioca), agent de îngroșare E412 guma de guar, E407 
caragenan, agent de creștere E500 carbonat de sodiu, E450 difosfați, sare 
0,7%) agent gelifiant E 401 alginat de sodiu, drojdie, dextroză, zahăr), 
castraveți murați (castraveți 55%, apă, oțet alimentar 3.5%, zahăr, sare, 
mărar, semințe de muștar, agent de întărire: E 509 clorură de calciu, 
arome), ketchup Hellmans (apă, piure de roșii (37%), zahăr, amidon 
modificat din porumb, oțet din vin, sare, conservanți benzoat de sodiu, 
sorbat de potasiu, agenți de îngroșare gumă de guar, gumă de xantan, 
condimente), brânză cheddar felii (cheddar 60%, brânzeturi, lapte degresat, 
lapte praf degresat, săruri de topire citrat de sodiu și fofați de sodiu, unt, 
acidifiant: acid citric, sare, agent antiaglomerant: lectină din floarea-
soarelui, coloranți extract de ardei roșu și caroten) 

monoglutamat de sodiu), piper, 
agent de îngroșare (E415 gumă 
de xantan), ameliorator de 
panificație (E481 emulsifiant 
stearol-2-lactilat de sodiu, 
regulatori de aciditate (E 170 
carbonat de calciu, E341 fosfat 
monocalciu, agent de tratare a 
făinii: E300 acid ascorbic), 
antioxidant (EDTA), colorant 
(caroteni) E160a), agent de 
îngroșare E412 guma de guar, 
E407 caragenan, agent de 
creștere E500 carbonat de 
sodiu, E450 difosfați, agent 
gelifiant E 401 alginat de sodiu,  
agent de întărire: E 509 clorură 
de calciu, conservanți benzoat 
de sodiu, sorbat de potasiu, 
agenți de îngroșare gumă de 
guar, gumă de xantan, săruri de 
topire citrat de sodiu și fofați de 
sodiu, acidifiant: acid citric, 
agent antiaglomerant: lectină 
din floarea-soarelui, coloranți 
extract de ardei roșu și caroten 

Meniu Fried Chicken 
Burger 

fingers de pui  (file piept de pui 60%, pane (făină de grâu, fulgi de porumb 
6,9%), porumb, sare, extract de malț de orz, condimente (paprika), drojdie, 
apă), apă, ulei de floarea-soarelui, usturoi praf, proteine vegetale din soia, 
stabilizatori (E450 di si E451 tri fosfați de sodiu), amidon modificat, sare, 
sirop de glucoză, corectori de aciditate (E262 acetat de sodiu, E500 
carbonat de sodiu), potențiator de aromă (E621 monoglutamat de sodiu), 
piper, agent de îngroșare (E415 gumă de xantan), maltodextrină, 
transglutaminaze.), chiflă burger (făină albă de grâu, maia 49%(făină de 
grâu, apă, drojdie), apă, zahăr, semințe de susan 3,1%, drojdie de 
panificatie, ulei de floarea-soarelui, sare iodată, ameliorator de panificație 

gluten, soia, 
susan, 

lactoză, ou, 
muștar 

stabilizatori (E450 di si E451 tri 
fosfați de sodiu), corectori de 
aciditate (E262 acetat de sodiu, 
E500 carbonat de sodiu), 
potențiator de aromă (E621 
monoglutamat de sodiu), piper, 
agent de îngroșare (E415 gumă 
de xantan), ameliorator de 
panificație (E481 emulsifiant 
stearol-2-lactilat de sodiu, 
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(E481 emulsifiant stearol-2-lactilat de sodiu, regulatori de aciditate (E 170 
carbonat de calciu, E341 fosfat monocalciu, agent de tratare a făinii: E300 
acid ascorbic), glazură (proteine vegetale din mazăre, cartof, orz, ulei de 
floarea-soarelui, dextroză, amidon), maioneză Hellmans  (ulei vegetal de 
rapiţă (76%), apă, oţet din alcool, zahăr, gălbenuş de ou (3%), muştar (apă, 
seminţe de muștar, oţet din alcool, sare, arome, condimente), sare, 
antioxidant (EDTa), aromă, colorant (caroteni) E160a), salată iceberg , inele 
de ceapă (ceapă 57%, făină de grâu, ulei vegetal (floarea-soarelui), amidon 
(grâu, porumb, tapioca), agent de îngroșare E412 guma de guar, E407 
caragenan, agent de creștere E500 carbonat de sodiu, E450 difosfați, sare 
0,7%) agent gelifiant E 401 alginat de sodiu, drojdie, dextroză, zahăr), 
castraveți murați (castraveți 55%, apă, oțet alimentar 3.5%, zahăr, sare, 
mărar, semințe de muștar, agent de întărire: E 509 clorură de calciu, 
arome), ketchup Hellmans (apă, piure de roșii (37%), zahăr, amidon 
modificat din porumb, oțet din vin, sare, conservanți benzoat de sodiu, 
sorbat de potasiu, agenți de îngroșare gumă de guar, gumă de xantan, 
condimente), brânză cheddar felii (cheddar 60%, brânzeturi, lapte degresat, 
lapte praf degresat, săruri de topire citrat de sodiu și fofați de sodiu, unt, 
acidifiant: acid citric, sare, agent antiaglomerant: lectină din floarea-
soarelui, coloranți extract de ardei roșu și caroten), cartofi fry dip (cartofi, 
ulei de floarea-soarelui) 

regulatori de aciditate (E 170 
carbonat de calciu, E341 fosfat 
monocalciu, agent de tratare a 
făinii: E300 acid ascorbic), 
antioxidant (EDTA), colorant 
(caroteni) E160a), agent de 
îngroșare E412 guma de guar, 
E407 caragenan, agent de 
creștere E500 carbonat de 
sodiu, E450 difosfați, agent 
gelifiant E 401 alginat de sodiu,  
agent de întărire: E 509 clorură 
de calciu, conservanți benzoat 
de sodiu, sorbat de potasiu, 
agenți de îngroșare gumă de 
guar, gumă de xantan, săruri de 
topire citrat de sodiu și fofați de 
sodiu, acidifiant: acid citric, 
agent antiaglomerant: lectină 
din floarea-soarelui, coloranți 
extract de ardei roșu și caroten 
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The Best Chicken 
Burger 

burger pui (piept de pui file, ceapă, pesmet (făină de grâu albă, drojdie de 
panificație, sare iodată, apă), grana-parmezan, pastă de ardei dulce, Sos de 
soia (apă, sirop de fructoză-glucoză, zahăr, Sos de soia 2.5% (apă, soia, grâu, 
sare), melasă, sare, extract de drojdie, colorant (caramel E150a), extract de 
ierburi si condimente, acid lactic), piper, sare, pătrunjel, bacon (fleică de 
porc cu șoric, sare, dextroză, condimente, antioxidant: E301 ascorbat de 
sodiu, corector de aciditate: E330 acid citric, emulgator: E450 difosfați, 
stabilizator: E451 trifosfat pentasodic), maioneza Hellmans (ulei vegetal de 
rapiţă (76%), apă, oţet din alcool, zahăr, gălbenuş de ou (3%), muştar (apă, 
seminţe de muștar, oţet din alcool, sare, arome, condimente), sare, 
antioxidant (EDTa), aromă, colorant (caroteni) E160a), salată iceberg, 
castraveți murați (castraveți 55%, apă, oțet alimentar 3.5%, zahăr, sare, 
mărar, semințe de muștar, agent de întărire: E 509 clorură de calciu, 
arome), brânză cheddar felii (cheddar 60%, brânzeturi, lapte degresat, lapte 
praf degresat, săruri de topire citrat de sodiu și fofați de sodiu, unt, 
acidifiant: acid citric, sare, agent antiaglomerant: lectină din floarea-
soarelui, coloranți extract de ardei roșu și caroten), ketchup Hellmans (apă, 
piure de roșii (37%), zahăr, amidon modificat din porumb, oțet din vin, sare, 
conservanți benzoat de sodiu, sorbat de potasiu, agenți de îngroșare gumă 
de guar, gumă de xantan, condimente.), roșii, chiflă burger (făină albă de 
grâu, maia 49%(făină de grâu, apă, drojdie), apă, zahăr, semințe de susan 
3,1%, drojdie de panificatie, ulei de floarea-soarelui, sare iodată, 
ameliorator de panificație (E481 emulsifiant stearol-2-lactilat de sodiu, 
regulatori de aciditate (E 170 carbonat de calciu, E341 fosfat monocalciu, 
agent de tratare a făinii: E300 acid ascorbic), glazură (proteine vegetale din 
mazăre, cartof, orz, ulei de floarea-soarelui, dextroză, amidon) 

gluten, soia, 
ou, muștar, 
lactoză, ou, 

susan 

colorant (caramel E150a),  
antioxidant: E301 ascorbat de 
sodiu, corector de aciditate: 
E330 acid citric, emulgator: E450 
difosfați, stabilizator: E451 
trifosfat pentasodic), 
antioxidant (EDTA), aromă, 
colorant (caroteni) E160a), 
agent de întărire: E 509 clorură 
de calciu, săruri de topire citrat 
de sodiu și fofați de sodiu, 
acidifiant: acid citric, agent 
antiaglomerant: lectină din 
floarea-soarelui, coloranți 
extract de ardei roșu și caroten),  
conservanți benzoat de sodiu, 
sorbat de potasiu, agenți de 
îngroșare gumă de guar, gumă 
de xantan, ameliorator de 
panificație (E481 emulsifiant 
stearol-2-lactilat de sodiu, 
regulatori de aciditate (E 170 
carbonat de calciu, E341 fosfat 
monocalciu, agent de tratare a 
făinii: E300 acid ascorbic) 
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Meniu The Best 
Chicken Burger 

burger pui (piept de pui file, ceapă, pesmet (făină de grâu albă, drojdie de 
panificație, sare iodată, apă), grana-parmezan, pastă de ardei dulce, Sos de 
soia (apă, sirop de fructoză-glucoză, zahăr, Sos de soia 2.5% (apă, soia, grâu, 
sare), melasă, sare, extract de drojdie, colorant (caramel E150a), extract de 
ierburi si condimente, acid lactic), piper, sare, pătrunjel, bacon (fleică de 
porc cu șoric, sare, dextroză, condimente, antioxidant: E301 ascorbat de 
sodiu, corector de aciditate: E330 acid citric, emulgator: E450 difosfați, 
stabilizator: E451 trifosfat pentasodic), maioneza Hellmans (ulei vegetal de 
rapiţă (76%), apă, oţet din alcool, zahăr, gălbenuş de ou (3%), muştar (apă, 
seminţe de muștar, oţet din alcool, sare, arome, condimente), sare, 
antioxidant (EDTa), aromă, colorant (caroteni) E160a), salată iceberg, 
castraveți murați (castraveți 55%, apă, oțet alimentar 3.5%, zahăr, sare, 
mărar, semințe de muștar, agent de întărire: E 509 clorură de calciu, 
arome), brânză cheddar felii (cheddar 60%, brânzeturi, lapte degresat, lapte 
praf degresat, săruri de topire citrat de sodiu și fofați de sodiu, unt, 
acidifiant: acid citric, sare, agent antiaglomerant: lectină din floarea-
soarelui, coloranți extract de ardei roșu și caroten), ketchup Hellmans (apă, 
piure de roșii (37%), zahăr, amidon modificat din porumb, oțet din vin, sare, 
conservanți benzoat de sodiu, sorbat de potasiu, agenți de îngroșare gumă 
de guar, gumă de xantan, condimente.), roșii, chiflă burger (făină albă de 
grâu, maia 49%(făină de grâu, apă, drojdie), apă, zahăr, semințe de susan 
3,1%, drojdie de panificatie, ulei de floarea-soarelui, sare iodată, 
ameliorator de panificație (E481 emulsifiant stearol-2-lactilat de sodiu, 
regulatori de aciditate (E 170 carbonat de calciu, E341 fosfat monocalciu, 
agent de tratare a făinii: E300 acid ascorbic), glazură (proteine vegetale din 
mazăre, cartof, orz, ulei de floarea-soarelui, dextroză, amidon), cartofi fry 
dip (ulei de floarea-soarelui, cartofi) 

gluten, soia, 
ou, muștar, 
lactoză, ou, 

susan 

colorant (caramel E150a),  
antioxidant: E301 ascorbat de 
sodiu, corector de aciditate: 
E330 acid citric, emulgator: E450 
difosfați, stabilizator: E451 
trifosfat pentasodic), 
antioxidant (EDTA), aromă, 
colorant (caroteni) E160a), 
agent de întărire: E 509 clorură 
de calciu, săruri de topire citrat 
de sodiu și fofați de sodiu, 
acidifiant: acid citric, agent 
antiaglomerant: lectină din 
floarea-soarelui, coloranți 
extract de ardei roșu și caroten),  
conservanți benzoat de sodiu, 
sorbat de potasiu, agenți de 
îngroșare gumă de guar, gumă 
de xantan, ameliorator de 
panificație (E481 emulsifiant 
stearol-2-lactilat de sodiu, 
regulatori de aciditate (E 170 
carbonat de calciu, E341 fosfat 
monocalciu, agent de tratare a 
făinii: E300 acid ascorbic) 
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Big Burger 

chiflă burger (făină albă de grâu, maia 49%(făină de grâu, apă, drojdie), apă, 
zahăr, semințe de susan 3,1%, drojdie de panificatie, ulei de floarea-
soarelui, sare iodată, ameliorator de panificație (E481 emulsifiant stearol-2-
lactilat de sodiu, regulatori de aciditate (E 170 carbonat de calciu, E341 
fosfat monocalciu, agent de tratare a făinii: E300 acid ascorbic), glazură 
(proteine vegetale din mazăre, cartof, orz, ulei de floarea-soarelui, 
dextroză, amidon) ,burger vită (spată vită, carne de vită, ceapă, seu vită, Sos 
de soia (apă, sirop de fructoză-glucoză, zahăr, Sos de soia 2.5% (apă, soia, 
grâu, sare), melasă, sare, extract de drojdie, colorant (caramel E150a), Sos 
worchestershire (oțet din alcool, melasă, oțet de malț (orz), apă, zahăr, suc 
de tamarind, sare, ceapă, hamsii (pește), usturoi, arome, condimente), Sos 
BBQ (piure de roșii 52%, zahăr, oțet din vin alb, melasă, amidon modificat 
de porumb, sare, Sos worcestershire (apă, sirop de glucoză, oțet din malț 
(orz), zahăr, sare, arome, extract de ceapă, anșoa, ulei vegetal de măsline, 
oțet din vin alb, suc concentrat de lămâie, condimente, ulei vegetal de 
floarea soarelui), aromă de fum, ulei vegetal de floarea soarelui, 
condimente, făina de muștar, ceapă pudră afumată, agent de îngroșare 
(E415 gumă de xanthan), conservant (E200 acid sorbic), arome) , piper, 
ierburi provence (ulei vegetal (ulei vegetal de floarea-soarelui, ulei vegetal 
de plamier hidrogenat), 17%legume (pastă de tomate, roșii, ceapă), 11% 
ierburi (busuioc, oregano, rozmarin), sare, potențiator de aromă (E621 
monoglutamat de sodiu), zahăr, condimente (pudră de usturoi, semințe de 
fenicul), semințe de pin, sambal oelek (chilli, apă, sare, oțet, amidon 
modificat), extract natural de paprika, antioxidant E306 tocoferol.), pastă de 
ardei dulce (ardei dulce, ardei iute și gogoșari 87%, sare, amidon modificat, 
agent de îngroșare (E415 gumă de xantan), acidifiant E330 acid citric, 
conservant E202 sorbat de potasiu), sare.), bacon (fleică de porc cu șoric, 
sare, dextroză, condimente, antioxidant: E301 ascorbat de sodiu, corector 
de aciditate: E330 acid citric, emulgator: E450 difosfați, stabilizator: E451 
trifosfat pentasodic), Sos burger (maioneză (ulei vegetal de rapiţă (76%), 
apă, oţet din alcool, zahăr, gălbenuş de ou (3%), muştar (apă, seminţe de 
muștar, oţet din alcool, sare, arome, condimente), sare, antioxidant (EDTa), 
aromă, colorant (caroteni) E160a), ketchup (apă, piure de roșii (37%), zahăr, 
amidon modificat din porumb, oțet din vin, sare, conservanți benzoat de 
sodiu, sorbat de potasiu, agenți de îngroșare gumă de guar, gumă de 
xantan, condimente), muștar Dijon (apă, boabe de muștar alb, oțet, zahăr, 

gluten, soia, 
pește, 
muștar, 
lactoză, ou, 
susan 

ameliorator de panificație (E481 
emulsifiant stearol-2-lactilat de 
sodiu, regulatori de aciditate (E 
170 carbonat de calciu, E341 
fosfat monocalciu, agent de 
tratare a făinii: E300 acid 
ascorbic), colorant (caramel 
E150a), agent de îngroșare 
(E415 gumă de xanthan), 
conservant (E200 acid sorbic), 
arome) , potențiator de aromă 
(E621 monoglutamat de sodiu),  
antioxidant E306 tocoferol.),  
agent de îngroșare (E415 gumă 
de xantan), acidifiant E330 acid 
citric, conservant E202 sorbat de 
potasiu), antioxidant: E301 
ascorbat de sodiu, corector de 
aciditate: E330 acid citric, 
emulgator: E450 difosfați, 
stabilizator: E451 trifosfat 
pentasodic), antioxidant (EDTA),  
colorant (caroteni) E160a),  
conservanți benzoat de sodiu, 
sorbat de potasiu, agenți de 
îngroșare gumă de guar, gumă 
de xantan, regulator de aciditate 
acid citric, extract de curcuma),  
agent de întărire: E 509 clorură 
de calciu, agent de întărire: E 
509 clorură de calciu, săruri de 
topire citrat de sodiu și fofați de 
sodiu, acidifiant: acid citric, 
agent antiaglomerant: lectină 
din floarea-soarelui, coloranți 
extract de ardei roșu și 
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boabe de muștar negru, sare, regulator de aciditate acid citric, extract de 
curcuma), castraveți murați (castraveți 55%, apă, oțet alimentar 3.5%, 
zahăr, sare, mărar, semințe de muștar, agent de întărire: E 509 clorură de 
calciu, arome), ceapă roșie), salată iceberg, castraveți murați (castraveți 
55%, apă, oțet alimentar 3.5%, zahăr, sare, mărar, semințe de muștar, agent 
de întărire: E 509 clorură de calciu, arome). brânză cheddar felii (cheddar 
60%, brânzeturi, lapte degresat, lapte praf degresat, săruri de topire citrat 
de sodiu și fofați de sodiu, unt, acidifiant: acid citric, sare, agent 
antiaglomerant: lectină din floarea-soarelui, coloranți extract de ardei roșu 
și caroten), Sos BBQ, (piure de roșii 52%, zahăr, oțet din vin alb, melasă, 
amidon modificat de porumb, sare, Sos,worcestershire (apă, sirop de 
glucoză, oțet din malț (orz), zahăr, sare, arome, extract de ceapă, anșoa, 
ulei vegetal de măsline, oțet din vin alb, suc concentrat de lămâie, 
condimente, ulei vegetal de floarea soarelui), aromă de fum, ulei vegetal de 
floarea soarelui, condimente, făina de muștar, ceapa pudră afumată, agent 
de îngroșare (E415 gumă de xanthan), conservant (E200 acid sorbic), 
arome.) ,roșii      

caroten),, agent de îngroșare 
(E415 gumă de xanthan), 
conservant (E200 acid sorbic) 

