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1) ΡΟΦΗΜΑΤΑ ΚΑΦΕΔΩΝ
Προϊόν
Espresso
Espresso Διπλό
Espresso Ristretto
Espresso Lungo
Espresso Lungo Διπλό
Espresso Americano
Espresso Americano Διπλό
Espresso Macchiato

Συστατικά
Καφές, Νερό
Καφές, Νερό
Καφές, Νερό
Καφές, Νερό
Καφές, Νερό
Καφές, Νερό
Καφές, Νερό
Καφές, Νερό,
Γάλα
Καφές, Νερό,
Γάλα
Καφές, Νερό,
Γάλα
Καφές, Νερό,
Γάλα
Καφές, Νερό,
Γάλα
Καφές, Νερό
Καφές, Νερό,
Γάλα*

Αλλεργιογόνα
Γάλα (Λακτόζη)

Freddo Cappuccino με κρέμα

Καφές, Νερό,
Κρέμα

Γάλα (Λακτόζη)

Freddo Cappuccino με διπλή κρέμα

Καφές, Νερό,
Γάλα Κρέμα

Γάλα (Λακτόζη)

ICE Latte

Καφές, Νερό,
Γάλα*

Γάλα (Λακτόζη)

V60 Φίλτρου
Στιγμιαίος Ισπανίας (Frappe)
Στιγμιαίος Ζεστός
Ελληνικός
Ελληνικός Διπλός
Espressone Praline με 2 σοκολατάκια

Καφές, Νερό
Καφές, Νερό
Καφές, Νερό
Καφές, Νερό
Καφές, Νερό
Καφές, Νερό,
Γάλα,
Σοκολατάκια

Γάλα (Λακτόζη),
Σόγια, Φουντούκι

Espressone Praline με Fredda Cioc

Καφές, Νερό,
Γάλα, σκόνη
Fredda Cioc

Γάλα (Λακτόζη)

Cappuccino Presto
Cappuccino Coffee Island
Cappuccino Διπλό
Cappuccino Latte
Freddo Espresso
Freddo Cappuccino με αφρόγαλα

*BARISTA’S MILK
COFFEE ISLAND
3.5% (πλήρες)

Γάλα (Λακτόζη)
Γάλα (Λακτόζη)
Γάλα (Λακτόζη)
Γάλα (Λακτόζη)
Γάλα (Λακτόζη)

2) ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ
Προϊόν
Ζεστή Σοκολάτα (Dolce Cioc)
Κρύα Σοκολάτα (Fredda Cioc)
Milkshake Σοκολάτα
Milkshake Φράουλα
Milkshake Βανίλια
Milkshake Cheesecake

Συστατικά
Σκόνη Dolce Cioc,
Γάλα
Σκόνη Fredda Cioc,
Γάλα

Αλλεργιογόνα
Γάλα (Λακτόζη)

Σκόνη Milkshake,
Γάλα
Σκόνη Milkshake,
Γάλα
Σκόνη Milkshake,
Γάλα
Σκόνη Milkshake,
Γάλα, Σιρόπι,
Τριμμένο Μπισκότο

Γάλα (Λακτόζη)

Γάλα (Λακτόζη)

Γάλα (Λακτόζη)
Γάλα (Λακτόζη)
Γάλα (Λακτόζη),
Αλεύρι Σίτου
(Γλουτένη), Μπορεί να
περιέχει ίχνη ξηρών
καρπών
Γάλα (Λακτόζη)

Coffeeccino

Σκόνη Coffeeccino,
Γάλα

Sorbetto (Γρανίτα) Mango
Sorbetto (Γρανίτα) Strawberry
Sorbetto (Γρανίτα) Ροδάκινο
Τσάι πράσινο γρανίτα Ροδάκινο

Σκόνη Sorbetto, Νερό
Σκόνη Sorbetto, Νερό
Σκόνη Sorbetto, Νερό
Σκόνη Τσάϊ, Νερό

Γάλα (Λακτόζη)
Γάλα (Λακτόζη)
Γάλα (Λακτόζη)
Μπορεί να περιέχει
ίχνη γάλακτος

Τσάι πράσινο γρανίτα Λεμόνι

Σκόνη Τσάϊ, Νερό

Μπορεί να περιέχει
ίχνη γάλακτος

Τσάι πράσινο γρανίτα Μήλο

Σκόνη Τσάϊ, Νερό

Μπορεί να περιέχει
ίχνη γάλακτος

Κρύο τσάι πράσινο στιγμιαίο (ice tea)
Ροδάκινο

Σκόνη Τσάϊ, Νερό

Μπορεί να περιέχει
ίχνη γάλακτος

Κρύο τσάι πράσινο στιγμιαίο (ice tea)
Λεμόνι

Σκόνη Τσάϊ, Νερό

Μπορεί να περιέχει
ίχνη γάλακτος

Κρύο τσάι πράσινο στιγμιαίο (ice tea)
Μήλο

Σκόνη Τσάϊ, Νερό

Μπορεί να περιέχει
ίχνη γάλακτος

Σοκολάτα Φράουλα (Ζεστό)