Meniu Big Burger 

chiflă burger (făină albă de grâu, maia 49%(făină de grâu, apă, drojdie), apă, 
zahăr, semințe de susan 3,1%, drojdie de panificatie, ulei de floarea-
soarelui, sare iodată, ameliorator de panificație (E481 emulsifiant stearol-2-
lactilat de sodiu, regulatori de aciditate (E 170 carbonat de calciu, E341 
fosfat monocalciu, agent de tratare a făinii: E300 acid ascorbic), glazură 
(proteine vegetale din mazăre, cartof, orz, ulei de floarea-soarelui, 
dextroză, amidon) ,burger vită (spată vită, carne de vită, ceapă, seu vită, Sos 
de soia (apă, sirop de fructoză-glucoză, zahăr, Sos de soia 2.5% (apă, soia, 
grâu, sare), melasă, sare, extract de drojdie, colorant (caramel E150a), Sos 
worchestershire (oțet din alcool, melasă, oțet de malț (orz), apă, zahăr, suc 
de tamarind, sare, ceapă, hamsii (pește), usturoi, arome, condimente), Sos 
BBQ (piure de roșii 52%, zahăr, oțet din vin alb, melasă, amidon modificat 
de porumb, sare, Sos worcestershire (apă, sirop de glucoză, oțet din malț 
(orz), zahăr, sare, arome, extract de ceapă, anșoa, ulei vegetal de măsline, 
oțet din vin alb, suc concentrat de lămâie, condimente, ulei vegetal de 
floarea soarelui), aromă de fum, ulei vegetal de floarea soarelui, 
condimente, făina de muștar, ceapă pudră afumată, agent de îngroșare 
(E415 gumă de xanthan), conservant (E200 acid sorbic), arome) , piper, 

 ameliorator de panificație (E481 
emulsifiant stearol-2-lactilat de 
sodiu, regulatori de aciditate (E 
170 carbonat de calciu, E341 
fosfat monocalciu, agent de 
tratare a făinii: E300 acid 
ascorbic), colorant (caramel 
E150a), agent de îngroșare 
(E415 gumă de xanthan), 
conservant (E200 acid sorbic), 
arome) , potențiator de aromă 
(E621 monoglutamat de sodiu),  
antioxidant E306 tocoferol.),  
agent de îngroșare (E415 gumă 
de xantan), acidifiant E330 acid 
citric, conservant E202 sorbat de 
potasiu), antioxidant: E301 
ascorbat de sodiu, corector de 
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ierburi provence (ulei vegetal (ulei vegetal de floarea-soarelui, ulei vegetal 
de plamier hidrogenat), 17%legume (pastă de tomate, roșii, ceapă), 11% 
ierburi (busuioc, oregano, rozmarin), sare, potențiator de aromă (E621 
monoglutamat de sodiu), zahăr, condimente (pudră de usturoi, semințe de 
fenicul), semințe de pin, sambal oelek (chilli, apă, sare, oțet, amidon 
modificat), extract natural de paprika, antioxidant E306 tocoferol.), pastă de 
ardei dulce (ardei dulce, ardei iute și gogoșari 87%, sare, amidon modificat, 
agent de îngroșare (E415 gumă de xantan), acidifiant E330 acid citric, 
conservant E202 sorbat de potasiu), sare.), bacon (fleică de porc cu șoric, 
sare, dextroză, condimente, antioxidant: E301 ascorbat de sodiu, corector 
de aciditate: E330 acid citric, emulgator: E450 difosfați, stabilizator: E451 
trifosfat pentasodic), Sos burger (maioneză (ulei vegetal de rapiţă (76%), 
apă, oţet din alcool, zahăr, gălbenuş de ou (3%), muştar (apă, seminţe de 
muștar, oţet din alcool, sare, arome, condimente), sare, antioxidant (EDTa), 
aromă, colorant (caroteni) E160a), ketchup (apă, piure de roșii (37%), zahăr, 
amidon modificat din porumb, oțet din vin, sare, conservanți benzoat de 
sodiu, sorbat de potasiu, agenți de îngroșare gumă de guar, gumă de 
xantan, condimente), muștar Dijon (apă, boabe de muștar alb, oțet, zahăr, 
boabe de muștar negru, sare, regulator de aciditate acid citric, extract de 
curcuma), castraveți murați (castraveți 55%, apă, oțet alimentar 3.5%, 
zahăr, sare, mărar, semințe de muștar, agent de întărire: E 509 clorură de 
calciu, arome), ceapă roșie), salată iceberg, castraveți murați (castraveți 
55%, apă, oțet alimentar 3.5%, zahăr, sare, mărar, semințe de muștar, agent 
de întărire: E 509 clorură de calciu, arome). brânză cheddar felii (cheddar 
60%, brânzeturi, lapte degresat, lapte praf degresat, săruri de topire citrat 
de sodiu și fofați de sodiu, unt, acidifiant: acid citric, sare, agent 
antiaglomerant: lectină din floarea-soarelui, coloranți extract de ardei roșu 
și caroten), Sos BBQ, (piure de roșii 52%, zahăr, oțet din vin alb, melasă, 
amidon modificat de porumb, sare, Sos,worcestershire (apă, sirop de 
glucoză, oțet din malț (orz), zahăr, sare, arome, extract de ceapă, anșoa, 
ulei vegetal de măsline, oțet din vin alb, suc concentrat de lămâie, 
condimente, ulei vegetal de floarea soarelui), aromă de fum, ulei vegetal de 
floarea soarelui, condimente, făina de muștar, ceapa pudră afumată, agent 
de îngroșare (E415 gumă de xanthan), conservant (E200 acid sorbic), 
arome.) ,roșii, cartofi fry dip (ulei de floarea-soarelui, cartofi) 
 

aciditate: E330 acid citric, 
emulgator: E450 difosfați, 
stabilizator: E451 trifosfat 
pentasodic), antioxidant (EDTA),  
colorant (caroteni) E160a),  
conservanți benzoat de sodiu, 
sorbat de potasiu, agenți de 
îngroșare gumă de guar, gumă 
de xantan, regulator de aciditate 
acid citric, extract de curcuma),  
agent de întărire: E 509 clorură 
de calciu, agent de întărire: E 
509 clorură de calciu, săruri de 
topire citrat de sodiu și fofați de 
sodiu, acidifiant: acid citric, 
agent antiaglomerant: lectină 
din floarea-soarelui, coloranți 
extract de ardei roșu și 
caroten),, agent de îngroșare 
(E415 gumă de xanthan), 
conservant (E200 acid sorbic) 
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Red Burger (Vegan) 

chiflă burger Fit (făină albă de grâu, maia 49%(făină de grâu, apă, drojdie), 
apă, zahăr, semințe de susan 3,1%, drojdie de panificatie, ulei de floarea-
soarelui, sare iodată, ameliorator de panificație (E481 emulsifiant stearol-2-
lactilat de sodiu, regulatori de aciditate (E 170 carbonat de calciu, E341 
fosfat monocalciu, agent de tratare a făinii: E300 acid ascorbic), glazură 
(proteine vegetale din mazăre, cartof, orz, ulei de floarea-soarelui, 
dextroză, amidon), red burger (cartofi, arpacaș, ceapă verde, busuioc, 
pătrunjel verde, sfeclă roșie, morcovi, sare, piper, ierburi provence (ulei 
vegetal (ulei vegetal de floarea-soarelui, ulei vegetal de plamier 
hidrogenat), 17%legume (pastă de tomate, roșii, ceapă), 11% ierburi 
(busuioc, oregano, rozmarin), sare, potențiator de aromă (monoglutamat 
de sodiu), zahăr, condimente (pudră de usturoi, semințe de fenicul), 
semințe de pin, sambal oelek (chilli, apă, sare, oțet, amidon modificat), 
extract natural de paprika, antioxidant E306.), fibre vegetale, semințe de 
chimen, tărâțe de ovăz, quinoa.) valeriană , Sos mango(mango, usturoi, 
ceapă, miere, lămâie, ardei iute, apă, ceapă verde, ulei de floarea-soarelui), 
Sos avocado (avocado, usturoi, lămâie, sare, ulei de floarea-soarelui, apă), 
roșii         

guten, susan 

ameliorator de panificație (E481 
emulsifiant stearol-2-lactilat de 
sodiu, regulatori de aciditate (E 
170 carbonat de calciu, E341 
fosfat monocalciu, agent de 
tratare a făinii: E300 acid 
ascorbic), antioxidant E306.), 
potențiator de aromă 
(monoglutamat de sodiu) 

Meniu Red Burger 
(Vegan) 

chiflă burger Fit (făină albă de grâu, maia 49%(făină de grâu, apă, drojdie), 
apă, zahăr, semințe de susan 3,1%, drojdie de panificatie, ulei de floarea-
soarelui, sare iodată, ameliorator de panificație (E481 emulsifiant stearol-2-
lactilat de sodiu, regulatori de aciditate (E 170 carbonat de calciu, E341 
fosfat monocalciu, agent de tratare a făinii: E300 acid ascorbic), glazură 
(proteine vegetale din mazăre, cartof, orz, ulei de floarea-soarelui, 
dextroză, amidon), red burger (cartofi, arpacaș, ceapă verde, busuioc, 
pătrunjel verde, sfeclă roșie, morcovi, sare, piper, ierburi provence (ulei 
vegetal (ulei vegetal de floarea-soarelui, ulei vegetal de plamier 
hidrogenat), 17%legume (pastă de tomate, roșii, ceapă), 11% ierburi 
(busuioc, oregano, rozmarin), sare, potențiator de aromă (monoglutamat 
de sodiu), zahăr, condimente (pudră de usturoi, semințe de fenicul), 
semințe de pin, sambal oelek (chilli, apă, sare, oțet, amidon modificat), 
extract natural de paprika, antioxidant E306.), fibre vegetale, semințe de 
chimen, tărâțe de ovăz, quinoa.) valeriană , Sos mango(mango, usturoi, 
ceapă, miere, lămâie, ardei iute, apă, ceapă verde, ulei de floarea-soarelui), 
Sos avocado (avocado, usturoi, lămâie, sare, ulei de floarea-soarelui, apă), 
roșii, cartofi fry dip (ulei de floarea-soarelui, cartofi) 

guten, susan 

ameliorator de panificație (E481 
emulsifiant stearol-2-lactilat de 
sodiu, regulatori de aciditate (E 
170 carbonat de calciu, E341 
fosfat monocalciu, agent de 
tratare a făinii: E300 acid 
ascorbic), antioxidant E306.), 
potențiator de aromă 
(monoglutamat de sodiu) 



Informatii despre: Ingrediente |  Alergeni  |  Aditivi -  BigBelly 

Veggie Cheeseburger 

chiflă burger Fit(făină albă de grâu, maia 49%(făină de grâu, apă, drojdie), 
apă, zahăr, semințe de susan 3,1%, drojdie de panificatie, ulei de floarea-
soarelui, sare iodată, ameliorator de panificație (E481 emulsifiant stearol-2-
lactilat de sodiu, regulatori de aciditate (E 170 carbonat de calciu, E341 
fosfat monocalciu, agent de tratare a făinii: E300 acid ascorbic), glazură 
(proteine vegetale din mazăre, cartof, orz, ulei de floarea-soarelui, 
dextroză, amidon) Sos maioneză (maioneză (ulei vegetal de rapiţă (76%), 
apă, oţet din alcool, zahăr, gălbenuş de ou (3%), muştar (apă, seminţe de 
muștar, oţet din alcool, sare, arome, condimente), sare, antioxidant (EDTa), 
aromă, colorant (caroteni) E160a), iaurt (lapte de vacă pasteurizat, culturi 
lactice probiotice), smântână (smântână pasteurizată 20% grăsime, 
obţinută din lapte vacă, culturi lactice selecţionate) salată iceberg, 
castraveți murați(castraveți 55%, apă, oțet alimentar 3.5%, zahăr, sare, 
mărar, semințe de muștar, agent de întărire: E 509 clorură de calciu, 
arome).,burger vegan (proteine din soia rehidratate 54,6% (apă, soia, 
concentrat de proteine 19,5%), apă, uleiuri vegetale (rapiță, nucă de cocos), 
proteine din grâu rehidratate 4,4% (apă, proteine din grâu 1,8%), oțet, 
arome naturale, praf de suc de sfeclă roșie, suc de rodie concentrat, 
concentrate de fructe și legume (ardei gras, morcov, coacăz negru), sare, 
extract de malț (din orz), stabilizator E461 metilceluloză), Sos cheddar(ulei 
vegetal de floarea soarelui, apă, zahăr, oțet din alcool, amidon modificat de 
porumb, oțet din vin, gălbenuș de ou, sare, ulei vegetal de rapiță, brânză 
cheddar 1%, arome (conțin lapte), acidifiant (E270 acid lactic), agent de 
îngroșare (E415 gumă de xanthan), aromă naturala de paprika, colorant (E 
160a caroteni), antioxidant (E385 calciu disodic EDTA).,fulgi de ceapă (ceapă 
75%, ulei de palmier, făină de grâu, sare.), ardei jalapeno, roșii         

gluten, 
susan, 

muștar, 
lactoză, soia 

gluten, susan, muștar, lactoză, 
soia 
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Meniu Veggie 
Cheeseburger 

chiflă burger Fit(făină albă de grâu, maia 49%(făină de grâu, apă, drojdie), 
apă, zahăr, semințe de susan 3,1%, drojdie de panificatie, ulei de floarea-
soarelui, sare iodată, ameliorator de panificație (E481 emulsifiant stearol-2-
lactilat de sodiu, regulatori de aciditate (E 170 carbonat de calciu, E341 
fosfat monocalciu, agent de tratare a făinii: E300 acid ascorbic), glazură 
(proteine vegetale din mazăre, cartof, orz, ulei de floarea-soarelui, 
dextroză, amidon) Sos maioneză (maioneză (ulei vegetal de rapiţă (76%), 
apă, oţet din alcool, zahăr, gălbenuş de ou (3%), muştar (apă, seminţe de 
muștar, oţet din alcool, sare, arome, condimente), sare, antioxidant (EDTa), 
aromă, colorant (caroteni) E160a), iaurt (lapte de vacă pasteurizat, culturi 
lactice probiotice), smântână (smântână pasteurizată 20% grăsime, 
obţinută din lapte vacă, culturi lactice selecţionate) salată iceberg, 
castraveți murați(castraveți 55%, apă, oțet alimentar 3.5%, zahăr, sare, 
mărar, semințe de muștar, agent de întărire: E 509 clorură de calciu, 
arome).,burger vegan (proteine din soia rehidratate 54,6% (apă, soia, 
concentrat de proteine 19,5%), apă, uleiuri vegetale (rapiță, nucă de cocos), 
proteine din grâu rehidratate 4,4% (apă, proteine din grâu 1,8%), oțet, 
arome naturale, praf de suc de sfeclă roșie, suc de rodie concentrat, 
concentrate de fructe și legume (ardei gras, morcov, coacăz negru), sare, 
extract de malț (din orz), stabilizator E461 metilceluloză), Sos cheddar(ulei 
vegetal de floarea soarelui, apă, zahăr, oțet din alcool, amidon modificat de 
porumb, oțet din vin, gălbenuș de ou, sare, ulei vegetal de rapiță, brânză 
cheddar 1%, arome (conțin lapte), acidifiant (E270 acid lactic), agent de 
îngroșare (E415 gumă de xanthan), aromă naturala de paprika, colorant (E 
160a caroteni), antioxidant (E385 calciu disodic EDTA).,fulgi de ceapă (ceapă 
75%, ulei de palmier, făină de grâu, sare.), ardei jalapeno, roșii, cartofi fry 
dip (ulei de floarea-soarelui, cartofi) 

gluten, 
susan, 
muștar, 
lactoză, soia 

gluten, susan, muștar, lactoză, 
soia 

Vegan Fresh Burger 

chiflă (făină albă de grâu, maia 49%(făină de grâu, apă, drojdie), apă, zahăr, 
semințe de susan 3,1%, drojdie de panificatie, ulei de floarea-soarelui, sare 
iodată, ameliorator de panificație (E481 emulsifiant stearol-2-lactilat de 
sodiu, regulatori de aciditate (E 170 carbonat de calciu, E341 fosfat 
monocalciu, agent de tratare a făinii: E300 acid ascorbic), glazură (proteine 
vegetale din mazăre, cartof, orz, ulei de floarea-soarelui, dextroză, amidon), 
Sos caju(caju, sare, apă, lămâie), salată, castravete, chiftea 
vegetală(proteine din soia rehidratate 54,6% (apă, soia, concentrat de 

gluten, soia, 
ou, muștar, 
lactoză, ou, 
susan 

ameliorator de panificație (E481 
emulsifiant stearol-2-lactilat de 
sodiu, regulatori de aciditate (E 
170 carbonat de calciu, E341 
fosfat monocalciu, agent de 
tratare a făinii: E300 acid 
ascorbic),  stabilizator E461 
metilceluloză), antioxidant 
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proteine 19,5%), apă, uleiuri vegetale (rapiță, nucă de cocos), proteine din 
grâu rehidratate 4,4% (apă, proteine din grâu 1,8%), oțet, arome naturale, 
praf de suc de sfeclă roșie, suc de rodie concentrat, concentrate de fructe și 
legume (ardei gras, morcov, coacăz negru), sare, extract de malț (din orz), 
stabilizator E461 metilceluloză), roșii, maioneză vegetală (hellmans+pesto) 
(maioneză (ulei vegetal de rapiţă (76%), apă, oţet din alcool, zahăr, 
gălbenuş de ou (3%), muştar (apă, seminţe de muștar, oţet din alcool, sare, 
arome, condimente), sare, antioxidant (EDTA), aromă, colorant (caroteni) 
E160a), iaurt (lapte de vacă pasteurizat, culturi lactice probiotice), 
smântână (smântână pasteurizată 20% grăsime, obţinută din lapte vacă, 
culturi lactice selecţionate), piure de tomate 42.7%, ulei de floarea soarelui 
nehidrogenat 26.4%, roșii uscate rehidratate 9.4% (apă, roșii uscate 46.6%, 
sare, zahăr, corector de aciditate: E270 acid lactic, antioxidant: E300 acid 
ascorbic), busuioc 5%, ardei roșu (ardei roșu, sare, zahăr, corector de 
aciditate: E270 acid lactic, antioxidant: E300 acid ascorbic), nuci caju 2.4%, 
sare, brânză grana padano DOp 2.4% (lapte, ou), brânză pecorino Romano 
DOP 2.4% (lapte de oaie), sare, ulei de măsline extravirgin 1%, muguri de 
pin 1%, morcovi (morcovi, corector de aciditate: E270 acid lactic, 
antioxidant: E300 acid ascorbic), usturoi, corector de aciditate: E330 acid 
citric), ceapă       
   

(EDTA), colorant (caroteni) 
E160a),  corector de aciditate: 
E270 acid lactic, antioxidant: 
E300 acid ascorbic),  corector de 
aciditate: E270 acid lactic, 
antioxidant: E300 acid ascorbic 
corector de aciditate: E270 acid 
lactic, antioxidant: E300 acid 
ascorbic, corector de aciditate: 
E330 acid citric       
 
 