Σκόνη Σοκολάτας,
Γάλα

Γάλα (Λακτόζη)

Σοκολάτα Πορτοκάλι (Ζέστο)

Σκόνη Σοκολάτας,
Γάλα

Γάλα (Λακτόζη)

Σοκολάτα Φουντούκι (Ζεστό)

Σκόνη Σοκολάτας,
Γάλα

Γάλα (Λακτόζη)

Σοκολάτα Βανίλια (Ζεστό)

Σκόνη Σοκολάτας,
Γάλα

Γάλα (Λακτόζη)

Σοκολάτα Irish (Ζεστό)

Σκόνη Σοκολάτας,
Γάλα

Γάλα (Λακτόζη)

Σοκολάτα Καραμέλα(Ζεστό)

Σκόνη Σοκολάτας,
Γάλα

Γάλα (Λακτόζη)

Λευκή Σοκολάτα (Ζεστό)

Σκόνη Λευκής
Σοκολάτας, Γάλα

Γάλα (Λακτόζη)

Πηχτή Σοκολάτα (Ζεστό)

Σκόνη Πηχτής
Σοκολάτας, Γάλα

Γάλα (Λακτόζη)

Smoothies Φράουλας

Φράουλες και χυμός
μήλου

−

Smoothies Φρούτα του Δάσους

Κόκκινα
Φραγκοστάφυλα,
Φράουλες, Μαύρα
Φραγκοστάφυλλα,
Βατόμουρα, Σμέουρα
και χυμός μήλου

−

Smoothies Ανανάς

Ανανάς και χυμός
μήλου

−

Smoothies Εξοτικά Φρούτα

Ανανάς, Παπάγια,
Πρασινό Πεπόνι,
Πορτοκάλι Πεπόνι,
Μανγκο, Μήλο και
χυμός μήλου

−

Hibiscus Tea

Φρουκτόζη,
μαλτοδεξτρίνη,
ρυθμιστής
οξύτητας:κιτρικό
οξύ,εκχύλισμαπράσι
νου τσαγιού (1.40%),
εκχύλισμα ιβίσκου

Μπορεί να περιέχει
ίχνη γάλακτος και
σόγιας

So Berry Tea

Φρουκτόζη,
μαλτοδεξτρίνη,
σκόνη χυμού
φράουλας,
ρυθμιστής οξύτητας:
κιτρικό οξύ,
εκχύλισμα τσαγιού
rooibos (1.00%),
εκχύλισμα acerola,
εκχύλισμα elderberry
Φρουκτόζη,
μαλτοδεξτρίνη,σκονς
χυμού
lime,ρυθμιστής
οξύτητας: κιτρικό
οξύ, τζίντζερ,
εκχύλισμα λευκού
τσαγιού (0.30%),
εκχύλισμα κνήκου

Μπορεί να περιέχει
ίχνη γάλακτος και
σόγιας

Lime & Ginger Bliss

Μπορεί να περιέχει
ίχνη γάλακτος και
σόγιας

3) ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Προϊόν

Συστατικά

BARISTA’S MILK COFFEE ISLAND
3.5% (πλήρες)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΚΡΙΣΤΗ φρέσκο
γάλα 1.5% Ημιάπαχο

Γάλα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΚΡΙΣΤΗ φρέσκο
γάλα 0% Άπαχο
Debic Vegetop με ζάχαρη

Γάλα

Alpro for Professionals Soya

Γάλα

Γλυκό βουτυρόγαλα, φυτικό έλαιο (23%)
(φοινικοπυρηνέλαιο, κοκκοφοινικέλαιο,
φοινικέλαιο, κραμβέλαιο); ζάχαρη (12%);
πλήρως υδρογονωμένο
φοινικοπυρηνέλαιο (7%);
γαλακτωματοποιητές: Ε472b, E435, E433;
άρωμα; σταθεροποιητής: καραγενάνη;
χρώμα: βήτα - καροτίνη
Νερό, αποφλοιωμένοι καρποί
σόγιας(8.7%), εκχύλισμα μήλου,
ρυθμιστές οξύτητας(όξινο φωσφορικό
κάλιο, διδόξινο φωσφορικό κάλιο),
ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι,
σταθεροποιητής(κόμμι τζελάν),
βιταμίνες(ριβοφλαβίνη(Β2), Β12, D2). Μη
γαλακτικό προΐον, δεν περιέχει γλουτένη.
Χαμηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα. Εκ
φύσεως χωρίς λακτόζη.

Αλλεργιο
γόνα
Γάλα
(Λακτόζη)
Γάλα
(Λακτόζη)
Γάλα
(Λακτόζη)
Γάλα
(Λακτόζη)

Σόγια

4) ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Προϊόν
Διάφορα Τσάϊ
Μαύρο Τσάϊ Christmas

Συστατικά
Φύλλα Τσαγιού, Αιθέρια Έλαια, Μπαχαρικά
Μαύρο Τσάϊ με κανέλα, γαρύφαλλο,
πορτοκάλι, αιθέριο έλαιο, σταφίδες, κομμάτι
αμύγδαλο
Βότανα
100% Βότανα
Κασκάρα
100% αποξηραμένη πούλπα του καρπού του
καφέ – κασκάρα
Φασκόμηλο
100% φύλλα φασκόμηλου
Λεβάντα
100% φύλλα & μπουμπούκια λεβάντας
Strawberry Mystic Elixir Ζάχαρη, ιμβερτοζάχαρο, νερό, χυμοί
φράουλας & σαμπούκου 10% (από
συμπυκνωμένους), αρωματικές ύλες, μέσο
οξίνισης: κιτρικό οξύ, συντηρητικά: σορβικό
κάλιο, πυροθειώδες νάτριο, χρωστική ουσία:
E129
Peppermint Mystic
Ζάχαρη, ιμβερτοζάχαρο, νερό, αρωματικές
Elixir
ύλες, μέσο οξίνισης: κιτρικό οξύ, συντηρητικά:
σορβικό κάλιο, πυροθειώδες νάτριο, χρωστική
ουσία: E150d
Banana Mystic Elixir
Ζάχαρη, ιμβερτοζάχαρο, νερό, χυμός
μπανάνας 10% (από συμπυκνωμένο),
αρωματικές ύλες, μέσο οξίνισης: κιτρικό οξύ,
συντηρητικά: σορβικό κάλιο, πυροθειώδες
νάτριο, τροποποιημένο άμυλο,
γαλακτωματοποιητής: Ε445, χρωστική ουσία:
Ε160α
Hazelnut Mystic Elixir
Ζάχαρη, ιμβερτοζάχαρο, νερό, αρωματικές
ύλες, μέσο οξίνισης: κιτρικό οξύ, συντηρητικά:
σορβικό κάλιο, πυροθειώδες νάτριο, χρωστική
ουσία: E150d
Caramel Mystic Elixir
Ζάχαρη, ιμβερτοζάχαρο, νερό, αρωματικές
ύλες, μέσο οξίνισης: κιτρικό οξύ, συντηρητικά:
σορβικό κάλιο, πυροθειώδες νάτριο, χρωστική
ουσία: E150d
Chocolate Mystic Elixir Ζάχαρη, ιμβερτοζάχαρο, νερό, αρωματικές
ύλες, μέσο οξίνισης: κιτρικό οξύ, συντηρητικά:
σορβικό κάλιο, πυροθειώδες νάτριο, χρωστική
ουσία: E150d, εκχύλισμα κακάο
Crème Brullee Mystic
Ζάχαρη, ιμβερτοζάχαρο, νερό, αρωματικές
Elixir
ύλες, μέσο οξίνισης: κιτρικό οξύ, συντηρητικά:
σορβικό κάλιο, πυροθειώδες νάτριο, χρωστική
ουσία: E150d
Amaretto Mystic Elixir
Ζάχαρη, ιμβερτοζάχαρο, νερό, αρωματικές
ύλες, μέσο οξίνισης: κιτρικό οξύ, συντηρητικά:
σορβικό κάλιο, πυροθειώδες νάτριο, χρωστική
ουσία: E150d

Αλλεργιογόνα
Αμύγδαλο

-

Πυροθειώδες
Νάτριο

Πυροθειώδες
Νάτριο

Πυροθειώδες
Νάτριο

Πυροθειώδες
Νάτριο

Πυροθειώδες
Νάτριο

Πυροθειώδες
Νάτριο

Πυροθειώδες
Νάτριο

Πυροθειώδες
Νάτριο

Vanilla Mystic Elixir

Cinnamon Mystic Elixir

Coconut Mystic Elixir

Sweetness Mystic Elixir

Caramel Sugar Free
Mystic Elixir

Strawberry Toppings

Cherry Toppings

Dark Chocolate
Toppings

Caramel Toppings

Σοκολατάκια Καρδιά
Κόκκινη Σοκολάτα
γάλακτος εξωτερικού
μέρους: στερεά κακάο
31% ελάχιστο