Meniu Vegan Fresh 
Burger 

chiflă (făină albă de grâu, maia 49%(făină de grâu, apă, drojdie), apă, zahăr, 
semințe de susan 3,1%, drojdie de panificatie, ulei de floarea-soarelui, sare 
iodată, ameliorator de panificație (E481 emulsifiant stearol-2-lactilat de 
sodiu, regulatori de aciditate (E 170 carbonat de calciu, E341 fosfat 
monocalciu, agent de tratare a făinii: E300 acid ascorbic), glazură (proteine 
vegetale din mazăre, cartof, orz, ulei de floarea-soarelui, dextroză, amidon), 
Sos caju(caju, sare, apă, lămâie), salată, castravete, chiftea 
vegetală(proteine din soia rehidratate 54,6% (apă, soia, concentrat de 
proteine 19,5%), apă, uleiuri vegetale (rapiță, nucă de cocos), proteine din 
grâu rehidratate 4,4% (apă, proteine din grâu 1,8%), oțet, arome naturale, 
praf de suc de sfeclă roșie, suc de rodie concentrat, concentrate de fructe și 
legume (ardei gras, morcov, coacăz negru), sare, extract de malț (din orz), 
stabilizator E461 metilceluloză), roșii, maioneză vegetală (hellmans+pesto) 
(maioneză (ulei vegetal de rapiţă (76%), apă, oţet din alcool, zahăr, 
gălbenuş de ou (3%), muştar (apă, seminţe de muștar, oţet din alcool, sare, 

gluten, soia, 
ou, muștar, 
lactoză, ou, 

susan 

ameliorator de panificație (E481 
emulsifiant stearol-2-lactilat de 
sodiu, regulatori de aciditate (E 
170 carbonat de calciu, E341 
fosfat monocalciu, agent de 
tratare a făinii: E300 acid 
ascorbic),  stabilizator E461 
metilceluloză), antioxidant 
(EDTA), colorant (caroteni) 
E160a),  corector de aciditate: 
E270 acid lactic, antioxidant: 
E300 acid ascorbic),  corector de 
aciditate: E270 acid lactic, 
antioxidant: E300 acid ascorbic 
corector de aciditate: E270 acid 
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arome, condimente), sare, antioxidant (EDTA), aromă, colorant (caroteni) 
E160a), iaurt (lapte de vacă pasteurizat, culturi lactice probiotice), 
smântână (smântână pasteurizată 20% grăsime, obţinută din lapte vacă, 
culturi lactice selecţionate), piure de tomate 42.7%, ulei de floarea soarelui 
nehidrogenat 26.4%, roșii uscate rehidratate 9.4% (apă, roșii uscate 46.6%, 
sare, zahăr, corector de aciditate: E270 acid lactic, antioxidant: E300 acid 
ascorbic), busuioc 5%, ardei roșu (ardei roșu, sare, zahăr, corector de 
aciditate: E270 acid lactic, antioxidant: E300 acid ascorbic), nuci caju 2.4%, 
sare, brânză grana padano DOp 2.4% (lapte, ou), brânză pecorino Romano 
DOP 2.4% (lapte de oaie), sare, ulei de măsline extravirgin 1%, muguri de 
pin 1%, morcovi (morcovi, corector de aciditate: E270 acid lactic, 
antioxidant: E300 acid ascorbic), usturoi, corector de aciditate: E330 acid 
citric), ceapă, cartofi fry dip (ulei de floarea-soarelui, cartofi) 

lactic, antioxidant: E300 acid 
ascorbic, corector de aciditate: 
E330 acid citric 

Sensational Vegan 
Burger 

chiflă (făină albă de grâu, maia 49%(făină de grâu, apă, drojdie), apă, zahăr, 
semințe de susan 3,1%, drojdie de panificatie, ulei de floarea-soarelui, sare 
iodată, ameliorator de panificație (E481 emulsifiant stearol-2-lactilat de 
sodiu, regulatori de aciditate (E 170 carbonat de calciu, E341 fosfat 
monocalciu, agent de tratare a făinii: E300 acid ascorbic), glazură (proteine 
vegetale din mazăre, cartof, orz, ulei de floarea-soarelui, dextroză, amidon), 
Sos caju(caju, sare, apă, lămâie), salată, castravete, chiftea 
vegetală(proteine din soia rehidratate 54,6% (apă, soia, concentrat de 
proteine 19,5%), apă, uleiuri vegetale (rapiță, nucă de cocos), proteine din 
grâu rehidratate 4,4% (apă, proteine din grâu 1,8%), oțet, arome naturale, 
praf de suc de sfeclă roșie, suc de rodie concentrat, concentrate de fructe și 
legume (ardei gras, morcov, coacăz negru), sare, extract de malț (din orz), 
stabilizator E461 metilceluloză), roșii, maioneză vegetală (hellmans+pesto) 
(maioneză (ulei vegetal de rapiţă (76%), apă, oţet din alcool, zahăr, 
gălbenuş de ou (3%), muştar (apă, seminţe de muștar, oţet din alcool, sare, 
arome, condimente), sare, antioxidant (EDTA), aromă, colorant (caroteni) 
E160a), iaurt (lapte de vacă pasteurizat, culturi lactice probiotice), 
smântână (smântână pasteurizată 20% grăsime, obţinută din lapte vacă, 
culturi lactice selecţionate), piure de tomate 42.7%, ulei de floarea soarelui 
nehidrogenat 26.4%, roșii uscate rehidratate 9.4% (apă, roșii uscate 46.6%, 
sare, zahăr, corector de aciditate: E270 acid lactic, antioxidant: E300 acid 
ascorbic), busuioc 5%, ardei roșu (ardei roșu, sare, zahăr, corector de 
aciditate: E270 acid lactic, antioxidant: E300 acid ascorbic), nuci caju 2.4%, 

gluten, soia, 
ou, muștar, 
lactoză, ou, 

susan 

ameliorator de panificație (E481 
emulsifiant stearol-2-lactilat de 
sodiu, regulatori de aciditate (E 
170 carbonat de calciu, E341 
fosfat monocalciu, agent de 
tratare a făinii: E300 acid 
ascorbic),  stabilizator E461 
metilceluloză), antioxidant 
(EDTA), colorant (caroteni) 
E160a),  corector de aciditate: 
E270 acid lactic, antioxidant: 
E300 acid ascorbic),  corector de 
aciditate: E270 acid lactic, 
antioxidant: E300 acid ascorbic 
corector de aciditate: E270 acid 
lactic, antioxidant: E300 acid 
ascorbic, corector de aciditate: 
E330 acid citric       
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sare, brânză grana padano DOp 2.4% (lapte, ou), brânză pecorino Romano 
DOP 2.4% (lapte de oaie), sare, ulei de măsline extravirgin 1%, muguri de 
pin 1%, morcovi (morcovi, corector de aciditate: E270 acid lactic, 
antioxidant: E300 acid ascorbic), usturoi, corector de aciditate: E330 acid 
citric), ceapă, cartofi fry dip (ulei de floarea-soarelui, cartofi) 

Sensational Vegan 
Burger 

chiflă (făină albă de grâu, maia 49%(făină de grâu, apă, drojdie), apă, zahăr, 
semințe de susan 3,1%, drojdie de panificatie, ulei de floarea-soarelui, sare 
iodată, ameliorator de panificație (E481 emulsifiant stearol-2-lactilat de 
sodiu, regulatori de aciditate (E 170 carbonat de calciu, E341 fosfat 
monocalciu, agent de tratare a făinii: E300 acid ascorbic), glazură (proteine 
vegetale din mazăre, cartof, orz, ulei de floarea-soarelui, dextroză, amidon) 
Sos caju (caju, sare, apă, lămâie) salată, chiftea vegetală (proteine din soia 
rehidratate 54,6% (apă, soia, concentrat de proteine 19,5%), apă, uleiuri 
vegetale (rapiță, nucă de cocos), proteine din grâu rehidratate 4,4% (apă, 
proteine din grâu 1,8%), oțet, arome naturale, praf de suc de sfeclă roșie, 
suc de rodie concentrat, concentrate de fructe și legume (ardei gras, 
morcov, coacăz negru), sare, extract de malț (din orz), stabilizator E461 
metilceluloză), ardei copt in oțet (ardei, apă, oțet, zahăr, sare), ketchup 
(apă, piure de roșii (37%), zahăr, amidon modificat din porumb, oțet din vin, 
sare, conservanți benzoat de sodiu, sorbat de potasiu, agenți de îngroșare 
gumă de guar, gumă de xantan, condimente.), tofu, (apă, soia boabe, agent 
de întărire E509 clorură de calciu, saramură (apă, sare), roșie         

gluten, 
susan, soia 

ameliorator de panificație (E481 
emulsifiant stearol-2-lactilat de 
sodiu, regulatori de aciditate (E 
170 carbonat de calciu, E341 
fosfat monocalciu, agent de 
tratare a făinii: E300 acid 
ascorbic),  stabilizator E461 
metilceluloză), conservanți 
benzoat de sodiu, sorbat de 
potasiu, agenți de îngroșare 
gumă de guar, gumă de xantan, 
condimente.),  agent de întărire 
E509 clorură de calciu 

Meniu Sensational 
Vegan Burger 

chiflă (făină albă de grâu, maia 49%(făină de grâu, apă, drojdie), apă, zahăr, 
semințe de susan 3,1%, drojdie de panificatie, ulei de floarea-soarelui, sare 
iodată, ameliorator de panificație (E481 emulsifiant stearol-2-lactilat de 
sodiu, regulatori de aciditate (E 170 carbonat de calciu, E341 fosfat 
monocalciu, agent de tratare a făinii: E300 acid ascorbic), glazură (proteine 
vegetale din mazăre, cartof, orz, ulei de floarea-soarelui, dextroză, amidon) 
Sos caju (caju, sare, apă, lămâie) salată, chiftea vegetală (proteine din soia 
rehidratate 54,6% (apă, soia, concentrat de proteine 19,5%), apă, uleiuri 
vegetale (rapiță, nucă de cocos), proteine din grâu rehidratate 4,4% (apă, 
proteine din grâu 1,8%), oțet, arome naturale, praf de suc de sfeclă roșie, 
suc de rodie concentrat, concentrate de fructe și legume (ardei gras, 
morcov, coacăz negru), sare, extract de malț (din orz), stabilizator E461 
metilceluloză), ardei copt in oțet (ardei, apă, oțet, zahăr, sare), ketchup 
(apă, piure de roșii (37%), zahăr, amidon modificat din porumb, oțet din vin, 

gluten, 
susan, soia 

ameliorator de panificație (E481 
emulsifiant stearol-2-lactilat de 
sodiu, regulatori de aciditate (E 
170 carbonat de calciu, E341 
fosfat monocalciu, agent de 
tratare a făinii: E300 acid 
ascorbic),  stabilizator E461 
metilceluloză), conservanți 
benzoat de sodiu, sorbat de 
potasiu, agenți de îngroșare 
gumă de guar, gumă de xantan, 
condimente.),  agent de întărire 
E509 clorură de calciu 
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sare, conservanți benzoat de sodiu, sorbat de potasiu, agenți de îngroșare 
gumă de guar, gumă de xantan, condimente.), tofu, (apă, soia boabe, agent 
de întărire E509 clorură de calciu, saramură (apă, sare), roșie, cartofi fry dip 
(ulei de floarea-soarelui, cartofi) 

SALATE 

Salată Cu Ton Și Ou 

cașcaval (lapte de vacă pasteurizat, sare, culturi lactice, cheag) , 
porumb(porumb, apă, zahăr, sare), salată iceberg, roșii, ou,brânză telemea 
(lapte de vacă pasteurizat, sare, culturi lactice, cheag), castraveti, ardei gras, 
ton bucăți (ton, ulei de floarea-soarelui 18%, apă, sare), lămâie, măsline 
(apă, măsline 45%, sare), ceapă, ulei de măsline         

lactoză, 
pește, ou 

nu sunt 

Salată Cu Piept De 
Curcan 

rucola, mix salată cu rucola, ardei copt marinat (ardei, apă, oțet, zahăr, 
sare), piept de curcan, dressing alb (ulei vegetal de rapiţă (76%), apă, oţet 
din alcool, zahăr, gălbenuş de ou (3%), muştar (apă, seminţe de muștar, 
oţet din alcool, sare, arome, condimente), sare, antioxidant (EDTA), aromă, 
colorant (caroteni) E160a) 

ou, muștar 
antioxidant (EDTA), colorant 
(caroteni) E160a 

Salată Cu Avocado Și 
Brânză 

rucola, mix salată, telemea capră (lapte de capră pasteurizat, sare, culturi 
lactice, cheag), ouă, semințe, roșii, castraveti, avocado cuburi 

lactoză, ou nu sunt 

Salată Bigfresh 

mixt salată, feta-akadia(lapte de vacă pasteurizat, lapte praf degresat, lapte 
bătut praf, concentrat de proteină din lapte, ulei de palmier certificat (21%), 
sare, cheag, culturi lactice), roșii cherry, măsline, dressing vinegretă (ulei de 
măsline, miere, condiment verdețuri italiene (ulei vegetal (ulei vegetal de 
floarea-soarelui, ulei vegetal de plamier hidrogenat), 17%legume (pastă de 
tomate, roșii, ceapă), 11% ierburi (busuioc, oregano, rozmarin), sare, 
potențiator de aromă ( E621 monoglutamat de sodiu), zahăr, condimente 
(pudră de usturoi, semințe de fenicul), semințe de pin, sambal oelek (chilli, 
apă, sare, oțet, amidon modificat), extract natural de paprika, antioxidant 
E306.), lămâie, muștar dijon (apă, muștar - 28%, oțet, sare, regulator de 
aciditate: E330 acid citric, antioxidant: E224 metabisulfit de potasiu (conține 
dioxid de sulf)) 

lactoză, 
muștar 

potențiator de aromă ( E621 
monoglutamat de sodiu),  
antioxidant E306.), regulator de 
aciditate: E330 acid citric, 
antioxidant: E224 metabisulfit 
de potasiu (conține dioxid de 
sulf) 

Salată Bigfresh Cu 
Prosciutto Crudo 

mixt salată, feta-akadia(lapte de vacă pasteurizat, lapte praf degresat, lapte 
bătut praf, concentrat de proteină din lapte, ulei de palmier certificat (21%), 
sare, cheag, culturi lactice), roșii cherry, prosciutto crudo (pulpă de porc, 
sare), măsline (apă, măsline 45%, sare), dressing vinegretă (ulei de măsline, 
miere, condiment verdețuri italiene (ulei vegetal (ulei vegetal de floarea-

lactoză, 
muștar 

potențiator de aromă ( E621 
monoglutamat de sodiu), 
antioxidant E306. regulator de 
aciditate: E330 acid citric, 
antioxidant: E224 metabisulfit 
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soarelui, ulei vegetal de plamier hidrogenat), 17%legume (pastă de tomate, 
roșii, ceapă), 11% ierburi (busuioc, oregano, rozmarin), sare, potențiator de 
aromă ( E621 monoglutamat de sodiu), zahăr, condimente (pudră de 
usturoi, semințe de fenicul), semințe de pin, sambal oelek (chilli, apă, sare, 
oțet, amidon modificat), extract natural de paprika, antioxidant E306.), 
lămâie, muștar dijon (apă, muștar - 28%, oțet, sare, regulator de aciditate: 
E330 acid citric, antioxidant: E224 metabisulfit de potasiu (conține dioxid de 
sulf)) 

de potasiu (conține dioxid de 
sulf) 

Salată Bigfresh Cu 
Piept De Pui 

mixt salată, porumb (porumb, apă, zahăr, sare), cașcaval (lapte de vacă 
pasteurizat, sare, culturi lactice, cheag), roșii cherry, piept pui file, măsline 
(apă, măsline 45%, sare), dressing vinegretă (ulei de măsline, miere, 
condiment verdețuri italiene (ulei vegetal (ulei vegetal de floarea-soarelui, 
ulei vegetal de plamier hidrogenat), 17%legume (pastă de tomate, roșii, 
ceapă), 11% ierburi (busuioc, oregano, rozmarin), sare, potențiator de 
aromă ( E621 monoglutamat de sodiu), zahăr, condimente (pudră de 
usturoi, semințe de fenicul), semințe de pin, sambal oelek (chilli, apă, sare, 
oțet, amidon modificat), extract natural de paprika, antioxidant E306.), 
lămâie, muștar dijon (apă, muștar - 28%, oțet, sare, regulator de aciditate: 
E330 acid citric, antioxidant: E224 metabisulfit de potasiu (conține dioxid de 
sulf)) 

lactoză, 
muștar 

potențiator de aromă ( E621 
monoglutamat de sodiu),  
antioxidant E306.),  regulator de 
aciditate: E330 acid citric, 
antioxidant: E224 metabisulfit 
de potasiu (conține dioxid de 
sulf) 

Salată Bigfresh Cu 
Ton 

mixt salată, feta-akadia (lapte de vacă pasteurizat, lapte praf degresat, lapte 
bătut praf, concentrat de proteină din lapte, ulei de palmier certificat (21%), 
sare, cheag, culturi lactice), porumb(porumb, apă, zahăr, sare) morcovi, 
roșii cherry, ton bucăți(ton, ulei de floarea-soarelui 18%, apă, sare), măsline 
(apă, măsline 45%, sare) ceapă, dressing vinegretă (ulei de măsline, miere, 
condiment verdețuri italiene (ulei vegetal (ulei vegetal de floarea-soarelui, 
ulei vegetal de plamier hidrogenat), 17%legume (pastă de tomate, roșii, 
ceapă), 11% ierburi (busuioc, oregano, rozmarin), sare, potențiator de 
aromă ( E621 monoglutamat de sodiu), zahăr, condimente (pudră de 
usturoi, semințe de fenicul), semințe de pin, sambal oelek (chilli, apă, sare, 
oțet, amidon modificat), extract natural de paprika, antioxidant E306.), 
lămâie, muștar dijon (apă, muștar - 28%, oțet, sare, regulator de aciditate: 
E330 acid citric, antioxidant: E224 metabisulfit de potasiu (conține dioxid de 
sulf)), lămâie         

lactoză, 
muștar, 
pește 

potențiator de aromă ( E621 
monoglutamat de sodiu), 
antioxidant E306.),  regulator de 
aciditate: E330 acid citric, 
antioxidant: E224 metabisulfit 
de potasiu (conține dioxid de 
sulf)       