Ζάχαρη, ιμβερτοζάχαρο, νερό, αρωματικές
ύλες, μέσο οξίνισης: κιτρικό οξύ, συντηρητικά:
σορβικό κάλιο, πυροθειώδες νάτριο, χρωστική
ουσία: E150d
Ζάχαρη, ιμβερτοζάχαρο, νερό, αρωματικές
ύλες, μέσο οξίνισης: κιτρικό οξύ, συντηρητικά:
σορβικό κάλιο, πυροθειώδες νάτριο, χρωστική
ουσία: E150d
Ζάχαρη, ιμβερτοζάχαρο, νερό, αρωματικές
ύλες, μέσο οξίνισης: κιτρικό οξύ, συντηρητικά:
σορβικό κάλιο, πυροθειώδες νάτριο,
στακεροποιητής: αραβικό κόμμι,
γαλακτωματοποιητής: E445
Ζάχαρη, ιμβερτοζάχαρο, νερό, μέσο οξίνισης:
κιτρικό οξύ, συντηρητικά: σορβικό κάλιο,
πυροθειώδες νάτριο
Ζάχαρη, ιμβερτοζάχαρο, νερό, αρωματικές
ύλες, μέσο οξίνισης: κιτρικό οξύ, συντηρητικά:
σορβικό κάλιο, πυροθειώδες νάτριο, χρωστική
ουσία: E150d
Ζάχαρη, σιρόπι γλυκόζης, φράουλες (18 %),
νερό, φυσικό άρωμα φράουλας,
τροποποιημένο άμυλο, πηκτικό μέσο:
πηκτίνη, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ,
χρωστική ουσία: καρμίνιο, συντηρητικό:
σορβικό κάλιο
Ζάχαρη, νερό, κεράσια (16%), σιρόπι
γλυκόζης, τροποποιημένο άμυλο, εκχύλισμα
κερασιών, πηκτικό μέσο: πηκτίνη, ρυθμιστής
οξύτητας: κιτρικό οξύ, συντηρητικό: σορβικό
κάλιο
Σιρόπι γλυκόζης, νερό, ζάχαρη, κακάο (10%),
τροποποιημένο άμυλο με άλκαλι, άρωμα,
ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ,
συντηρητικό: σορβικό κάλιο, πηκτικό μέσο:
κόμμι γκουάρ
Ζάχαρη, σιρόπι γλυκόζης, νερό, άρωμα

Ζάχαρη, φυτικά λιπαρά (φοινικέλαιο,
ηλιέλαιο, ελαιοκράμβη, βαμβακέλαιο, έλαιο
καρύδας και φοινικοπυρηνέλαιο σε διάφορα
ποσοστά), πλήρες γάλα σε σκόνη, βούτυρο
κακάο, μάζα κακάο, φουντούκια (5%), κακάο
χαμηλών λιπαρών σε σκόνη, λακτόζη, ορός
γάλακτος σε σκόνη, γαλακτωματοποιητής:
λεκιθίνη σόγιας, φυσικό άρωμα βανίλιας

Πυροθειώδες
Νάτριο

Πυροθειώδες
Νάτριο

Πυροθειώδες
Νάτριο

Πυροθειώδες
Νάτριο
Πυροθειώδες
Νάτριο

Μπορεί να
περιέχει ίχνη
γάλακτος και
ξηρών καρπών

Μπορεί να
περιέχει ίχνη
γάλακτος και
ξηρών καρπών
Μπορεί να
περιέχει ίχνη
γάλακτος και
ξηρών καρπών
Μπορεί να
περιέχει ίχνη
γάλακτος και
ξηρών καρπών
Γάλα (λακτόζη),
φουντούκια,
σόγια. Μπορεί
να περιέχει ίχνη
φιστικιών και
άλλων ξηρών
καρπών

Σοκολατάκια Καρδιά
Χρυσή Σοκολατένιες
καρδούλες υγείας
γεμιστές με κρέμα με
αρωμα πορτοκάλι.
Σοκολάτα υγείας
εξωτερικού μέρους:
στερεά κακάο 52%
ελάχιστο

Ζάχαρη, μάζα κακάο, φυτικά λιπαρά
(φοινικέλαιο, ηλιέλαιο, ελαιοκράμβη,
βαμβακέλαιο, έλαιο καρύδας και
φοινικοπυρηνέλαιο σε διάφορα ποσοστά),
κακάο χαμηλών λιπαρών σε σκόνη,
αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη, βούτυρο
κακάο, αιθέριο έλαιο πορτοκαλιού (0,4%),
γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας,
φυσικό άρωμα βανίλιας

Γάλα (λακτόζη),
σόγια. Μπορεί
να περιέχει ίχνη
φιστικιών και
άλλων ξηρών
καρπών

5) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Προϊόν
Λουκούμια με γεύση
τριαντάφυλλου

Λουκούμι αμυγδάλου

Λουκούμια καρύδας

Μπουκιές

Μπάρα δημητριακών με
μέλι περιέχει
γλυκαντικά

Μπάρα δημητριακών με
μέλι περιέχει
γλυκαντικά (νηστησιμό)

Μπάρα δημητριακών με
cranberries και
σταγόνες σοκολάτας

Συστατικά
Νερό, ζάχαρη, άμυλο αραβόσιτου,
γλυκόζη, δεξτρόζη, αρωματικές
ύλες, χρωστική ουσία:
αζορουμπίνη, ρυθμιστής
οξύτητας: κιτρικό οξύ
Νερό, ζάχαρη, άμυλο αραβόσιτου,
γλυκόζη, δεξτρόζη, αρωματικές
ύλες, χρωστική ουσία:
αζορουμπίνη, ρυθμιστής
οξύτητας: κιτρικό οξύ,
καβουρδισμένα αμύγδαλα
Νερό, ζάχαρη, άμυλο αραβόσιτου,
γλυκόζη, δεξτρόζη, αρωματικές
ύλες, χρωστική ουσία:
αζορουμπίνη, ρυθμιστής
οξύτητας: κιτρικό οξύ, ινδική
καρύδα
Νερό, ζάχαρη, άμυλο αραβόσιτου,
γλυκόζη, δεξτρόζη, αρωματικές
ύλες, μαστιχέλαιο, χρωστικές ύλες
(sunset yellow, αζορουμπίνη,
patent blue, καραμελόχρωμα),
ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ
Δημητριακά (31.5%) (βρώμη,
σιτάρι, σησάμι αποφλοιωμένο,
ηλιόσπορος, αμύγδαλο, quinoa,
chia seeds), γλυκαντικό:
μαλτιτόλη, cranberries, μέλι (10%),
σταφιδίνη, φυτικά έλαια
(ηλιέλαιο), goji berries, γάλα σε
σκόνη (1,5% λιπαρά)
Δημητριακά (31.5%) (βρώμη,
σιτάρι, σησάμι αποφλοιωμένο,
ηλιόσπορος, αμύγδαλο, quinoa,
chia seeds), γλυκαντικό:
μαλτιτόλη, cranberries, μέλι (10%),
σταφιδίνη, φυτικά έλαια
(ηλιέλαιο), goji berries
Δημητριακά (20%) (φιστίκι
αράπικο, σησάμι αποφλοιωμένο,
ηλιόσπορος, αμύγδαλο, σιτάρι,
βρώμη, quinoa, chia seeds),
φλωρεντίνα σε σκόνη [ζάχαρη,
σιρόπι γλυκόζης, φυτικά λιπαρά
(ηλιέλαιο), άρωμα βανίλιας, μέλι,
κρέμα γάλακτος], cranberries
(17,5%), σταγόνες σοκολάτας
(11,5%) [ κακάο, ζάχαρη, βούτυρο
κακάου, λεκιθίνη σόγιας,

Αλλεργιογόνα
-

Αμύγδαλο

-

-

Βρώμη (γλουτένη), σιτάρι
(γλουτένη), σησάμι,
αμύγδαλο, γάλα

Βρώμη (γλουτένη), σιτάρι
(γλουτένη), σησάμι,
αμύγδαλο

Φιστίκι, σησάμι, αμύγδαλο,
σιτάρι (γλουτένη), βρώμη
(γλουτένη), γάλα (λακτόζη),
σόγια

βανιλλίνη], κακάο σε σκόνη

Μπάρα δημητριακών με
cranberries και
σταγόνες σοκολάτας

Dragees σοκολάτας /
αμυγδάλου

Δημητριακά (8.65%) (φιστίκι
αράπικο, σησάμι αποφλοιωμένο,
ηλιόσπορος, αμύγδαλο, σιτάρι,
βρώμη, quinoa, chia seeds),
φλωρεντίνα σε σκόνη [ζάχαρη,
σιρόπι γλυκόζης, φυτικά λιπαρά
(ηλιέλαιο), άρωμα βανίλιας, μέλι,
κρέμα γάλακτος], cranberries
(3,15%), μπισκότο (45%) [αλεύρι
σίτου, βούτυρο, μαργαρίνη (81%
φυτικά λίπη) {φυτικά λίπη
(φοινικέλαιο, ηλιέλαιο,
κραμβέλαιο, έλαιο καρύδας),
γαλ/της: μόνο- και δίγλυκερίδια
λιπαρών οξέων; ιωδιούχο αλάτι,
συντηρητικά: σορβικό οξύ,
σορβικό κάλιο; ρυθμιστής
οξύτητας: κιτρικό οξύ,
αντιοξειδωτικό: α-τοκοφερόλη,
άρωμα, χρωστική ουσία: μείγμα
καροτενίων}, ζάχαρη, αυγό, κακάο
σε σκόνη, αλάτι], πραλίνα
φουντουκιού (25%) [ζάχαρη,
μερικώς υδρογονωμένα φυτικά
λιπαρά (βαμβακέλαιο,
φοινικέλαιο), κακάο σε σκόνη,
άμυλο πατάτας, φουντούκι,
λεκιθίνη σόγιας]
Σοκολάτα (51,5%) (κακαόμαζα,
ζάχαρη, βούτυρο
κακάο, γαλακτωματοποιητής:
λεκιθίνη σόγιας, στερεά κακάο:
55% τουλάχιστον), ζάχαρη,
αμυγδαλόψιχα (20%), κακάο σε
σκόνη, φυτικά λιπαρά, αραβικό
κόμμι, μέσο επικάλυψης: σέλακ

Φιστίκι, σησάμι, αμύγδαλο,
σιτάρι (γλουτένη), βρώμη
(γλουτένη), γάλα (λακτόζη),
αυγό, φουντούκι, σόγια