Informatii despre: Ingrediente |  Alergeni  |  Aditivi -  BigBelly 

Salată Cu Pui Crocant 

salată iceberg, roșii, castraveti, ardei gras, cașcaval(lapte de vacă 
pasteurizat, sare, culturi lactice, cheag), brânză telemea(lapte de vacă 
pasteurizat, sare, culturi lactice, cheag) piept de pui crocant (condiment 
crocant pui (făină porumb, făină Pizza, condiment pui, usturoi granulat, 
oregano), ouă, lapte, făină, ulei de palmier, piept de pui file), măsline (apă, 
măsline 45%, sare), lămâie, ulei măsline         

lactoză, 
gluten, ou 

nu sunt 

Salată De Crudități 

salată iceberg, roșii, castraveți, ardei gras, porumb(porumb, apă, zahăr, 
sare), măsline(apă, măsline 45%, sare), condiment verdețuri italiene (ulei 
vegetal (ulei vegetal de floarea-soarelui, ulei vegetal de plamier 
hidrogenat), 17%legume (pastă de tomate, roșii, ceapă), 11% ierburi 
(busuioc, oregano, rozmarin), sare, potențiator de aromă ( E621 
monoglutamat de sodiu), zahăr, condimente (pudră de usturoi, semințe de 
fenicul), semințe de pin, sambal oelek (chilli, apă, sare, oțet, amidon 
modificat), extract natural de paprika, antioxidant E306, lămâie, ulei 
măsline         

nu sunt 
potențiator de aromă ( E621 
monoglutamat de sodiu), 
antioxidant E306 

Pizza 

Pizza Big Belly 

panina(făină de grâu, apă, drojdie, zahăr, sare, ulei de măsline), sos de roșii 
pizza(roșii, ulei de măsline, usturoi, busuioc, sare, piper, apă),șuncă (pulpă 
de porc, sare), piept de pui crocant (condiment crocant pui (făină porumb, 
făină pizza, condiment pui, usturoi granulat, oregano), ouă, lapte, făină, ulei 
de palmier, piept de pui file), mozzarella(lapte de vacă pasteurizat, sare, 
culturi lactice, cheag), ardei gras, porumb (porumb, apă, zahăr, sare), 
ciuperci         

gluten, 
lactoză 

nu sunt 

Pizza Provinciale 

panina (făină de grâu, apă, drojdie, zahăr, sare, ulei de măsline), sos de roșii 
pizza (roșii, ulei de măsline, usturoi, busuioc, sare, piper, apă), porumb 
(porumb, apă, zahăr, sare), șuncă (pulpă de porc, sare), bacon (fleică de 
porc cu șoric, sare, dextroză, condimente, antioxidant: E301 ascorbat de 
sodiu, corector de aciditate: E330 acid citric, emulgator: E450 difosfați, 
stabilizator: E451 trifosfat pentasodic), ciuperci, mozzarella (lapte de vacă 
pasteurizat, sare, culturi lactice, cheag), cârnați (carne de porc, slănină, 
proteină vegetală din soia, sare, condimente și extracte de condimente, 
antioxidant E300 acid ascorbic,E301 ascorbat de sodiu, conservanți E250 
nitriți de sodiu, E262 acetat de sodiu, potențiator de aromă E621 
monoglutamat de sodiu, zaharuri, dextroză, zahăr, coloranți E120 carmin, 
hemoglobină, E150a caramel, arome, culturi starter), ceapă  

gluten, 
lactoză 

antioxidant: E301 ascorbat de 
sodiu, corector de aciditate: 
E330 acid citric, emulgator: E450 
difosfați, stabilizator: E451 
trifosfat pentasodic, antioxidant 
E300 acid ascorbic,E301 
ascorbat de sodiu, conservanți 
E250 nitriți de sodiu, E262 
acetat de sodiu, potențiator de 
aromă E621 monoglutamat de 
sodiu, coloranți E120 carmin, 
hemoglobină, E150a caramel         
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Pizza Prosciutto E 
Rucola 

panina (făină de grâu, apă, drojdie, zahăr, sare, ulei de măsline), sos de roșii 
pizza (roșii, ulei de măsline, usturoi, busuioc, sare, piper, apă), mozzarella 
(lapte de vacă pasteurizat, sare, culturi lactice, cheag), prosciutto crudo 
(pulpă de porc, sare), roșii cherry, grana-parmezan (lapte, sare, cheag, 
conservant: E1105 lizozimă), rucola  

gluten, 
lactoză 

conservant: E1105 lizozimă 

Pizza Quatro Stagioni 

panina (făină de grâu, apă, drojdie, zahăr, sare, ulei de măsline), sos de roșii 
pizza(roșii, ulei de măsline, usturoi, busuioc, sare, piper, apă), șuncă (pulpă 
de porc, sare), salam (carne de porc, slănină, proteină vegetală din soia, 
sare, condimente, conservanți: E250 nitriți de sodiu, potențiator de aromă 
E621 monoglutamat de sodiu, colorant: E120 acid carminic), mozzarella 
(lapte de vacă pasteurizat, sare, culturi lactice, cheag), ardei gras, porumb 
(porumb, apă, zahăr, sare), ciuperci, măsline (apă, măsline 45%, sare) 

gluten, 
lactoză 

conservanți: E250 nitriți de 
sodiu, potențiator de aromă 
E621 monoglutamat de sodiu, 
colorant: E120 acid carminic 

Pizza Prosciutto E 
Funghi 

panina (făină de grâu, apă, drojdie, zahăr, sare, ulei de măsline), sos de roșii 
pizza (roșii, ulei de măsline, usturoi, busuioc, sare, piper, apă), șuncă (pulpă 
de porc, sare), mozzarella (lapte de vacă pasteurizat, sare, culturi lactice, 
cheag), ciuperci         

gluten, 
lactoză 

nu sunt 

Pizza Quatro 
Formaggi 

panina (făină de grâu, apă, drojdie, zahăr, sare, ulei de măsline), 
emmentaler (lapte de vacă pasteurizat, sare, culturi lactice, cheag), brânză 
gorgonzola (lapte pasteurizat, sare, cheag, corector de aciditate: acid citric 
(E330), grana-parmezan (lapte, sare, cheag, conservant: E1105 lizozimă), 
mozzarella (lapte de vacă pasteurizat, sare, culturi lactice, cheag) 

gluten, 
lactoză 

corector de aciditate: acid citric 
(E330), conservant: E1105 
lizozimă) 

Pizza Canibale 

panina (făină de grâu, apă, drojdie, zahăr, sare, ulei de măsline), sos de roșii 
pizza (roșii, ulei de măsline, usturoi, busuioc, sare, piper, apă), șuncă (pulpă 
de porc, sare), bacon (fleică de porc cu șoric, sare, dextroză, condimente, 
antioxidant: E301 ascorbat de sodiu, corector de aciditate: E330 acid citric, 
emulgator: E450 difosfați, stabilizator: E451 trifosfat pentasodic), 
mozzarella (lapte de vacă pasteurizat, sare, culturi lactice, cheag), cârnaț 
(carne de porc, slănină, proteină vegetală din soia, sare, condimente și 
extracte de condimente, antioxidant E300 acid ascorbic,E301 ascorbat de 
sodiu, conservanți E250 nitriți de sodiu, E262 acetat de sodiu, potențiator 
de aromă E621 monoglutamat de sodiu, zaharuri, dextroză, zahăr, coloranți 
E120 carmin, hemoglobină, E150a caramel, arome, culturi starter), salam 
(carne de porc, slănină, proteină vegetală din soia, sare, condimente, 
conservanți: E250 nitriți de sodiu, potențiator de aromă E621 
monoglutamat de sodiu, colorant: E120 acid carminic), măsline (apă, 

gluten, 
lactoză, soia 

antioxidant: E301 ascorbat de 
sodiu, corector de aciditate: 
E330 acid citric, emulgator: E450 
difosfați, stabilizator: E451 
trifosfat pentasodic), 
antioxidant E300 acid 
ascorbic,E301 ascorbat de sodiu, 
conservanți E250 nitriți de 
sodiu, E262 acetat de sodiu, 
potențiator de aromă E621 
monoglutamat de sodiu,  
coloranți E120 carmin, 
hemoglobină, E150a caramel, 
conservanți: E250 nitriți de 
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măsline 45%, sare) sodiu, potențiator de aromă 
E621 monoglutamat de sodiu, 
colorant: E120 acid carminic 

Pizza Prosciutto 
Cotto 

panina(făină de grâu, apă, drojdie, zahăr, sare, ulei de măsline), sos de roșii 
pizza (roșii, ulei de măsline, usturoi, busuioc, sare, piper, apă), mozzarella 
(lapte de vacă pasteurizat, sare, culturi lactice, cheag), șuncă (pulpă de porc, 
sare) 

gluten, 
lactoză 

nu sunt 

Pizza Capriciosa 

panina (făină de grâu, apă, drojdie, zahăr, sare, ulei de măsline), sos de roșii 
pizza (roșii, ulei de măsline, usturoi, busuioc, sare, piper, apă), șuncă (pulpă 
de porc, sare), mozzarella (lapte de vacă pasteurizat, sare, culturi lactice, 
cheag), ciuperci, capere         

gluten, 
lactoză 

nu sunt 

Pizza Diavolo 

panina (făină de grâu, apă, drojdie, zahăr, sare, ulei de măsline), sos de roșii 
pizza (roșii, ulei de măsline, usturoi, busuioc, sare, piper, apă), salam (carne 
de porc, slănină, proteină vegetală din soia, sare, condimente, conservanți: 
E250 nitriți de sodiu, potențiator de aromă E621 monoglutamat de sodiu, 
colorant: E120 acid carminic), mozzarella (lapte de vacă pasteurizat, sare, 
culturi lactice, cheag), ardei gras, ardei iute în oțet (ardei iute, apă, oţet din 
vin alb, sare) 

gluten, 
lactoză, soia 

conservanți: E250 nitriți de 
sodiu, potențiator de aromă 
E621 monoglutamat de sodiu, 
colorant: E120 acid carminic 

Pizza Prosciutto 
Crudo 

panina (făină de grâu, apă, drojdie, zahăr, sare, ulei de măsline), sos de roșii 
pizza (roșii, ulei de măsline, usturoi, busuioc, sare, piper, apă), mozzarella 
(lapte de vacă pasteurizat, sare, culturi lactice, cheag), prosciutto crudo 
(pulpă de porc, sare) 

gluten, 
lactoză 

nu sunt 

Pizza Gourmet 

panina (făină de grâu, apă, drojdie, zahăr, sare, ulei de măsline), sos de roșii 
pizza (roșii, ulei de măsline, usturoi, busuioc, sare, piper, apă), brânză brie 
(lapte de vacă pasteurizat, sare, culturi lactice, cheag)., mozzarella (lapte de 
vacă pasteurizat, sare, culturi lactice, cheag), mixt ciuperci de pădure (mix 
de ciuperci hribi galbene 30%, pleurotus 30%, shiitake 25%, pholiota 15%), 
grana-parmezan (lapte, sare, cheag, conservant: E1105 lizozimă), rucola 

gluten, 
lactoză 

conservant: E1105 lizozimă 

Pizza Nazareth 

panina (făină de grâu, apă, drojdie, zahăr, sare, ulei de măsline), sos de roșii 
pizza (roșii, ulei de măsline, usturoi, busuioc, sare, piper, apă), ciuperci, 
piept de pui crocant (condiment crocant pui (făină porumb, făină pizza, 
condiment pui, usturoi granulat, oregano), ouă, lapte, făină, ulei de palmier, 
piept de pui file), mozzarella (lapte de vacă pasteurizat, sare, culturi lactice, 
cheag), ardei gras, porumb (porumb, apă, zahăr, sare) 

gluten, ou, 
lactoză 

nu sunt 
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Pizza Carbonara 

panina (făină de grâu, apă, drojdie, zahăr, sare, ulei de măsline), smântână 
de gătit (apă, grăsimi vegetale nehidrogenate (din palmier) 23%, zer praf, 
amidon modificat din porumb E1442, maltodextrină,emulsifiant lecitină din 
soia E322, stabilizatori E412, E410, corector de aciditate E339, colorant 
E160a carotenoid), mozzarella (lapte de vacă pasteurizat, sare, culturi 
lactice, cheag), bacon (fleică de porc cu șoric, sare, dextroză, condimente, 
antioxidant: E301 ascorbat de sodiu, corector de aciditate: E330 acid citric, 
emulgator: E450 difosfați, stabilizator: E451 trifosfat pentasodic), ou, grana-
parmezan (lapte, sare, cheag, conservant: E1105 lizozimă), usturoi         

gluten, ou, 
lactoză, soia 

amidon modificat din porumb 
E1442, emulsifiant lecitină din 
soia E322, stabilizatori E412, 
E410, corector de aciditate 
E339, colorant E160a 
carotenoid, antioxidant: E301 
ascorbat de sodiu, corector de 
aciditate: E330 acid citric, 
emulgator: E450 difosfați, 
stabilizator: E451 trifosfat 
pentasodic, conservant: E1105 
lizozimă         

Pizza Cu Ton 

panina (făină de grâu, apă, drojdie, zahăr, sare, ulei de măsline), sos de roșii 
pizza (roșii, ulei de măsline, usturoi, busuioc, sare, piper, apă), ton mărunțit 
(ton, ulei de floarea-soarelui 18%, apă, sare), ceapă, mozzarella (lapte de 
vacă pasteurizat, sare, culturi lactice, cheag) 

gluten, 
pește, 
lactoză 

nu sunt 

Pizza Margherita 
sos de roșii pizza (roșii, ulei de măsline, usturoi, busuioc, sare, piper, apă), 
mozzarella (lapte de vacă pasteurizat, sare, culturi lactice, cheag), panina 
(făină de grâu, apă, drojdie, zahăr, sare, ulei de măsline) 

lactoză, 
gluten 

nu sunt 

Pizza Vegetariana 

panina (făină de grâu, apă, drojdie, zahăr, sare, ulei de măsline), sos de roșii 
pizza (roșii, ulei de măsline, usturoi, busuioc, sare, piper, apă), cașcaval 
vegetal (apă, ulei de palmier 23%, amidon modificat, amidon de cartofi, 
sare de mare. aromă vegană, extract de măsline, colorant E160 beta-
caroten), porumb (porumb, apă, zahăr, sare), ciuperci, ardei gras, roșii, 
măsline (apă, măsline 45%, sare) 

lactoză, 
gluten 

colorant E160 beta-caroten 

Pizza Hawaii 

sos de roșii pizza (roșii, ulei de măsline, usturoi, busuioc, sare, piper, apă), 
mozzarella (lapte de vacă pasteurizat, sare, culturi lactice, cheag), porumb  
(porumb, apă, zahăr, sare), ananas (ananas, apă, zahăr, corector de 
aciditate:E330 acid citric), șuncă  (pulpă de porc, sare), panina (făină de 
grâu, apă, drojdie, zahăr, sare, ulei de măsline) 

gluten, 
lactoză 

corector de aciditate:E330 acid 
citric 

Pizza Panne 
panina (făină de grâu, apă, drojdie, zahăr, sare, ulei de măsline), ulei 
măsline  

gluten nu sunt 
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Porții 

Orez Cu Sos Și Piept 
De Curcan 

orez fiert, curcan, ulei, usturoi, ceapă, smântână (smântână pasteurizată 
20% grăsime, obţinută din lapte vacă, culturi lactice selecţionate), pasată 
(roșii, sare), sare, coriandru, scorțișoară, pătrunjel 
 

lactoză nu sunt 

Cheese Fries 

cartofi (cartof, ulei de floarea-soarelui), sos cheddar (ulei vegetal de floarea 
soarelui, apă, zahăr, oțet din alcool, amidon modificat de porumb, oțet din 
vin, gălbenuș de ou, sare, ulei vegetal de rapiță, brânză cheddar 1%, arome 
(conțin lapte), acidifiant (E270 acid lactic), agent de îngroșare (E415 gumă 
de xanthan), aromă naturala de paprika, colorant (E 160a caroteni), 
antioxidant (E385 calciu disodic EDTA), ceapă verde, pătrunjel, parmezan 
(lapte, sare, cheag, conservant: E1105 lizozimă) 

ou, lactoză 

acidifiant (E270 acid lactic), 
agent de îngroșare (E415 gumă 
de xanthan), colorant (E 160a 
caroteni), antioxidant (E385 
calciu disodic EDTA), conservant: 
E1105 lizozimă 

Porție Grătar Piept 
De Pui 

piept de pui file, condimix pui gril HRC (sare, usturoi, condimente (boia, 
piper negru, scorțișoară, fenicul), corectori de aciditate E262 acetat de 
sodiu, E500 carbonat de sodiu, E331 citrat de sodiu, hidrolizat, proteic 
vegetal, zahăr, extract de drojdie, aromă naturală, arome (conține gluten 
din grâu), antioxidant E301 ascorbat de sodiu, extract de condimente 
(coriandru, chimion, usturoi, chimen), salată de varză (varză, zahăr, ulei de 
măsline, piper, sare, oțet), roșii, castraveți 

gluten 

corectori de aciditate E262 
acetat de sodiu, E500 carbonat 
de sodiu, E331 citrat de sodiu,  
antioxidant E301 ascorbat de 
sodiu 

Orez Asiatic 

piept de pui file, orez, morcovi, ardei, ceapă, bambus, sweet chilli (zahăr, 
apă, chilli roșu 18%, usturoi, sare, agent de îngroșare E1422, regulator de 
aciditate E260), sos soia  (apă, sirop de fructoză-glucoză, zahăr, sos de soia 
2.5% (apă, soia, grâu, sare), melasă, sare, extract de drojdie, colorant 
(caramel E150a), apă, amidon porumb, susan        

soia, gluten, 
susan 

agent de îngroșare E1422, 
regulator de aciditate E260), 
colorant (caramel E150a) 

Porție Grătar Ceafă 
De Porc 

ceafă de porc, piept de pui file, cartofi curățați, condiment grătar NDK (sare, 
usturoi, condimente (boia, piper negru, scorțișoară, fenicul), corectori de 
aciditate E262 acetat de sodiu, E500 carbonat de sodiu, E331 citrat de 
sodiu, hidrolizat proteic vegetal, zahăr, extract de drojdie, aromă naturală, 
arome (conține gluten din grâu), antioxidant E301 ascorbat de sodiu, 
extract de condimente (coriandru, chimion, usturoi, chimen), salată de 
varză (varză, zahăr, ulei de măsline, piper, sare, oțet), roșii, castraveți, 
morcovi  

gluten 

corectori de aciditate E262 
acetat de sodiu, E500 carbonat 
de sodiu, E331 citrat de sodiu,  
antioxidant E301 ascorbat de 
sodiu 

Porție Piept De Pui 
Crocant 5 Buc 

piept de pui crocant (condiment crocant pui (făină porumb, făină pizza, 
condiment pui, usturoi granulat, oregano), ouă, lapte, făină, ulei de palmier, 
piept de pui file), salată iceberg, roșii         

gluten, ou, 
lactoză 

nu sunt 
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Porție Piept De Pui 
Crocant 7 Buc 

piept de pui crocant (condiment crocant pui (făină porumb, făină pizza, 
condiment pui, usturoi granulat, oregano), ouă, lapte, făină, ulei de palmier, 
piept de pui file), salată iceberg, roșii         

gluten, ou, 
lactoză 

nu sunt 

Fries&Cheese With 
Bacon 

cartofi congelați (cartof, ulei de floarea-soarelui), sos cheddar (ulei vegetal 
de floarea soarelui, apă, zahăr, oțet din alcool, amidon modificat de 
porumb, oțet din vin, gălbenuș de ou, sare, ulei vegetal de rapiță, brânză 
cheddar 1%, arome (conțin lapte), acidifiant (E270 acid lactic), agent de 
îngroșare (E415 gumă de xanthan), aromă naturala de paprika, colorant (E 
160a caroteni), antioxidant (E385 calciu disodic EDTA), panceta afumată 
(burtă de porc, sare, vin, zahăr, usturoi, antioxidant E301 ascorbat de sodiu, 
conservanti E250 nitrit de sodiu, E252 nitrit de potasiu), fulgi de ceapă 
(ceapă 75%, ulei de palmier, făină de grâu, sare), ceapă verde, ardei 
jalapeno         

ou, lactoză, 
gluten 

acidifiant (E270 acid lactic), 
agent de îngroșare (E415 gumă 
de xanthan),  colorant (E 160a 
caroteni), antioxidant (E385 
calciu disodic EDTA), antioxidant 
E301 ascorbat de sodiu, 
conservanti E250 nitrit de sodiu, 
E252 nitrit de potasiu        

Orez Cu Pui Crocant 

orez, piept de pui crocant(condiment crocant pui (făină porumb, făină pizza, 
condiment pui, usturoi granulat, oregano), ouă, lapte, făină, ulei de palmier, 
piept de pui file), amestec legume mexican(morcovi felii, mazăre, fasole 
verde tăiată, porumb dulce, ardei roșu felii, ardei verde felii), ulei măsline, 
vegeta (sare iodată, potențiatori de aromă (E621 monoglutamat de sodiu, 
E631 inozinat disodic), zahăr, legume deshidratate 8.7% (morcov, ardei, 
păstârnac, țelină, ceapă, frunze de pătrunjel), aromă de carne de găină, 
condimente, extract de carne de găină deshidratată. 0.4%, E101 colorant 
(riboflavină) gluten, ou, lactoză, țelină 

gluten, ou, 
lactoză, 
țelină 

potențiatori de aromă (E621 
monoglutamat de sodiu, E631 
inozinat disodic), E101 colorant 
(riboflavină) 