Σόγια, αμύγδαλο

Dragees σοκολάτας /
πορτοκαλιού

Σοκολατάκια Βότσαλα

Βουτήματα Κρητικά
Βουτήματα Cookies

Βουτήματα
Διπλοφουρνιστά

Βουτήματα
Πορτοκαλιού

Σοκολάτα (52,0%) (κακαόμαζα,
ζάχαρη, βούτυρο κακάο,
γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη
σόγιας, στερεά κακάο: 55%
τουλάχιστον), κύβος πορτοκαλιού
[φλοίδα πορτοκαλιού (52%),
σιρόπι γλυκόζης-φρουκτόζης,
ζάχαρη, συμπυκνωμένος χυμός
λεμονιού], ζάχαρη, αραβικό κόμμι,
αρωματικές ύλες, μέσο
επικάλυψης: σέλακ
Κουμ κουάτ σε σιρόπι [κουμ κουάτ
(50%)], κεράσι σε σιρόπι [κεράσι
(53%)], βύσσινο σε σιρόπι
[βύσσινο (50%)], κεράσι σε σιρόπι
αμαρένα [κεράσι (50%), σοκολάτα
(41%), ζάχαρη, σιρόπι γλυκόζης,
μέσο οξίνισης: κιτρικό οξύ,
συντηρητικό μέσο: σορβικό κάλιο],
ζάχαρη, σοκολάτα (23%)
(κακαόμαζα, ζάχαρη,
γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη
σόγιας, στερεά κακάο: 70%
τουλάχιστον), ζάχαρη, δεξτρόζη,
αραβικό κόμμι, βούτυρο κακάο,
χρωστικές ουσίες: διοξείδιο του
τιτανίου, κουρκουμίνη, καρμίνες,
σύμπλοκα χαλκού
χλωροφύλλινων, ριβοφλαβίνη,
μπλε πατεντέ, ανθοκυανίνες.
βούτυρο γάλακτος, ζάχαρη, αλεύρι
σίτου, βανίλια, αλάτι

Σόγια

Βούτυρο γάλακτος, ζάχαρη, αλεύρι
σίτου, αυγά, διογκωτικό: baking
powder (δισόξινο πυροφωσφορικό
νάτριο, ταρταρικό οξύ), βανίλια,
λευκή σοκολάτα, απομίμηση
μαύρης σοκολάτας
Ελαιόλαδο, ζάχαρη, αλκοολούχο
ποτό, χυμός πορτοκαλιού, αλεύρι
σίτου, σόδα, διογκωτικό: baking
powder (δισόξινο πυροφωσφορικό
νάτριο, ταρταρικό οξύ),
μπαχαρικά.
Ελαιόλαδο, ζάχαρη, χυμός
πορτοκαλιού, αλεύρι
σίτου, σόδα, διογκωτικό: baking
powder (δισόξινο πυροφωσφορικό
νάτριο, ταρταρικό οξύ),
μπαχαρικά, σησάμι.

Γάλα (λακτόζη), σιτάρι
(γλουτένη), αυγά

Σόγια

Γάλα (λακτόζη), σιτάρι
(γλουτένη)

Σιτάρι (γλουτένη)

Σιτάρι (γλουτένη), σησάμι

Σοκολάτα Πλάκα Dark
Extra (Στερεά κακάο:
72% ελάχιστο)
Σοκολάτα Πλάκα White
Extra

Σοκολάτα Γάλακτος με
Φουντούκια (14%)
(Στερεά κακάο: 32%
Ελάχιστο. Στερεά
Γάλακτος 21% Ελάχιστο)
Σοκολάτα πλάκα Nuovo
Extra Latte (Στερεά
Κακάο 32% ελάχιστο,
Στερεά γάλακτος 20%
ελάχιστο)
Σοκολάτα Γάλακτος
χωρίς πρόσθετη ζάχαρη
με γλυκαντικό & φυσική
ύπαρξη ζαχαρης (Κακάο
36% ελάχιστο, στερεά
γάλακτος 21% ελάχιστο)
Σοκολάτα μαύρη χωρίς
ζάχαρη με γλυκαντικό
(κακάο 60% Ελάχιστο)

Σοκολάτα Gianduja
(Κακάο: 31% ελάχιστο)
με ολόκληρα
φουντούκια (20%)

Σοκολάτα γάλακτος Susi
Multipack (Στερεά
κακάο 30% ελάχιστο,
στερεά γάλακτος 20%
ελάχιστο)
Σοκολατάκια
Giandujotti (Κακάο 28%
ελάχιστο)

Πάστα κακάο, ζάχαρη, βούτυρο
κακάου, γαλακτωματοποιητής:
λεκιθίνη σόγιας, εκχύλισμα
βανίλιας
Ζάχαρη, βούτυρο κακάου, σκόνη
γάλακτος, ορός γάλακτος σε
σκόνη, γαλακτωματοποιητής:
λεκιθίνη σόγιας, εκχύλισμα
βανίλιας
Ζάχαρη, βούτυρο κακάου, σκόνη
γάλακτος, φουντούκια (14%),
πάστα κακάο, ορός γάλακτος σε
σκόνη, πάστα φουντουκιού,
γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη
σόγιας, εκχύλισμα βανίλιας
Ζάχαρη, βούτυρο κακάου, σκόνη
γάλακτος, πάστα κακάου, ορός
γάλακτος σε σκόνη,
γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη
σόγιας, εκχύλισμα βανίλιας
Γλυκαντικό: Μαλτιτόλη (41 %),
βούτυρο κακάου, γάλα σε σκόνη,
πάστα κακάου,
γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη
σόγιας, αρώματα