Porție Cașcaval 

cașcaval pane (crustă pane (pesmet (făină de grâu, sare, drojdie, colorant 
extract de ardei roșu) , apă, făină de grâu, sare, amestec de ardei roșu (praf 
de ardei, extract de ardei), cașcaval trapist 38%, apă, ulei de floarea-
soarelui, amidon de porumb), salată de varză (varză, zahăr, ulei de măsline, 
piper, sare, oțet), roșii, castraveți  

gluten, 
lactoză 

nu sunt 

Porție Aripioare 
aripi, condiment de pui crocant (făină porumb, făină pizza, condiment pui, 
usturoi granulat, oregano), salată iceberg, roșii  

gluten nu sunt 

Porție Pulpe De Pui 

pulpe pui inferioare, condiment pui crocant (făină porumb, făină pizza, 
condiment pui, usturoi granulat, oregano), cartofi congelați (cartof, ulei de 
floarea-soarelui) gluten nu sunt 



Informatii despre: Ingrediente |  Alergeni  |  Aditivi -  BigBelly 

Platter 

Bbq Platter Big 

costițe caramelizate, sos BBQ (piure de roșii 52%, zahăr, oțet din vin alb, 
melasă, amidon modificat de porumb, sare, sos,worcestershire (apă, sirop 
de glucoză, oțet din malț (orz), zahăr, sare, arome, extract de ceapă, anșoa, 
ulei vegetal de măsline, oțet din vin alb, suc concentrat de lămâie, 
condimente, ulei vegetal de floarea soarelui), aromă de fum, ulei vegetal de 
floarea soarelui, condimente, făina de muștar, ceapa pudră afumată, agent 
de îngroșare (E415 gumă de xanthan), conservant (E200 acid sorbic), 
arome., aripioare BBQ, sos BBQ (piure de roșii 52%, zahăr, oțet din vin alb, 
melasă, amidon modificat de porumb, sare, Sos,worcestershire (apă, sirop 
de glucoză, oțet din malț (orz), zahăr, sare, arome, extract de ceapă, anșoa, 
ulei vegetal de măsline, oțet din vin alb, suc concentrat de lămâie, 
condimente, ulei vegetal de floarea soarelui), aromă de fum, ulei vegetal de 
floarea soarelui, condimente, făina de muștar, ceapa pudră afumată, agent 
de îngroșare (E415 gumă de xanthan), conservant (E200 acid sorbic), 
arome, ceafă grătar, piept de pui, inele ceapă (ceapă 57%, făină de grâu, 
ulei vegetal (floarea-soarelui), amidon (grâu, porumb, tapioca), agent de 
îngroșare E412 guma de guar, E407 caragenan, agent de creștere E500 
carbonat de sodiu, E450 difosfați, sare 0,7%) agent gelifiant E 401 alginat de 
sodiu, drojdie, dextroză, zahăr, cartofi (cartof, ulei de floarea-soarelui), 
ceapă verde, roșii, mix salată         

gluten, 
pește, 
muștar, 

agent de îngroșare (E415 gumă 
de xanthan), conservant (E200 
acid sorbic),  agent de îngroșare 
E412 guma de guar, E407 
caragenan, agent de creștere 
E500 carbonat de sodiu, E450 
difosfați,  agent gelifiant E 401 
alginat de sodiu,     

BBQ Platter   

costițe caramelizate, sos BBQ (piure de roșii 52%, zahăr, oțet din vin alb, 
melasă, amidon modificat de porumb, sare, sos,worcestershire (apă, sirop 
de glucoză, oțet din malț (orz), zahăr, sare, arome, extract de ceapă, anșoa, 
ulei vegetal de măsline, oțet din vin alb, suc concentrat de lămâie, 
condimente, ulei vegetal de floarea soarelui), aromă de fum, ulei vegetal de 
floarea soarelui, condimente, făina de muștar, ceapa pudră afumată, agent 
de îngroșare (E415 gumă de xanthan), conservant (E200 acid sorbic), 
arome., aripioare BBQ, sos BBQ (piure de roșii 52%, zahăr, oțet din vin alb, 
melasă, amidon modificat de porumb, sare, Sos,worcestershire (apă, sirop 
de glucoză, oțet din malț (orz), zahăr, sare, arome, extract de ceapă, anșoa, 
ulei vegetal de măsline, oțet din vin alb, suc concentrat de lămâie, 
condimente, ulei vegetal de floarea soarelui), aromă de fum, ulei vegetal de 
floarea soarelui, condimente, făina de muștar, ceapa pudră afumată, agent 
de îngroșare (E415 gumă de xanthan), conservant (E200 acid sorbic), 

gluten, 
pește, 
muștar, 

agent de îngroșare (E415 gumă 
de xanthan), conservant (E200 
acid sorbic),  agent de îngroșare 
E412 guma de guar, E407 
caragenan, agent de creștere 
E500 carbonat de sodiu, E450 
difosfați,  agent gelifiant E 401 
alginat de sodiu,     
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arome, ceafă grătar, piept de pui, inele ceapă (ceapă 57%, făină de grâu, 
ulei vegetal (floarea-soarelui), amidon (grâu, porumb, tapioca), agent de 
îngroșare E412 guma de guar, E407 caragenan, agent de creștere E500 
carbonat de sodiu, E450 difosfați, sare 0,7%) agent gelifiant E 401 alginat de 
sodiu, drojdie, dextroză, zahăr, cartofi (cartof, ulei de floarea-soarelui), 
ceapă verde, roșii, mix salată         

The Crisp'N'Cheese 
Platter Big 

philadelphia snacks(philadelphia® brânză moale grasă 33,3% (lapte integral, 
smântână, preparat proteic din lapte, sare), făină de grâu, apă, ulei de 
floarea soarelui, porumb, faină de porumb, gluten de grâu, lapte praf 
degresat, amidon modificat de porumb modificat, arpagic (1,5%), sare, 
dextroză, boia de ardei, ceapă, piper negru, agenţi de îngroşare (E412 gumă 
de guar, E415 gumă de zantan), extract de malţ din orz, turmeric.) cheesy 
black (brânză cheddar (27%) (conține colorant (E160a)), apă, făină de grâu, 
ardei roșu, cremă de brânză (conține amidon), ulei de floarea-soarelui, 
amidon (conține grâu), sare, acid (E331 citrat de sodiu), coloranți (E153 
cărbune vegetal, E160a caroteni), fibră de grâu, amidon de grâu modificat, 
făină de orez, agenți de îngroșare (E461 metilceluloză, E414 guma arabica, 
E412 gumă de guar), ardei jalapeño (0,5%) (jalapeño, sare, E260 acid 
acetic), lapte praf degresat, dextroză, agent de afânare (E500 carbonat de 
sodiu, E450 difosfați), gluten din grâu, emulgator E471 mono și digliceride 
ale acizilor grași, extracte de mirodenii, antioxidanți (E307 tocoferol, E300 
acid ascorbic), jalapeno cheese (brânză proaspătă 52% (lapte, sare, bacterii 
de acid lactic, amidon), făină de grâu, apă, ulei de floarea-soarelui, ardei 
jalapeno, sare, acidifiant E260 acid acetic, amidon modificat din porumb, 
făină de mălai, sare, gluten din grâu, dextroză, condimente, lapte degresat, 
agent de îngroșare E412 gumă de guar, E415 gumă de xantan), cheese 
pillow (făină de grâu, brânză gouda 23%, uleiuri vegetale (de palmier, 
rapiță), sare, sirop de glucoză. zahăr, amidonuri, unt, amidon modificat, 
stabilizator E466 carboximetilceluloză, dextroză, acizi E330 acid citric, săruri 
de emulsionare E452 polifosfați, basterdsuiker (zahăr alb de ricin), proteine 
din grâu și gluten, emulgator E471 mono și digliceride ale acizilor grași, 
agent de îngroșare E461 metilceluloză, drojdie, coloranți E100 curcumină, 
E160b norbixină și E160c capsantină), mozzarella sticks  (brânză mozzarella 
42%, apă, făină de grâu, ulei de floarea-soarelui, amidon, sare, condimente, 
dextroză, agent de îngroșare E421 manitol, E461 metilceluloză, E466 
carboximetilceluloză), piept de pui crocant  (condiment crocant pui (făină 

lactoză, 
gluten, ou 

agenţi de îngroşare (E412 gumă 
de guar, E415 gumă de zantan),  
colorant (E160a)), acid (E331 
citrat de sodiu), coloranți (E153 
cărbune vegetal, E160a 
caroteni), agenți de îngroșare 
(E461 metilceluloză, E414 guma 
arabica, E412 gumă de guar),  
agent de afânare (E500 carbonat 
de sodiu, E450 difosfați),  
emulgator E471 mono și 
digliceride ale acizilor grași, 
antioxidanți (E307 tocoferol, 
E300 acid ascorbic), acidifiant 
E260 acid acetic,  agent de 
îngroșare E412 gumă de guar, 
E415 gumă de xantan, 
stabilizator E466 
carboximetilceluloză, dextroză, 
acizi E330 acid citric, săruri de 
emulsionare E452 polifosfați, 
emulgator E471 mono și 
digliceride ale acizilor grași, 
agent de îngroșare E461 
metilceluloză, coloranți E100 
curcumină, E160b norbixină și 
E160c capsantină), agent de 
îngroșare E421 manitol, E461 
metilceluloză, E466 
carboximetilceluloză) 
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porumb, făină Pizza, condiment pui, usturoi granulat, oregano), ouă, lapte, 
făină, ulei de palmier, piept de pui file), dollar chips  (cartof, ulei de floarea-
soarelui), cașcaval pane (crustă pane (pesmet (făină de grâu, sare, drojdie, 
colorant extract de ardei roșu) , apă, făină de grâu, sare, amestec de ardei 
roșu (praf de ardei, extract de ardei), cașcaval trapist 38%, apă, ulei de 
floarea-soarelui, amidon de porumb), aripi crocante         

The Crisp'N'Cheese 
Platter 

philadelphia snacks(philadelphia® brânză moale grasă 33,3% (lapte integral, 
smântână, preparat proteic din lapte, sare), făină de grâu, apă, ulei de 
floarea soarelui, porumb, faină de porumb, gluten de grâu, lapte praf 
degresat, amidon modificat de porumb modificat, arpagic (1,5%), sare, 
dextroză, boia de ardei, ceapă, piper negru, agenţi de îngroşare (E412 gumă 
de guar, E415 gumă de zantan), extract de malţ din orz, turmeric.) cheesy 
black (brânză cheddar (27%) (conține colorant (E160a)), apă, făină de grâu, 
ardei roșu, cremă de brânză (conține amidon), ulei de floarea-soarelui, 
amidon (conține grâu), sare, acid (E331 citrat de sodiu), coloranți (E153 
cărbune vegetal, E160a caroteni), fibră de grâu, amidon de grâu modificat, 
făină de orez, agenți de îngroșare (E461 metilceluloză, E414 guma arabica, 
E412 gumă de guar), ardei jalapeño (0,5%) (jalapeño, sare, E260 acid 
acetic), lapte praf degresat, dextroză, agent de afânare (E500 carbonat de 
sodiu, E450 difosfați), gluten din grâu, emulgator E471 mono și digliceride 
ale acizilor grași, extracte de mirodenii, antioxidanți (E307 tocoferol, E300 
acid ascorbic), jalapeno cheese (brânză proaspătă 52% (lapte, sare, bacterii 
de acid lactic, amidon), făină de grâu, apă, ulei de floarea-soarelui, ardei 
jalapeno, sare, acidifiant E260 acid acetic, amidon modificat din porumb, 
făină de mălai, sare, gluten din grâu, dextroză, condimente, lapte degresat, 
agent de îngroșare E412 gumă de guar, E415 gumă de xantan), cheese 
pillow (făină de grâu, brânză gouda 23%, uleiuri vegetale (de palmier, 
rapiță), sare, sirop de glucoză. zahăr, amidonuri, unt, amidon modificat, 
stabilizator E466 carboximetilceluloză, dextroză, acizi E330 acid citric, săruri 
de emulsionare E452 polifosfați, basterdsuiker (zahăr alb de ricin), proteine 
din grâu și gluten, emulgator E471 mono și digliceride ale acizilor grași, 
agent de îngroșare E461 metilceluloză, drojdie, coloranți E100 curcumină, 
E160b norbixină și E160c capsantină), mozzarella sticks  (brânză mozzarella 
42%, apă, făină de grâu, ulei de floarea-soarelui, amidon, sare, condimente, 
dextroză, agent de îngroșare E421 manitol, E461 metilceluloză, E466 
carboximetilceluloză), piept de pui crocant  (condiment crocant pui (făină 

lactoză, 
gluten, ou 

agenţi de îngroşare (E412 gumă 
de guar, E415 gumă de zantan),  
colorant (E160a)), acid (E331 
citrat de sodiu), coloranți (E153 
cărbune vegetal, E160a 
caroteni), agenți de îngroșare 
(E461 metilceluloză, E414 guma 
arabica, E412 gumă de guar),  
agent de afânare (E500 carbonat 
de sodiu, E450 difosfați),  
emulgator E471 mono și 
digliceride ale acizilor grași, 
antioxidanți (E307 tocoferol, 
E300 acid ascorbic), acidifiant 
E260 acid acetic,  agent de 
îngroșare E412 gumă de guar, 
E415 gumă de xantan, 
stabilizator E466 
carboximetilceluloză, dextroză, 
acizi E330 acid citric, săruri de 
emulsionare E452 polifosfați, 
emulgator E471 mono și 
digliceride ale acizilor grași, 
agent de îngroșare E461 
metilceluloză, coloranți E100 
curcumină, E160b norbixină și 
E160c capsantină), agent de 
îngroșare E421 manitol, E461 
metilceluloză, E466 
carboximetilceluloză) 
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porumb, făină Pizza, condiment pui, usturoi granulat, oregano), ouă, lapte, 
făină, ulei de palmier, piept de pui file), dollar chips  (cartof, ulei de floarea-
soarelui), cașcaval pane (crustă pane (pesmet (făină de grâu, sare, drojdie, 
colorant extract de ardei roșu) , apă, făină de grâu, sare, amestec de ardei 
roșu (praf de ardei, extract de ardei), cașcaval trapist 38%, apă, ulei de 
floarea-soarelui, amidon de porumb), aripi crocante         

Supe-Cremă 

Supă Cremă De 
Legume Cu Pui 

morcovi, ceapă, usturoi, păstârnac, țelină, cartofi, ardei, apă, vegeta (sare 
iodată, potențiatori de aromă (E621 monoglutamat de sodiu, E631 inozinat 
disodic), zahăr, legume deshidratate 8.7% (morcov, ardei, păstârnac, țelină, 
ceapă, frunze de pătrunjel), aromă de carne de găină, condimente, extract 
de carne de găină deshidratată. 0.4%, E101 colorant (riboflavină), sare, ulei, 
paprika, pui  

țelină 

potențiatori de aromă (E621 
monoglutamat de sodiu, E631 
inozinat disodic, E101 colorant 
(riboflavină)    

Supă Cremă De Linte 

linte, morcovi, ceapă, usturoi, apă, ulei, dafin, lapte de cocos (pulpă din 
nucă de cocos (78%), apă, agenți de îngroșare (E412 gumă de guar, E415 
gumă xantan și E466 carboximetilceluloză), emulsifiant (E433 polisorbat 
80), sare, cimbru  

nu sunt 

agenți de îngroșare (E412 gumă 
de guar, E415 gumă xantan și 
E466 carboximetilceluloză), 
emulsifiant (E433 polisorbat 80        

Supă Cremă De Roșii 
roșii conservă (roșii decojite (60%), suc de roșii (39.9%), corector de 
aciditate E330 acid citric, morcovi, ceapă, usturoi, busuioc, apă, ulei, miere, 
sare        

nu sunt 
corector de aciditate E330 acid 
citric 

Supă Cremă De Hribi 

ceapă, cartofi, usturoi, ulei, apă, ciuperci congelate (mix de ciuperci hribi 
galbene 30%, pleurotus 30%, shiitake 25%, pholiota 15%), cimbru, sare, 
piper, gran cucina (apă, grăsimi vegetale nehidrogenate (din palmier) 23%, 
zer praf, amidon modificat din porumb E1442, maltodextrină,emulsifiant 
lecitină din soia E322, stabilizatori E412, E410, corector de aciditate E339, 
colorant E160a carotenoid) 

lactoză, soia 

amidon modificat din porumb 
E1442, altodextrină,emulsifiant 
lecitină din soia E322, 
stabilizatori E412, E410, 
corector de aciditate E339, 
colorant E160a carotenoid 

DESERTURI 

Tartă Cu Brânză 

tartă cu brânză (brânză quark cu conținut redus de grăsimi 25%, smântână 
19%, ou integral, zahăr, făină de grâu, ulei de rapiță, apă, amidon modificat, 
grăsime de palmier, zer dulce, amidon de grâu, amidon de cartofi, dextroză, 
agenți de creștere E450, E500, zahăr, sirop de glucoză, agent de îngroșare 
E401, stabilizator E516, proteină din lapte, aromă naturală, coloranți 
(concentrat de morcovi, concentrat de dovleac), regulator de aciditate 

lactoză, 
gluten 

agenți de creștere E450, E500, 
agent de îngroșare E401, 
stabilizator E516, regulator de 
aciditate E300), acidifiant: E330 
acid citric, stabilizatori: E440 
pectină, E407 caragenan, 
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E300), sos de fructe (sirop de glucoză, zahăr, apă, fructe de pădure (10%) 
(coacăze negre, zmeură- în proporții variate), acidifiant: E330 acid citric, 
stabilizatori: E440 pectină, E407 caragenan, concentrat de morcov și 
hibiscus (cu rol de colorare), conservant: E202 sorbat de potasiu, arome) 

conservant: E202 sorbat de 
potasiu 

Tartă Cu Ciocolată 

tartă cu ciocolată (smântână, zahăr, făină de grâu, apă, ciocolată (masă de 
cacao, zahăr, unt de cacao, emulgator E322, grăsime de palmier, ciocolată 
(zahăr, masă de cacao, unt de cacao, unt, pudră de cacao cu conținut redus 
de grăsimi, lecitin emulgatoare din soia, ou integral, sirop de glucoză-
fructoză, ulei de rapiță, zer dulce pudră, amidon modificat, lapte praf 
degresat, agent de îngroșare E041, agenți de creștere E450, E500), sirop de 
glucoză, sare de masă, agent de gelifiere E440)   
   

lactoză, 
gluten, soia, 
ou 

emulgator E322, agent de 
îngroșare E041, agenți de 
creștere E450, E500),agent de 
gelifiere E440)     

Tartă Cu Măr 

tartă cu brânză (brânză quark cu conținut redus de grăsimi 25%, smântână 
19%, ou integral, zahăr, făină de grâu, ulei de rapiță, apă, amidon modificat, 
grăsime de palmier, zer dulce, amidon de grâu, amidon de cartofi, dextroză, 
agenți de creștere E450, E500, zahăr, sirop de glucoză, agent de îngroșare 
E401, stabilizator E516, proteină din lapte, aromă naturală, coloranți 
(concentrat de morcovi, concentrat de dovleac), regulator de aciditate 
E300), sos de fructe (sirop de glucoză, zahăr, apă, fructe de pădure (10%) 
(coacăze negre, zmeură- în proporții variate), acidifiant: E330 acid citric, 
stabilizatori: E440 pectină, E407 caragenan, concentrat de morcov și 
hibiscus (cu rol de colorare), conservant: E202 sorbat de potasiu, arome), 
sos creme ole (zahăr pudră, amidon modificat din porumb, cacao pudră, 
grăsimi vegetale hidrogenate, lapte praf degresat, gelifiant E466 
carboximetilceluloză, aromă vanilină, E471 emulgator mono și digliceride 
ale acizilor grași, stabilizator E451 trifosfat pentasodic) 

lactoză, 
gluten 

agenți de creștere E450, E500, 
agent de îngroșare E401, 
stabilizator E516, regulator de 
aciditate E300), acidifiant: E330 
acid citric, stabilizatori: E440 
pectină, E407 caragenan, 
conservant: E202 sorbat de 
potasiu, gelifiant E466 
carboximetilceluloză, E471 
emulgator mono și digliceride 
ale acizilor grași, stabilizator 
E451 trifosfat pentasodic 

Tort cireșe și 
ciocolată 

apă, vișine (12%), cireșe dulci (12%), înveliș de compus de cacao (zahăr, ulei 
de rapiță, cacao degresată, grăsime de palmier, LACTOZĂ (LAPTE), zer praf 
dulce (LAPTE), emulgator (E322)) (11%), zahăr, GRÂU crocant (făină de 
GRAU, zahăr, făină de malț de GRAU, agent de fermentare (E500), sare de 
masă, emulgator (E322), aromă naturală) (4%), grăsime de cocos, sirop de 
glucoză-fructoză, fracționat grăsime din sâmburi de palmier, făină de Grâu, 
dextroză, ulei de rapiță, OU întreg, LAPTE praf degresat, cacao degresată 
(1%), amidon de GRÂU, gelatină, gălbenuș de OU pudră de găină, agenți de 
creștere (E450, E500), colorant alimentar (soc). concentrat), amidon 
modificat, acid (E330), agent de îngroșare (E412), gelifiant (E440), sare de 

gluten, 
lactoză, ou 

emulgator (E322), agent de 
fermentare (E500), emulgator 
(E322), agenți de creștere (E450, 
E500), acid (E330), agent de 
îngroșare (E412), gelifiant 
(E440), regulatori de aciditate 
(E332, E331, E509, E300) 
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masă, arome naturale, regulatori de aciditate (E332, E331, E509, E300), 
sirop de glucoză 

Tartă cu caramel 

zahăr, OU întreg, ciocolată (zahăr, masă de cacao, unt de cacao, UNT 
clarificat (LAPTE), cacao pudră degresată, emulgator (lecitine de SOIA)) 
(11%), zmeură (9%), ulei de rapiță, sfeclă roșie (7). %), amidon de porumb, 
făină de orez pregelatinizată, cacao degresată (3%), semințe de floarea 
soarelui (2%), ALUNE (2%), migdale (2%), semințe de dovleac (2%), sirop de 
glucoză, emulgatori ( E471, E475), aromă naturală, agenți de creștere (E341, 
E450, E500), amidon modificat, agent de gelifiere (E440), acid (E330), sare 
de masă, regulatori de aciditate (E331, E332, E509 

ou, lactoză, 
alune, soia 

emulgator (lecitine de SOIA), 
emulgatori ( E471, E475), aromă 
naturală, agenți de creștere 
(E341, E450, E500), agent de 
gelifiere (E440), acid (E330), 
regulatori de aciditate (E331, 
E332, E509) 

Papanași cu 
smântână și 

ciocolată 

zeamă de lămâie, coajă de lămâie, bicarbonat, zahăr vanilinat, zahăr, esență 
de rom, brânză de vaci, făină albă, ouă, sare, ciocolată(zahar, masa de 
cacao, unt de cacao, emulgator (lecitine), extract natural de vanilie. 
Ciocolata contine substanta uscata de cacao: 52% minim 

gluten, 
lactoză, ou 

nu sunt 

Clătite cu gem 
ouă, sare, zahăr, zahăr vanilinat, lapte, coajă de portocale, coajă de lămâie, 
gem de fructe 

ou, gluten, 
lactoză 

nu sunt 

Clătite cu ciocolată 
ouă, sare, zahăr, zahăr vanilinat, lapte, coajă de portocale, coajă de lămâie, 
ciocolată(zahar, masa de cacao, unt de cacao, emulgator (lecitine), extract 
natural de vanilie. Ciocolata contine substanta uscata de cacao: 52% minim. 

ou, gluten, 
lactoză 

nu sunt 

Sosuri 

Sos De Castraveți 

iaurt (lapte de vacă pasteurizat, culturi lactice probiotice), maioneză (ulei 
vegetal de rapiţă (76%), apă, oţet din alcool, zahăr, gălbenuş de ou (3%), 
muştar (apă, seminţe de muștar, oţet din alcool, sare, arome, condimente), 
sare, antioxidant (EDTa), aromă, colorant (caroteni) E160a, castraveți, lets 
usturoi         

lactoză, ou, 
muștar 

antioxidant (EDTA), colorant 
(caroteni) E160a        

Sos Burger 

 maioneză (ulei vegetal de rapiţă (76%), apă, oţet din 
alcool, zahăr, gălbenuş de ou (3%), muştar (apă, seminţe de muștar, oţet 
din alcool, sare, arome, condimente), sare, antioxidant (EDTA), aromă, 
colorant (caroteni) E160a), ketchup (apă, piure de roșii (37%), zahăr, 
amidon modificat din porumb, oțet din vin, sare, conservanți benzoat de 
sodiu, sorbat de potasiu, agenți de îngroșare gumă de guar, gumă de 
xantan, condimente), muștar dijon (apă, boabe de muștar alb, oțet, zahăr, 
boabe de muștar negru, sare, regulator de aciditate acid citric, extract de 
curcuma), castraveți murați (castraveți 55%, apă, oțet alimentar 3.5%, 
zahăr, sare, mărar, semințe de muștar, agent de întărire: E 509 clorură de 

ou, muștar 

antioxidant (EDTA), aromă, 
colorant (caroteni) E160a), 
conservanți benzoat de sodiu, 
sorbat de potasiu, agenți de 
îngroșare gumă de guar, gumă 
de xantan, agent de întărire: E 
509 clorură de calciu    
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calciu, arome), ceapă roșie         

Sos De Usturoi 
Shaorma 

maioneză (ulei vegetal de rapiţă (76%), apă, oţet din alcool, zahăr, gălbenuş 
de ou (3%), muştar (apă, seminţe de muștar, oţet din alcool, sare, arome, 
condimente), sare, antioxidant (EDTa), aromă, colorant (caroteni) E160a), 
vegeta (sare iodată, potențiatori de aromă (E621 monoglutamat de sodiu, 
E631 inozinat disodic), zahăr, legume deshidratate 8.7% (morcov, ardei, 
păstârnac, țelină, ceapă, frunze de pătrunjel), aromă de carne de găină, 
condimente, extract de carne de găină deshidratată. 0.4%, E101 colorant 
(riboflavină), usturoi granulat, apă      

ou, muștar, 
țelină 

antioxidant (EDTA), colorant 
(caroteni) E160a),  potențiatori 
de aromă (E621 monoglutamat 
de sodiu, E631 inozinat disodic, 
E101 colorant (riboflavină) 

Sos Caju caju, sare, apă, lămâie nu sunt nu sunt 

Sos Mango 
mango, usturoi căpățână, ceapă, miere, lămâie, ardei iute, apă, ceapă 
verde, ulei floarea soarelui 

nu sunt nu sunt 

Sos Avocado avocado, usturoi căpățână, lămâi, sare, ulei floarea soarelui, apă nu sunt nu sunt 

Sos Maioneză 

maioneză (ulei vegetal de rapiţă (76%), apă, oţet din alcool, zahăr, gălbenuş 
de ou (3%), muştar (apă, seminţe de muștar, oţet din alcool, sare, arome, 
condimente), sare, antioxidant (EDTA), aromă, colorant (caroteni) E160a), 
iaurt (lapte de vacă pasteurizat, culturi lactice probiotice), 
smântână(smântână pasteurizată 20% grăsime, obţinută din lapte vacă, 
culturi lactice selecţionate) 

lactoză, ou, 
muștar 

antioxidant (EDTA), colorant 
(caroteni) E160a) 

Sos Picant 

maioneză (ulei vegetal de rapiţă (76%), apă, oţet din alcool, zahăr, gălbenuş 
de ou (3%), muştar (apă, seminţe de muștar, oţet din alcool, sare, arome, 
condimente), sare, antioxidant (EDTA), aromă, colorant (caroteni) E160a), 
iaurt (lapte de vacă pasteurizat, culturi lactice probiotice), smântână 
(smântână pasteurizată 20% grăsime, obţinută din lapte vacă, culturi lactice 
selecţionate), sos chilli (zahăr, apă, chilli roșu 18%, usturoi, sare, agent de 
îngroșare E1422, regulator de aciditate E260), chilli praf         

ou, muștar, 
lactoză 

antioxidant (EDTA),  colorant 
(caroteni) E160a), agent de 
îngroșare E1422, regulator de 
aciditate E260), chilli praf   

Sos Sweet Chilli 
zahăr, apă, chilli roșu 18%, usturoi, sare, agent de îngroșare E1422, 
regulator de aciditate E260       

nu sunt 
agent de îngroșare E1422, 
regulator de aciditate E260  

Sos Dressing 
Vinegretă 

ulei măsline, miere, condiment verdețuri italiene (ulei vegetal (ulei vegetal 
de floarea-soarelui, ulei vegetal de plamier hidrogenat), 17%legume (pastă 
de tomate, roșii, ceapă), 11% ierburi (busuioc, oregano, rozmarin), sare, 
potențiator de aromă (monoglutamat de sodiu), zahăr, condimente (pudră 
de usturoi, semințe de fenicul), semințe de pin, sambal oelek (chilli, apă, 
sare, oțet, amidon modificat), extract natural de paprika, antioxidant 
E306.),lămâie, muștar Dijon (apă, boabe de muștar alb, oțet, zahăr, boabe 
de muștar negru, sare, regulator de aciditate acid citric, extract de curcuma) 

muștar 

antioxidant E306, regulator de 
aciditate acid citric, potențiator 
de aromă (monoglutamat de 
sodiu) 
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Ketchup Dulce 

apă, piure de roșii (37%), zahăr, amidon modificat din porumb, oțet din vin, 
sare, conservanți benzoat de sodiu, sorbat de potasiu, agenți de îngroșare 
gumă de guar, gumă de xantan, condimente. 

nu sunt 

conservanți benzoat de sodiu, 
sorbat de potasiu, agenți de 
îngroșare gumă de guar, gumă 
de xantan 

Ketchup Picant 

apă, piure de roșii (37%), amidon modificat din porumb, zahăr, oțet din vin, 
sare, conservanți benzoat de sodiu, sorbat de potasiu, agenți de îngroșare 
gumă de guar, gumă de xantan, condimente 

nu sunt 

conservanți benzoat de sodiu, 
sorbat de potasiu, agenți de 
îngroșare gumă de guar, gumă 
de xantan 

Remoulade 

ulei vegetal de floarea-soarelui 50%, apă, muștar (apă, oțet, boabe de 
muștar, zahăr, sare), zahăr, oțet, amidon modificat din porumb, sare, 
corector de aciditate (acid lactic), stabilizator (gumă de xantan), praf de ou, 
ceapă chivas deshidratată, frunze de pătrunjel deshidratate, conservanți 
(sorbat de potasiu, benzoat de sodiu), colorant (beta-caroten), antioxidant 
(calciu disodic EDTA) 

muștar, ou 

corector de aciditate (acid 
lactic), stabilizator (gumă de 
xantan), conservanți (sorbat de 
potasiu, benzoat de sodiu), 
colorant (beta-caroten), 
antioxidant (calciu disodic EDTA) 

Sos de usturoi 

maioneză (maioneză (ulei vegetal de rapiţă (76%), apă, oţet din alcool, 
zahăr, gălbenuş de ou (3%), muştar (apă, seminţe de muștar, oţet din 
alcool, sare, arome, condimente), sare, antioxidant (EDTa), aromă, colorant 
(caroteni) E160a), iaurt (lapte de vacă pasteurizat, culturi lactice 
probiotice), smântână (smântână pasteurizată 20% grăsime, obţinută din 
lapte vacă, culturi lactice selecţionate), smântână (smântână pasteurizată, 
omogenizată 12%, grăsime obținută din lapte de vacă, culturi lactice 
selecționate.), iaurt (lapte de vacă pasteurizat, culturi lactice probiotice), 
usturoi granulat, muștar, (apă, boabe de muștar alb, oțet, zahăr, boabe de 
muștar negru, sare, regulator de aciditate acid citric, extract de curcuma), 
piper alb 

ou, lactoză, 
muștar 

antioxidant (EDTa), aromă, 
colorant (caroteni) E160a, 
regulator de aciditate acid citric 

Sos BBQ 

piure de roșii 52%, zahăr, oțet din vin alb, melasă, amidon modificat de 
porumb, sare, Sos,worcestershire (apă, sirop de glucoză, oțet din malț (orz), 
zahăr, sare, arome, extract de ceapă, anșoa, ulei vegetal de măsline, oțet 
din vin alb, suc concentrat de lămâie, condimente, ulei vegetal de floarea 
soarelui), aromă de fum, ulei vegetal de floarea soarelui, condimente, făina 
de muștar, ceapa pudră afumată, agent de îngroșare (E415 gumă de 
xanthan), conservant (E200 acid sorbic), arome 

muștar 
agent de îngroșare (E415 gumă 
de xanthan), conservant (E200 
acid sorbic) 

Ulei de măsline măsline 100% nu sunt nu sunt 

Otet balsamic 
măsline, ierburi (ulei vegetal (ulei vegetal de floarea-soarelui, ulei vegetal 
de plamier hidrogenat), 17%legume (pastă de tomate, roșii, ceapă), 11% 
ierburi (busuioc, oregano, rozmarin), sare, potențiator de aromă 

nu sunt 
potențiator de aromă 
(monoglutamat de sodiu), 
antioxidant E306.) 
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(monoglutamat de sodiu), zahăr, condimente (pudră de usturoi, semințe de 
fenicul), semințe de pin, sambal oelek (chilli, apă, sare, oțet, amidon 
modificat), extract natural de paprika, antioxidant E306.) 

Sos de roșii dulce 
sos de roșii (pulpă de roșii), zahăr, condiment pizza (usturoi (contine DIOXID 
DE SULF), maghiran, piper negru, busuioc, oregano, ceapa (contine DIOXID 
DE SULF), cimbrisor, anason.) 

dioxid de 
sulf 

nu sunt 

Sos de roșii picant 
sos de roșii (pulpă de roșii), zahăr, condiment pizza (usturoi (contine DIOXID 
DE SULF), maghiran, piper negru, busuioc, oregano, ceapa (contine DIOXID 
DE SULF), cimbrisor, anason.), peperoncini 

dioxid de 
sulf 

nu sunt 

Băuturi 

Coca-Cola 
apă, zahăr, dioxid de carbon, colorant E150d, acidifiant acid fosforic, arome 
naturale inclusiv cafeină. 
 

nu sunt 
colorant E150d, acidifiant acid 
fosforic 

Coca-Cola Zero 
apă carbogazoasă, colorant (caramel e150d), acid (acid fosforic), îndulcitori 
(aspartam, acesulfam k), arome naturale (inclusiv cofeină), regulator de 
aciditate (citrați de sodiu) conține o sursă de fenilalanină 

nu sunt 

colorant (caramel e150d), acid 
(acid fosforic), îndulcitori 
(aspartam, acesulfam k), arome 
naturale (inclusiv cofeină), 
regulator de aciditate (citrați de 
sodiu) 

Cappy Portocale 

apă, sirop de fructoză-glucoză, suc de portocale din concentrat (7%), pulpă 
de portocale (4%), acidifiant:acid citric, corectori de aciditate: citrați de 
sodiu, stabilizatori:gumă de acacia și E445, arome, antioxidant:acid 
ascorbic, colorant: caroteni. 

nu sunt 

acidifiant:acid citric, corectori de 
aciditate: citrați de sodiu, 
stabilizatori:gumă de acacia și 
E445, arome, antioxidant:acid 
ascorbic, colorant: caroteni. 

Cappy Piersici 

apă, piure de piersici din concentrat (18%), sirop de fructoză-glucoză, bucăți 
de piersică (2%), stabilizator:pectină, acidifiant:acid citric și acid malic, 
antioxidant:acid ascorbic, arome, colorant caroteni. 

nu sunt 

stabilizator:pectină, 
acidifiant:acid citric și acid malic, 
antioxidant:acid ascorbic, 
colorant caroteni. 

Fuzetea Mango-
Pineapple 

apă, zahăr, fructoză, acidifiant acid citric, suc de mango (0,1%) din 
concentrat, suc de ananas (0,1%) din concentrat, extract de ceai (0,09%), 
arome naturale, corector de aciditate citrați de sodiu, antioxidant acid 
ascorbic, îndulcitor glicozide derivate din steviol.  
 

nu sunt 
corector de aciditate citrați de 
sodiu, antioxidant acid ascorbic 

Granini Piersici piure de piersici (45%), apă, zahăr, suc de piersici obținut din concentrat nu sunt antioxidant acid l-ascorbic 
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(5%), suc de lămâi obținut din concentrat, antioxidant (acid l-ascorbic). 
conținut de fruct: minimum 50%. 

Granini Portocale suc de portocale obținut din concentrat (97%), pulpă de portocala(3%). nu sunt nu sunt 

Fresh portocale, grapefruit, morcov, mere, lămâie, mix. nu sunt nu sunt 

Limonadă apă, lămâie, zahăr. nu sunt nu sunt 

Fanta Portocale 

apă, zahăr, sirop de fructoză-glucoză, suc de portocale minimum 5%, dioxid 
de carbon, acidifiant acid citric - conform rețetei, arome naturale de 
portocale cu alte arome naturale, antioxidant acid ascorbic, coloranți beta-
caroten, stabilizator (gumă de guara). 

nu sunt 

acidifiant acid citric, antioxidant 
acid ascorbic, coloranți beta-
caroten, stabilizator (gumă de 
guara). 

Fanta Lămâie 
apă, zahăr, dioxid de carbon, suc de lămâie din concentrat (2%), acidifiant 
acid citric, stabilizatori: gumă arabică și E 445, arome naturale de lămâie și 
alte arome naturale, antioxidant acid ascorbic 

nu sunt 
acidifiant acid citric, stabilizatori: 
gumă arabică și E 445, 
antioxidant acid ascorbic 

Fanta Madness 

apă, sirop de fructoză-glucoză, extract de fructe și legume (morcovi, mere), 
dioxid de carbon, acidifiant acid citric și acid malic, suc de struguri din 
concentrat - 0.1%, corector de aciditate gluconat de sodiu, conservant 
sorbat de potasiu, îndulcitor sucraloza și zaharinat de sodiu. 

nu sunt 

acidifiant acid citric și acid malic, 
corector de aciditate gluconat 
de sodiu, conservant sorbat de 
potasiu 

Sprite 

apă, sirop de fructoză-glucoză, dioxid de carbon, acidifiant acid citric, 
îndulcitori: acesulfam-k, aspartam și E959, conservant benzoat de sodiu, 
corectori de aciditate citrați de sodiu, arome naturale de lămâie și lămâie 
verde. 

nu sunt 
conservant benzoat de sodiu, 
corectori de aciditate citrați de 
sodiu 

Schweppes 
apă, zahăr, dioxid de carbon, acidifiant acid citric, conservant sorbat de 
potasiu, arome inclusiv chinină. 

nu sunt 
acidifiant acid citric, conservant 
sorbat de potasiu 

Burn 

apă, zahăr, dioxid de carbon, acidifiant:acid citric, taurină 0.4%, corectori de 
aciditate (citrați de sodiu), conservanți (sorbat de potasiu, benzoat de 
sodiu), coloranți (E150d, arome), cafeină (0.03%), inozitol, vitămine (b3, b5, 
b6, b12, extract din semințe de guarana (0.005%), antioxidant (acid 
ascorbic). 

nu sunt 

corectori de aciditate (citrați de 
sodiu), conservanți (sorbat de 
potasiu, benzoat de sodiu), 
coloranți (E150d, arome),  
antioxidant (acid ascorbic). 