Σόγια. Μπορεί να περιέχει
ίχνη ξηρών καρπών και
γάλακτος (λακτόζη)

Πάστα κακάου, γλυκαντικό:
μαλτιτόλη (38,8%), βούτυρο
κακάου, γαλακτωματοποιητής:
λεκιθίνη σόγιας, εκχύλισμα
βανίλιας.
Ζάχαρη, ολόκληρα φουντούκια
(20%), πάστα κακάο, πάστα
φουντουκιού (16%), βούτυρο
κακάου, γαλακτωματοποιητής:
λεκιθίνη σόγιας, εκχύλισμα
βανίλιας
Ζάχαρη, βούτυρο κακάου, σκόνη
γάλακτος, πάστα κακάου, ορός
γάλακτος σε σκόνη, λακτόζη,
γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη
σόγιας, εκχύλισμα βανίλιας
Ζάχαρη, πάστα φουντουκιού
(27,5%), πάστα κακάου, βούτυρο
κακάου, γαλακτωματοποιητής:
λεκιθίνη σόγιας, εκχύλισμα
βανίλιας

Σόγια. Μπορεί να περιέχει
ίχνη ξηρών καρπών και
γάλακτος (λακτόζη)

Γάλα (λακτόζη), σόγια.
Μπορεί να περιέχει ίχνη
ξηρών καρπών

Γάλα (λακτόζη), φουντούκι,
σόγια

Γάλα (λακτόζη), σόγια.
Μπορεί να περιέχει ίχνη
ξηρών καρπών

Γάλα (λακτόζη), σόγια.
Μπορεί να περιέχει ίχνη
ξηρών καρπών

Μπορεί να περιέχει ίχνη
γάλακτος (λακτόζη)

Γάλα (λακτόζη), σόγια.
Μπορεί να περιέχει ίχνη
ξηρών καρπών

Φουντούκι, σόγια. Μπορεί
να περιέχει ίχνη γλουτένης
και γάλακτος (λακτόζη)

Σοκολατάκια Bluerose
πραλίνες σοκολάτας
γάλακτος με γέμιση
φουντουκιού (ελάχιστα
στερεά κακάο 32% ελάχιστα στερεά
γάλακτος 21%)

Cookies με κομματάκια
σοκολάτας.

Σοκολάτα γάλακτος: ζάχαρη,
βούτυρο κακάο, γάλα σε σκόνη,
πάστα κακάο, oρός γάλακτος σε
σκόνη, πάστα φουντουκιού,
εκχύλισμα βανίλιας Γέμιση
φουντουκιού (50%): πάστα
φουντουκιού (38%), ζάχαρη,
φυτικά λιπαρά (φοινικέλαιο,
φοινικοπυρηνέλαιο), σιτηρά
(αραβόσιτος, ρύζι, ζάχαρη, φύτρο
σιταριού, κριθάρι, βύνη
κριθαριού, αλάτι), σκόνη κακάο
χαμηλών λιπαρών,
Γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη
σόγιας, εκχύλισμα βανίλιας
παρασκευή ζύμης (αλεύρι σίτου,
ζάχαρη, φυτικά έλαια (φοινικέλαιο
και κραμβέλαιο), ολόκληρο αυγό
σε σκόνη, στερεά ορού γάλακτος,
ενισχυτικός παράγοντας Ε-500,
αλάτι, άρωμα βανίλιας, νιφάδες
σοκολάτας (20%), (ζάχαρη, πάστα
κακάο, δεξτρόζη καλαμποκιού,
κακάο με χαμηλά λιπαρά σε
σκόνη, λαρδί κακάο,
γαλακτωματοποιητής Ε322),
αλεύρι σίτου, βούτυρο
(παστεριωμένη κρέμα γάλακτος,
ένζυμα γάλακτος, χρώμα Ε160aiii),
νερό. Πιθανόν να περιέχονται ίχνη
από: φιστίκια, σόγια, ξηρούς
καρπούς με κέλυφος, σέλινο,
μουστάρδα, σησάμι, θειώδη
(SO2), λούπινο
Πιθανόν να περιέχονται ίχνη από:
φιστίκια, σόγια, ξηρούς καρπούς
με κέλυφος, σέλινο, μουστάρδα,
σησάμι, θειώδη (SO2), λούπινο.
Για αλλεργιογόνα βλέπετε
συστατικά με έντονο χρώμα.

Γάλα (λακτόζη), φουντούκι,
σιτάρι (γλουτένη, κριθάρι
(γλουτένη), σόγια

αλεύρι σίτου, αυγό, γάλα

Cookies με χρωματιστά
κομματάκια σοκολάτας.