Apă Carbogazoasă 
Dorna 

apă nu sunt apă 

Apă Plată Dorna apă nu sunt apă 

Somersby Apple 
Cider 

apă, suc de mere fermentat (apă, zahăr, suc de mere concentrat) 31.9%, 
zahăr, suc de mere din concentrat 7%, sirop de zahăr invertit, dioxid de 
carbon, arome naturale, acidifiant: acid citric, conservant: sorbat de 
potasiu, colorant: caramel amoniacal 

nu sunt 
acidifiant: acid citric, 
conservant: sorbat de potasiu, 
colorant: caramel amoniacal 

Somersby Blackberry apă, suc de mere fermentat (apă, zahăr, suc de mere concentrat) 31.4%, nu sunt acidifiant: acid citric, arome 
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Cider zahăr, suc de mere din concentrat 7%, dioxid de carbon, acidifiant: acid 
citric, arome naturale, conservant: sorbat de potasiu, colorant: caramel 
amoniacal, antocianine și carmin. 

naturale, conservant: sorbat de 
potasiu, colorant: caramel 
amoniacal, antocianine și 
carmin. 

Somersby Pear Cider 
apă, suc de pere fermentat 16.5% (suc de pere, apă, sirop de glucoză), suc 
de pere 7%, zahăr, dioxid de carbon, arome naturale, acidifiant (acid citric), 
conservant (sorbat de potasiu). 

nu sunt 
acidifiant (acid citric), 
conservant (sorbat de potasiu). 

Tuborg apă, malț din orz, hamei. gluten nu sunt 

Tuborg Fără Alcool apă, malț din orz, hamei. gluten nu sunt 

Holsten Pilsenerd apă, malț din orz, hamei. gluten nu sunt 

 



Valori nutriționale / portie

Produs Cantitate netă 
porție (ml/g)

Valoare energetică 
(kcal) Grăsimi (g) Din care acizi 

grași saturați (g) Glucide (g) Din care 
zahăruri (g) Proteine (g) Sare (g)

Meniu Piept De Pui Crocant -  5 Buc. 520.00 1,017.88 52.34 10.88 97.89 2.61 33.92 1.34
Meniu Piept De Pui Crocant -  7 Buc. 610.00 1,311.83 70.85 15.30 117.34 3.14 46.04 1.82
Meniu Bbq Ribs Pack 700.00 825.26 39.99 18.47 57.17 11.42 59.00 0.99
Meniu Mixt Cașcaval 610.00 1,340.86 68.00 20.24 125.83 3.83 51.24 3.10
Meniu Grătar 650.00 763.63 29.30 33.76 76.77 6.96 47.88 1.25
Meniu Cașcaval 650.00 748.03 29.07 17.06 91.97 9.68 31.03 2.80
Meniu Aripioare 450.00 663.89 35.16 37.66 38.74 1.02 41.94 0.20
Meniu Pulpe De Pui 450.00 782.79 33.71 75.98 32.55 3.46 79.24 0.33
Meniu Vegetarian 550.00 656.30 31.14 3.81 70.30 12.69 21.49 3.11

Shaorma La Farfurie 650.00 1,342.04 77.76 30.80 121.79 6.35 35.41 1.76
Shaorma La Lipie Mică 450.00 908.00 58.51 30.20 72.29 4.94 23.83 1.32
Shaorma La Lipie Mare 600.00 1,265.70 72.59 38.19 120.32 7.20 34.07 1.66

Sandviș Cu Cașcaval 500.00 911.40 59.09 35.72 72.45 6.22 22.29 2.28
Turkey sandwich 370,00 673,20 37,80 15,07 57,07 4,43 24,02 1,69
Meniu turkey sandwich 700,00 1.628,00 84,40 31,02 155,93 9,95 53,54 3,59
Sandviș Cu Prosciutto 370.00 608.40 30.69 31.76 38.10 6.55 44.20 2.48
Kebab 550.00 973.36 61.50 29.63 78.08 5.02 27.09 1.86
Kebap Vegetal 500.00 534.02 14.50 3.66 88.01 31.50 16.23 4.68

Paste Mac'N'Cheese The Real Deal 450.00 1,610.38 91.60 23.30 158.25 18.18 38.51 3.43
Paste Mac'N'Cheese With Chicken 450.00 1,446.42 84.33 24.91 128.67 17.94 43.70 3.62
Paste Mac'N'Cheese With Bacon 450.00 1,547.82 100.95 28.60 118.88 14.04 40.16 2.69
Noodles cu legume 340,00 480,40 26,57 5,02 84,18 10,56 13,10 0,78
Noodles cu pui 400,00 736,60 42,15 9,04 97,90 10,66 27,31 1,26
Noodles cu pui crocant 400,00 752,95 41,74 8,79 97,31 9,22 25,02 1,24
Lasagna 450.00 666.58 29.40 24.19 62.11 14.97 34.43 1.84
Spaghetti And Meatballs 450.00 494.51 20.97 9.31 63.56 6.68 19.23 2.73
Paste Primavera 450.00 804.68 51.53 21.42 68.36 8.23 15.42 2.11
Paste Quatro Formaggi 450.00 1,071.59 67.01 50.55 76.04 13.59 39.71 1.56
Paste Pollo E Funghi 450.00 917.31 61.52 23.09 62.39 5.98 27.47 0.64

Meniuri

Shaorma

Sandvișuri

Paste



Valori nutriționale / portie

Paste Carbonara 450.00 1,145.69 82.94 38.82 59.38 10.13 32.07 1.56
Paste Integrale Alle Verduri 450.00 293.14 4.58 1.79 57.53 5.97 10.98 0.27
Garden Risotto 450.00 434.74 12.19 10.62 71.56 3.88 8.99 0.55
Paste Bolognese 450.00 802.19 25.08 20.73 101.08 17.75 36.66 2.21
Paste Aglio Olio E Peperoncino 450.00 698.94 22.89 0.81 104.78 5.78 18.04 0.42

Cheese Max Burger 430.00 1,140.29 78.49 30.40 76.99 19.64 28.86 3.76
Meniu Cheese Max Burger 620.00 1,288.15 75.35 26.98 115.27 18.90 32.36 2.88
Clasic Burger 400.00 955.53 58.93 34.84 46.28 10.51 55.89 2.03
Meniu Clasic Burger 620.00 1,275.83 71.85 39.02 84.27 12.43 65.87 2.41
Pulled Pork Burger 400.00 647.60 19.59 7.00 66.51 10.46 49.77 2.07
Meniu Pulled Pork Burger 620.00 839.60 25.59 7.60 95.01 11.21 53.52 2.22
The Big Mix Burger 400.00 826.42 45.17 26.16 44.58 7.59 61.33 3.41
Meniu Big Mix Burger 620.00 1,204.79 60.59 31.52 85.63 10.69 79.12 4.35
Cheeseburger 370.00 816.52 41.48 31.81 47.81 10.79 58.84 2.42
Meniu Cheeseburger 570.00 1,112.44 55.65 37.27 82.76 13.17 63.56 2.84
Double Meat Burger 500.00 995.04 48.56 33.32 57.56 12.49 78.14 2.70
Meniu Double Meat Burger 720.00 1,187.04 54.56 33.92 86.06 13.24 81.89 2.85
Fried Chicken Burger 370.00 787.03 40.97 13.40 75.68 19.68 29.31 3.12
Meniu Fried Chicken Burger 590.00 1,077.06 50.75 14.78 116.95 21.53 35.57 3.46
The Best Chicken Burger 400.00 846.80 45.85 12.78 63.39 12.48 50.28 4.50
Meniu The Best Chicken Burger 620.00 1,164.48 57.87 14.87 103.84 14.71 60.12 5.16
Big Burger 550.00 1,344.92 84.62 54.76 47.01 10.74 92.26 2.70
Meniu Big Burger 770.00 1,702.81 100.14 61.02 84.60 12.70 105.96 3.15
Red Burger (Vegan) 370.00 477.72 14.12 5.56 78.32 8.87 12.94 1.97
Meniu Red Burger (Vegan) 590.00 610.71 22.34 6.09 92.88 5.63 12.22 1.70
Veggie Cheeseburger 260.00 604.36 38.12 7.88 41.75 8.09 21.07 1.79
Meniu Veggie Cheeseburger 480.00 804.51 36.89 9.33 81.85 10.61 30.85 2.33
Vegan Fresh Burger 270.00 546.54 29.98 7.17 43.83 7.53 23.15 2.54
Meniu Vegan Fresh Burger 490.00 1,055.33 52.25 11.45 100.94 12.19 39.25 3.98
Sensational Vegan Burger 270.00 466.15 19.86 7.95 46.13 9.80 24.23 2.78
Meniu Sensational Vegan Burger 490.00 768.64 30.57 10.43 85.57 12.87 33.73 3.59

Salată Cu Ton Și Ou 600.00 792.00 117.85 65.59 32.17 6.69 56.10 7.07
Salată Cu Piept De Curcan 350.00 488.83 32.87 15.32 27.36 1.23 20.31 0.67
Salată Cu Avocado Și Brânză 350.00 220.39 14.20 8.31 14.01 6.29 11.28 1.09
Salată Bigfresh 300.00 633.10 51.56 5.94 16.35 7.71 10.50 5.34
Salată Bigfresh Cu Prosciutto Crudo 400.00 713.70 54.16 6.98 17.00 8.16 24.15 6.64
Salată Bigfresh Cu Piept De Pui 500.00 971.78 68.88 20.06 52.26 8.82 39.66 2.35

Salate

Burgeri



Valori nutriționale / portie

Salată Bigfresh Cu Ton 500.00 701.72 48.44 21.11 31.97 7.23 25.65 4.40
Salată Cu Pui Crocant 600.00 958.85 71.58 27.65 49.19 8.71 32.89 1.27
Salată De Crudități 400.00 259.30 15.41 4.09 30.74 5.27 5.81 0.29

Pizza Big Belly 800.00 1,605.66 63.36 66.70 55.11 9.62 77.83 4.26
Pizza Provinciale 720.00 1,513.17 69.15 66.89 34.60 8.72 72.14 4.55
Pizza Prosciutto E Rucola 680.00 1,403.21 51.01 59.60 34.36 14.10 68.77 5.79
Pizza Quatro Stagioni 750.00 1,469.16 59.14 67.59 35.33 9.31 74.09 6.28
Pizza Prosciutto E Funghi 560.00 1,128.46 41.67 62.46 20.60 7.76 65.52 3.00
Pizza Quatro Formaggi 550.00 1,489.53 62.68 73.65 33.84 13.61 71.62 5.05
Pizza Canibale 740.00 1,851.96 94.36 81.20 27.15 9.64 89.20 7.89
Pizza Prosciutto Cotto 600.00 1,366.03 50.68 76.53 24.06 9.09 78.29 3.69
Pizza Capriciosa 690.00 1,330.44 47.78 71.25 25.08 9.50 75.65 5.72
Pizza Diavolo 670.00 1,566.84 70.48 61.48 27.88 8.88 71.43 9.79
Pizza Prosciutto Crudo 560.00 1,213.91 40.20 46.76 24.38 9.06 60.08 5.02
Pizza Gourmet 650.00 1,490.97 72.67 72.47 29.68 11.89 66.86 4.35
Pizza Nazareth 730.00 1,485.61 57.58 50.96 55.01 9.64 62.11 4.26
Pizza Carbonara 610.00 1,626.42 82.48 68.12 32.08 12.30 63.05 4.98
Pizza Cu Ton 630.00 1,335.72 46.56 74.29 27.49 8.87 76.55 3.96
Pizza Margherita 520.00 1,214.90 44.88 58.34 23.73 9.37 60.04 3.57
Pizza Vegetariana 650.00 946.92 27.60 21.46 45.29 11.77 25.27 3.36
Pizza Hawaii 650.00 1,230.19 41.39 62.30 38.73 7.88 64.30 3.34
Pizza Panne 600.00 1,640.47 31.90 6.60 46.50 11.03 6.15 8.56

Orez Cu Sos Și Piept De Curcan 450.00 955.76 68.70 15.53 64.72 4.26 22.85 4.98
Cheese Fries 295.00 567.84 38.04 6.25 45.60 4.28 8.56 1.48
Porție Grătar Piept De Pui 500.00 781.74 45.50 13.08 49.84 6.11 42.50 1.95
Orez Asiatic 450.00 584.23 17.53 10.40 84.58 3.48 20.71 0.66
Porție Grătar Ceafă De Porc 550.00 868.41 26.46 76.32 7.76 4.84 77.42 2.34
Porție Piept De Pui Crocant 5 Buc 370.00 671.68 41.16 10.92 47.68 2.91 28.28 1.12
Porție Piept De Pui Crocant 7 Buc 450.00 965.63 59.68 15.34 67.12 3.44 40.40 1.60
Fries&Cheese With Bacon 335.00 754.79 52.57 11.61 53.56 5.16 14.18 2.56
Orez Cu Pui Crocant 450.00 1,215.27 56.73 19.86 137.50 3.37 37.42 6.90
Porție Cașcaval 450.00 645.59 32.00 14.04 60.32 8.08 29.51 3.02
Porție Aripioare 400.00 598.00 38.83 53.60 4.89 1.75 54.01 0.07
Porție Pulpe De Pui 400.00 637.14 29.58 81.07 6.03 3.86 81.30 0.23

Pizza

Porții

Platter



Valori nutriționale / portie

Bbq Platter Big 2,700.00 1,899.54 111.38 30.69 167.36 19.90 54.33 4.13
Bbq Platter  1,500.00 1,584.03 79.68 29.26 158.64 14.97 52.43 2.71
The Crisp'N'Cheese Platter Big 2,700.00 6,033.55 327.44 111.81 577.42 28.04 212.98 16.79
The Crisp'N'Cheese Platter 1,500.00 3,351.97 181.91 62.12 320.79 15.58 118.32 9.33

Supă Cremă De Legume Cu Pui 400.00 387.09 20.10 4.92 35.52 2.02 16.86 6.24
Supă Cremă De Linte 400.00 190.05 15.58 8.73 10.64 2.17 2.66 2.39
Supă Cremă De Roșii 400.00 107.32 3.63 0.00 18.51 9.77 2.90 1.80
Supă Cremă De Hribi 400.00 334.66 27.70 10.78 16.39 4.25 5.51 2.73

Tartă Cu Brânză 250.00 633.00 25.45 8.05 88.80 63.65 13.25 0.95
Tartă Cu Ciocolată 200.00 744.00 38.00 21.20 89.60 60.60 8.00 0.60
Tort cireșe și ciocolată 170,00 512,00 31,00 18,40 52,20 40,80 5,80 0,40
Tartă cu caramel 80,00 388,00 25,60 8,00 32,00 25,60 5,20 0,08
Brownie cu zmeură 80,00 350,00 17,70 4,10 40,90 32,00 4,80 0,10
Papanași cu smântână sau ciocolată 250,00 470,00 34,40 23,10 20,00 15,10 20,00 0,10
Clătite cu ciocolată 200,00 280,00 11,40 1,30 33,80 28,90 5,00 0,10
Clătite cu gem 200,00 343,00 13,60 2,60 43,80 36,80 5,00 0,10
Tartă Cu Măr 250.00 730.10 25.46 8.06 111.70 75.53 13.26 0.91

Sos De Castraveți 80.00 131.97 12.95 8.16 2.26 0.40 1.73 0.00
Sos de usturoi 80,00 208,31 21,73 13,58 2,03 0,85 1,27 0,14
Sos BBQ 80,00 76,80 0,00 0,00 17,84 12,80 0,48 0,72
Ulei de măsline 10,00 88,40 10,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00
Otet balsamic 7,00 4,76 0,01 0,01 0,81 0,81 0,05 0,01
Sos de roșii dulce 80,00 48,00 1,76 1,04 11,68 11,04 2,24 0,16
Sos de roșii picant 80,00 49,20 1,78 1,10 11,98 11,23 2,40 0,10
Ulei de masline cu ierburi aromatice 80,00 707,20 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sos Burger 80.00 218.56 21.95 14.35 5.42 3.94 0.50 0.67
Sos De Usturoi Shaorma 80.00 230.47 25.51 16.67 0.05 0.00 0.24 0.49
Sos Caju 80.00 205.75 16.43 5.42 12.40 1.42 5.52 5.66
Sos Mango 80.00 46.78 0.70 0.04 10.49 1.54 0.78 0.06
Sos Avocado 80.00 144.55 13.75 1.21 6.52 1.01 1.40 0.36
Sos Maioneză 80.00 203.47 20.86 13.13 2.07 0.29 2.03 0.00
Sos Picant 80.00 199.50 20.37 12.84 2.28 0.33 2.03 0.00
Sos Sweet Chilli 80.00 146.40 0.00 0.00 36.00 32.80 0.00 2.32
Sos Dressing Vinegretă 60.00 303.08 32.24 0.42 4.78 3.61 0.58 1.40
Ketchup Dulce 80.00 48.80 0.08 0.08 11.76 6.88 0.40 2.00

Sosuri

Desert

Supe-Cremă



Valori nutriționale / portie

Ketchup Picant 80.00 35.20 0.08 0.08 8.24 4.16 0.40 2.00
Remoulade 80.00 394.40 40.32 4.56 7.04 4.32 0.32 1.04

Coca-Cola 500.00 210.00 0.00 0.00 53.00 53.00 0.00 0.00
Coca-Cola 2,000.00 840.00 0.00 0.00 212.00 212.00 0.00 0.00
Coca-Cola Zero 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cappy Portocale 330.00 148.50 0.00 0.00 36.30 36.30 0.00 0.00
Cappy Piersici 330.00 125.40 0.00 0.00 29.70 29.70 0.00 0.00
Fuzetea Mango-Pineapple 500.00 100.00 0.00 0.00 23.00 23.00 0.00 0.00
Granini Piersici 250.00 132.50 0.00 0.00 30.75 30.75 0.00 0.00
Granini Piersici 1,500.00 795.00 0.00 0.00 184.50 184.50 0.00 0.00
Granini Portocale 250.00 105.00 0.00 0.00 22.00 22.00 0.00 0.00
Granini Portocale 1,500.00 630.00 0.00 0.00 132.00 132.00 0.00 0.00
Fresh 330.00 148.50 0.00 0.00 33.00 26.40 0.00 0.00
Limonadă 500.00 200.00 0.00 0.00 50.00 45.00 0.00 0.00
Fanta Portocale 500.00 215.00 0.00 0.00 52.50 52.50 0.00 0.00
Fanta Lămâie 500.00 240.00 0.00 0.00 58.50 58.50 0.00 0.00
Fanta Madness 500.00 290.00 0.00 0.00 70.50 70.50 0.00 0.00
Sprite 500.00 205.00 0.00 0.00 51.00 51.00 0.00 0.00
Schweppes 500.00 185.00 0.00 0.00 44.50 44.50 0.00 0.00
Burn 250.00 155.00 0.00 0.00 40.00 40.00 0.00 0.00
Apă Plată Dorna 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Apă Carbogazoasă Dorna 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Somersby Apple Cider 330.00 198.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Somersby Blackberry Cider 330.00 198.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Somersby Pear Cider 330.00 198.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tuborg 500.00 215.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00
Tuborg Fără Alcool 500.00 135.00 0.00 0.00 29.50 0.00 0.00 0.00
Carlsberg 500.00 215.00 0.00 0.00 15.50 0.00 0.00 0.00
Holsten Pilsenerd 500.00 205.00 0.00 0.00 16.50 0.00 0.00 0.00
Vin Roșu Cramele Recaș 200.00 170.00 0.00 0.00 5.20 1.20 0.00 0.00
Vin Alb Cramele Recaș 200.00 164.00 0.00 0.00 5.20 2.00 0.00 0.00
Mosia De La Tohani Fetească Albă 750.00 615.00 0.00 0.00 19.50 7.50 0.00 0.00
Moșia De La Tohani Rose 750.00 637.50 0.00 0.00 19.50 4.50 0.00 0.00
Mosia De La Tohani Fetească Neagră 750.00 637.50 0.00 0.00 19.50 4.50 0.00 0.00
Siel Alb 750.00 615.00 0.00 0.00 19.50 7.50 0.00 0.00
Siel Rose 750.00 637.50 0.00 0.00 19.50 4.50 0.00 0.00
Cuvee Nicolae Roșu 750.00 637.50 0.00 0.00 19.50 4.50 0.00 0.00
Cuvee Nicolae Alb 750.00 615.00 0.00 0.00 19.50 7.50 0.00 0.00
Cuvee Nicolae Rose 750.00 615.00 0.00 0.00 19.50 7.50 0.00 0.00

Băuturi



Valori nutritionale / 100 g

Produs Cantitate netă 
porție (ml/g)

Valoare 
energetică 

(kcal)
Grăsimi (g) 

Din care acizi 
grași saturați 

(g) 
Glucide (g) Din care 

zahăruri (g) Proteine (g) Sare (g)

Meniu Piept De Pui Crocant -  5 Buc. 100.00 195.75 10.06 2.09 18.82 0.50 6.52 0.26
Meniu Piept De Pui Crocant -  7 Buc. 100.00 215.05 11.62 2.51 19.24 0.51 7.55 0.30
Meniu Bbq Ribs Pack 100.00 117.89 5.71 2.64 8.17 1.63 8.43 0.14
Meniu Mixt Cașcaval 100.00 219.81 11.15 3.32 20.63 0.63 8.40 0.51
Meniu Grătar 100.00 117.48 4.51 5.19 11.81 1.07 7.37 0.19
Meniu Cașcaval 100.00 115.08 4.47 2.62 14.15 1.49 4.77 0.43
Meniu Aripioare 100.00 147.53 7.81 8.37 8.61 0.23 9.32 0.05
Meniu Pulpe De Pui 100.00 173.95 7.49 16.88 7.23 0.77 17.61 0.07
Meniu Vegetarian 100.00 119.33 5.66 0.69 12.78 2.31 3.91 0.57

Shaorma La Farfurie 100.00 206.47 11.96 4.74 18.74 0.98 5.45 0.27
Shaorma La Lipie Mică 100.00 201.78 13.00 6.71 16.06 1.10 5.30 0.29
Shaorma La Lipie Mare 100.00 210.95 12.10 6.36 20.05 1.20 5.68 0.28

Sandviș Cu Cașcaval 100.00 182.28 11.82 7.14 14.49 1.24 4.46 0.46
Sandviș Cu Prosciutto 100.00 164.43 8.29 8.58 10.30 1.77 11.95 0.67
Turkey sandwich 100.00 181,95 10,22 4,07 15,42 1,20 6,49 0,46
Meniu turkey sandwich 100.00 232,57 12,06 4,43 22,28 1,42 7,65 0,51
Kebab 100.00 176.97 11.18 5.39 14.20 0.91 4.93 0.34
Kebab Vegetal 100.00 106.80 2.90 0.73 17.60 6.30 3.25 0.94

Paste Mac'N'Cheese The Real Deal 100.00 357.86 20.36 5.18 35.17 4.04 8.56 0.76
Paste Mac'N'Cheese With Chicken 100.00 321.43 18.74 5.54 28.59 3.99 9.71 0.80
Paste Mac'N'Cheese With Bacon 100.00 343.96 22.43 6.36 26.42 3.12 8.92 0.60
Noodles cu legume 100.00 141,29 7,813 1,476 24,75 3,10 3,852 0,230
Noodles cu pui 100.00 184,15 10,53 2,26 24,47 2,66 6,826 0.314
Noodles cu pui crocant 100.00 188,23 10,43 2,197 24,32 2,304 6,254 0,310
Lasagna 100.00 148.13 6.53 5.38 13.80 3.33 7.65 0.41
Spaghetti And Meatballs 100.00 109.89 4.66 2.07 14.13 1.48 4.27 0.61
Paste Primavera 100.00 178.82 11.45 4.76 15.19 1.83 3.43 0.47
Paste Quatro Formaggi 100.00 238.13 14.89 11.23 16.90 3.02 8.82 0.35
Paste Pollo E Funghi 100.00 203.85 13.67 5.13 13.86 1.33 6.10 0.14
Paste Carbonara 100.00 254.60 18.43 8.63 13.20 2.25 7.13 0.35
Paste Integrale Alle Verduri 100.00 65.14 1.02 0.40 12.79 1.33 2.44 0.06

Meniuri

Shaorma

Sandvișuri

Paste



Valori nutritionale / 100 g

Garden Risotto 100.00 96.61 2.71 2.36 15.90 0.86 2.00 0.12
Paste Bolognese 100.00 178.26 5.57 4.61 22.46 3.94 8.15 0.49
Paste Aglio Olio E Peperoncino 100.00 155.32 5.09 0.18 23.28 1.28 4.01 0.09

Cheese Max Burger 100.00 265.18 18.25 7.07 17.91 4.57 6.71 0.88
Meniu Cheese Max Burger 100.00 207.77 12.15 4.35 18.59 3.05 5.22 0.46
Clasic Burger 100.00 238.88 14.73 8.71 11.57 2.63 13.97 0.51
Meniu Clasic Burger 100.00 205.78 11.59 6.29 13.59 2.01 10.62 0.39
Pulled Pork Burger 100.00 161.90 4.90 1.75 16.63 2.61 12.44 0.52
Meniu Pulled Pork Burger 100.00 135.42 4.13 1.23 15.32 1.81 8.63 0.36
The Big Mix Burger 100.00 206.61 11.29 6.54 11.15 1.90 15.33 0.85
Meniu Big Mix Burger 100.00 194.32 9.77 5.08 13.81 1.72 12.76 0.70
Cheeseburger 100.00 220.68 11.21 8.60 12.92 2.92 15.90 0.65
Meniu Cheeseburger 100.00 195.17 9.76 6.54 14.52 2.31 11.15 0.50
Double Meat Burger 100.00 199.01 9.71 6.66 11.51 2.50 15.63 0.54
Meniu Double Meat Burger 100.00 164.87 7.58 4.71 11.95 1.84 11.37 0.40
Fried Chicken Burger 100.00 212.71 11.07 3.62 20.45 5.32 7.92 0.84
Meniu Fried Chicken Burger 100.00 182.55 8.60 2.51 19.82 3.65 6.03 0.59
The Best Chicken Burger 100.00 211.70 11.46 3.20 15.85 3.12 12.57 1.13
Meniu The Best Chicken Burger 100.00 187.82 9.33 2.40 16.75 2.37 9.70 0.83
Big Burger 100.00 244.53 15.39 9.96 8.55 1.95 16.77 0.49
Meniu Big Burger 100.00 221.14 13.01 7.92 10.99 1.65 13.76 0.41
Red Burger (Vegan) 100.00 129.11 3.82 1.50 21.17 2.40 3.50 0.53
Meniu Red Burger (Vegan) 100.00 103.51 3.79 1.03 15.74 0.95 2.07 0.29
Veggie Cheeseburger 100.00 232.45 14.66 3.03 16.06 3.11 8.10 0.69
Meniu Veggie Cheeseburger 100.00 167.61 7.68 1.94 17.05 2.21 6.43 0.49
Vegan Fresh Burger 100.00 202.42 11.10 2.65 16.23 2.79 8.57 0.94
Meniu Vegan Fresh Burger 100.00 215.37 10.66 2.34 20.60 2.49 8.01 0.81
Sensational Vegan Burger 100.00 172.65 7.36 2.94 17.09 3.63 8.98 1.03
Meniu Sensational Vegan Burger 100.00 156.87 6.24 2.13 17.46 2.63 6.88 0.73

Salată Cu Ton Și Ou 100.00 132.00 19.64 10.93 5.36 1.12 9.35 1.18
Salată Cu Piept De Curcan 100.00 139.67 9.39 4.38 7.82 0.35 5.80 0.19
Salată Cu Avocado Și Brânză 100.00 62.97 4.06 2.37 4.00 1.80 3.22 0.31
Salată Bigfresh 100.00 211.03 17.19 1.98 5.45 2.57 3.50 1.78
Salată Bigfresh Cu Prosciutto Crudo 100.00 178.42 13.54 1.75 4.25 2.04 6.04 1.66
Salată Bigfresh Cu Piept De Pui 100.00 194.36 13.78 4.01 10.45 1.76 7.93 0.47
Salată Bigfresh Cu Ton 100.00 140.34 9.69 4.22 6.39 1.45 5.13 0.88
Salată Cu Pui Crocant 100.00 159.81 11.93 4.61 8.20 1.45 5.48 0.21

Salate

Burgeri



Valori nutritionale / 100 g

Salată De Crudități 100.00 64.83 3.85 1.02 7.69 1.32 1.45 0.07

Pizza Big Belly 100.00 200.71 7.92 8.34 6.89 1.20 9.73 0.53
Pizza Provinciale 100.00 210.16 9.60 9.29 4.81 1.21 10.02 0.63
Pizza Prosciutto E Rucola 100.00 206.35 7.50 8.76 5.05 2.07 10.11 0.85
Pizza Quatro Stagioni 100.00 195.89 7.89 9.01 4.71 1.24 9.88 0.84
Pizza Prosciutto E Funghi 100.00 201.51 7.44 11.15 3.68 1.39 11.70 0.54
Pizza Quatro Formaggi 100.00 270.82 11.40 13.39 6.15 2.48 13.02 0.92
Pizza Canibale 100.00 250.27 12.75 10.97 3.67 1.30 12.05 1.07
Pizza Prosciutto Cotto 100.00 227.67 8.45 12.75 4.01 1.51 13.05 0.61
Pizza Capriciosa 100.00 192.82 6.92 10.33 3.63 1.38 10.96 0.83
Pizza Diavolo 100.00 233.86 10.52 9.18 4.16 1.33 10.66 1.46
Pizza Prosciutto Crudo 100.00 216.77 7.18 8.35 4.35 1.62 10.73 0.90
Pizza Gourmet 100.00 229.38 11.18 11.15 4.57 1.83 10.29 0.67
Pizza Nazareth 100.00 203.51 7.89 6.98 7.54 1.32 8.51 0.58
Pizza Carbonara 100.00 266.63 13.52 11.17 5.26 2.02 10.34 0.82
Pizza Cu Ton 100.00 212.02 7.39 11.79 4.36 1.41 12.15 0.63
Pizza Margherita 100.00 233.63 8.63 11.22 4.56 1.80 11.55 0.69
Pizza Vegetariana 100.00 145.68 4.25 3.30 6.97 1.81 3.89 0.52
Pizza Hawaii 100.00 189.26 6.37 9.58 5.96 1.21 9.89 0.51

Orez Cu Sos Și Piept De Curcan 100.00 212.39 15.27 3.45 14.38 0.95 5.08 1.11
Cheese Fries 100.00 192.49 12.89 2.12 15.46 1.45 2.90 0.50
Porție Grătar Piept De Pui 100.00 156.35 9.10 2.62 9.97 1.22 8.50 0.39
Orez Asiatic 100.00 129.83 3.89 2.31 18.80 0.77 4.60 0.15
Porție Grătar Ceafă De Porc 100.00 157.89 4.81 13.88 1.41 0.88 14.08 0.43
Porție Piept De Pui Crocant 5 Buc 100.00 181.54 11.12 2.95 12.89 0.79 7.64 0.30
Porție Piept De Pui Crocant 7 Buc 100.00 214.58 13.26 3.41 14.92 0.76 8.98 0.35
Fries&Cheese With Bacon 100.00 225.31 15.69 3.47 15.99 1.54 4.23 0.76
Orez Cu Pui Crocant 100.00 270.06 12.61 4.41 30.56 0.75 8.32 1.53
Porție Cașcaval 100.00 143.46 7.11 3.12 13.40 1.80 6.56 0.67
Porție Aripioare 100.00 149.50 9.71 13.40 1.22 0.44 13.50 0.02
Porție Pulpe De Pui 100.00 159.29 7.39 20.27 1.51 0.96 20.32 0.06

Bbq Platter Big 100.00 70.35 4.13 1.14 6.20 0.74 2.01 0.15
Bbq Platter  100.00 105.60 5.31 1.95 10.58 1.00 3.50 0.18
The Crisp'N'Cheese Platter Big 100.00 223.46 12.13 4.14 21.39 1.04 7.89 0.62

Pizza

Porții

Platter



Valori nutritionale / 100 g

The Crisp'N'Cheese Platter 100.00 223.46 12.13 4.14 21.39 1.04 7.89 0.62

Supă Cremă De Legume Cu Pui 100.00 96.77 5.02 1.23 8.88 0.51 4.22 1.56
Supă Cremă De Linte 100.00 47.51 3.90 2.18 2.66 0.54 0.67 0.60
Supă Cremă De Roșii 100.00 26.83 0.91 0.00 4.63 2.44 0.73 0.45
Supă Cremă De Hribi 100.00 83.66 6.92 2.69 4.10 1.06 1.38 0.68

Tartă Cu Brânză 100.00 255.00 12.70 4.00 28.40 18.00 6.60 0.45
Tartă Cu Ciocolată 100.00 372.00 19.00 10.60 44.80 30.30 4.00 0.30
Tort cireșe și ciocolată 100.00 301,18 18,24 10,82 30,71 24,00 3,41 0,24
Tartă cu caramel 100.00 161,00 4,70 1,90 27,20 15,90 1,50 0,23
Brownie cu zmeură 100.00 437,50 22,13 5,13 51,13 40,00 6,00 0,13
Papanași cu smântână sau ciocolată 100.00 188,00 13,76 9,24 8,00 6,04 8,00 0,04
Clătite cu ciocolată 100.00 171,50 6,80 1,30 21,90 18,40 2,50 0,05
Clătite cu gem 100.00 140,00 5,70 0,65 16,90 14,45 2,50 0,05
Tartă Cu Măr 100.00 161.00 4.70 1.90 27.20 15.90 1.50 0.23

Sos De Castraveți 100.00 164.97 16.18 10.20 2.82 0.50 2.16 0.00
Sos de usturoi 100.00 260,39 27,16 16,98 2,54 1,06 1,59 0,17
Sos BBQ 100.00 96,00 0,00 0,00 22,30 16,00 0,60 0,90
Ulei de măsline 100.00 884,00 100,00 0,00 0,13 0,13 0,00 0,00
Otet balsamic 100.00 68,00 0,10 0,10 11,50 11,50 0,70 0,10
Sos de roșii dulce 100.00 60,00 2,20 1,30 14,60 13,80 2,80 0,20
Sos de roșii picant 100.00 61,50 2,23 1,38 14,98 14,04 3,00 0,13
Ulei de masline cu ierburi aromatice 100.00 884,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sos Burger 100.00 273.20 27.44 17.94 6.77 4.92 0.63 0.84
Sos De Usturoi Shaorma 100.00 288.09 31.89 20.84 0.06 0.00 0.30 0.62
Sos Caju 100.00 257.19 20.54 6.77 15.50 1.78 6.89 7.08
Sos Mango 100.00 58.48 0.87 0.05 13.11 1.93 0.97 0.08
Sos Avocado 100.00 180.69 17.19 1.52 8.15 1.26 1.76 0.45
Sos Maioneză 100.00 254.33 26.08 16.41 2.59 0.36 2.53 0.00
Sos Picant 100.00 249.38 25.46 16.05 2.85 0.42 2.54 0.00
Sos Sweet Chilli 100.00 183.00 0.00 0.00 45.00 41.00 0.00 2.90
Sos Dressing Vinegretă 100.00 505.14 53.73 0.70 7.97 6.01 0.96 2.34
Ketchup Dulce 100.00 61.00 0.10 0.10 14.70 8.60 0.50 2.50
Ketchup Picant 100.00 44.00 0.10 0.10 10.30 5.20 0.50 2.50
Remoulade 100.00 493.00 50.40 5.70 8.80 5.40 0.40 1.30

Supe-Cremă

Desert

Sosuri



Valori nutritionale / 100 g

Coca-Cola 100.00 42.00 0.00 0.00 10.60 10.60 0.00 0.00
Coca-Cola Zero 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cappy Portocale 100.00 45.00 0.00 0.00 11.00 11.00 0.00 0.00
Cappy Piersici 100.00 38.00 0.00 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00
Fuzetea Mango-Pineapple 100.00 20.00 0.00 0.00 4.60 4.60 0.00 0.00
Granini Piersici 100.00 53.00 0.00 0.00 12.30 12.30 0.00 0.00
Granini Piersici 100.00 53.00 0.00 0.00 12.30 12.30 0.00 0.00
Granini Portocale 100.00 42.00 0.00 0.00 8.80 8.80 0.00 0.00
Granini Portocale 100.00 42.00 0.00 0.00 8.80 8.80 0.00 0.00
Fresh 100.00 45.00 0.00 0.00 10.00 8.00 0.00 0.00
Limonadă 100.00 40.00 0.00 0.00 10.00 9.00 0.00 0.00
Fanta Portocale 100.00 43.00 0.00 0.00 10.50 10.50 0.00 0.00
Fanta Lămâie 100.00 48.00 0.00 0.00 11.70 11.70 0.00 0.00
Fanta Madness 100.00 58.00 0.00 0.00 14.10 14.10 0.00 0.00
Sprite 100.00 41.00 0.00 0.00 10.20 10.20 0.00 0.00
Schweppes 100.00 37.00 0.00 0.00 8.90 8.90 0.00 0.00
Burn 100.00 62.00 0.00 0.00 16.00 16.00 0.00 0.00
Apă Plată Dorna 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Apă Carbogazoasă Dorna 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Somersby Apple Cider 100.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Somersby Blackberry Cider 100.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Somersby Pear Cider 100.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tuborg 100.00 43.00 0.00 0.00 3.60 0.00 0.00 0.00
Tuborg Fără Alcool 100.00 27.00 0.00 0.00 5.90 0.00 0.00 0.00
Carlsberg 100.00 43.00 0.00 0.00 3.10 0.00 0.00 0.00
Holsten Pilsenerd 100.00 41.00 0.00 0.00 3.30 0.00 0.00 0.00
Vin Roșu Cramele Recaș 100.00 85.00 0.00 0.00 2.60 0.60 0.00 0.00
Vin Alb Cramele Recaș 100.00 82.00 0.00 0.00 2.60 1.00 0.00 0.00
Mosia De La Tohani Fetească Albă 100.00 82.00 0.00 0.00 2.60 1.00 0.00 0.00
Moșia De La Tohani Rose 100.00 85.00 0.00 0.00 2.60 0.60 0.00 0.00
Mosia De La Tohani Fetească Neagră 100.00 85.00 0.00 0.00 2.60 0.60 0.00 0.00
Siel Alb 100.00 82.00 0.00 0.00 2.60 1.00 0.00 0.00
Siel Rose 100.00 85.00 0.00 0.00 2.60 0.60 0.00 0.00
Cuvee Nicolae Roșu 100.00 85.00 0.00 0.00 2.60 0.60 0.00 0.00
Cuvee Nicolae Alb 100.00 82.00 0.00 0.00 2.60 1.00 0.00 0.00
Cuvee Nicolae Rose 100.00 82.00 0.00 0.00 2.60 1.00 0.00 0.00

Băuturi
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