Συστατικά: παρασκευή ζύμης
(56%) (αλεύρι σίτου, ζάχαρη,
φυτικά έλαια (φοινικέλαιο και
κραμβέλαιο), ολόκληρο αυγό σε
σκόνη, στερεά ορού γάλακτος,
ενισχυτικός παράγοντας Ε-500,
αλάτι, άρωμα βανίλιας, αλεύρι
σίτου, βούτυρο (παστεριωμένη
κρέμα γάλακτος, ένζυμα γάλακτος,
χρώμα Ε160aiii), νερό, κομματάκια
σοκολάτας (ζάχαρη, λαρδί κακάο,
αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη,
χρώματα (Ε171, Ε163, Ε172, Ε101,
Ε120, Ε141, Ε160), παράγοντες
επικάλυψη (Ε904, Ε414, Ε903,
Ε901), γαλακτωματοποιητής
(λεκιθίνη σόγιας), άρωμα
βανιλίνης.
Πιθανόν να περιέχονται ίχνη από:
φιστίκια, ξηρούς καρπούς με
κέλυφος, σέλινο, μουστάρδα,
σησάμι, θειώδη (SO2), λούπινο..

αλεύρι σίτου, αυγό, γάλα,
σόγια

6) ΑΛΜΥΡΑ - ΣΦΟΛΙΑΤΟΕΙΔΗ
Προϊόν
ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΟΛΙΚΗΣ
ΚΡΕΜΑ-ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ
(Φλογέρα) 180γρ.

ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΟΛΙΚΗΣ
ΚΡΕΜΑ (Φλογέρα)
180γρ.

Συστατικά
Ζύμη 70%: αλεύρι σίτου , αλεύρι
σίτου ολικής , μαργαρίνη[φυτικά
έλαια μερικώς υδρογονωμένα
(βαμβακέλαιο και ηλιέλαιο) και
φυτικά λίπη μερικώς
υδρογονωμένα (φοινικέλαιο,
φοινικοπυρηνέλαιο),νερό,
γαλακτωματοποιητές: (μονο- και
δι- γλυκερίδια λιπαρών οξέων),
αλάτι,συντηρητικό: σορβικό κάλιο,
μέσο οξίνισης: κιτρικό οξύ,
αρωματική ύλη, χρωστική ουσία: βκαροτένιο], νερό, αλάτι,
ζάχαρη.Γέμιση 30%[βραστή
γαλοπούλα, τυρί κρέμα 20%,
μπεσαμέλ (πρωτεΐνες γάλακτος,
τροποποιημένο άμυλο, φυτικά
λιπαρά, γάλα άπαχο σε σκόνη,
πηκτικό μέσο: αλγινικό Νάτριο,
Ενισχυτικό γεύσης: γλουταμινικό
μονονάτριο, σταθεροποιητής:
Ξανθάνη, αρτυματικές ύλες),αλάτι,
πιπέρι], σπόροι σησαμιού.
Ζύμη 70%: αλεύρι σίτου , αλεύρι
σίτου ολικής , μαργαρίνη[φυτικά
έλαια μερικώς υδρογονωμένα
(βαμβακέλαιο και ηλιέλαιο) και
φυτικά λίπη μερικώς
υδρογονωμένα (φοινικέλαιο,
φοινικοπυρηνέλαιο),νερό,
γαλακτωματοποιητές: (μονο- και
δι- γλυκερίδια λιπαρών οξέων),
αλάτι,
συντηρητικό: σορβικό κάλιο, μέσο
οξίνισης: κιτρικό οξύ, αρωματική
ύλη, χρωστική ουσία: β-καροτένιο],
νερό, αλάτι, ζάχαρη.
Γέμιση 30%[τυρί κρέμα 20%,
μπεσαμέλ (πρωτεΐνες γάλακτος,
τροποποιημένο άμυλο, φυτικά
λιπαρά, γάλα άπαχο σε σκόνη,
πηκτικό μέσο: αλγινικό Νάτριο,
Ενισχυτικό γεύσης: γλουταμινικό
μονονάτριο, σταθεροποιητής:
Ξανθάνη, αρτυματικές ύλες),αλάτι,
πιπέρι], σπόροι σησαμιού.

Αλλεργιογόνα
Γάλα (λακτόζη), Αλέυρι
σίτου (γλουτένη), Σπόροι
Σησαμιού

Γάλα (λακτόζη), Αλέυρι
σίτου (γλουτένη), Σπόροι
Σησαμιού

ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΜΕ
ΝΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΙΑ
220γρ .Νηστήσιμο

Ζύμη 66%: αλεύρι ΣΙΤΟΥ, νερό,
φυτική μαργαρίνη [φυτικά έλαια
(ηλιέλαιο, φοινικέλαιο,
βαμβακέλαιο, φοινικοπυρηνέλαιο),
νερό, γαλακτωματοποιητές: μονοκαι διγλυκερίδια λιπαρών οξέων,
αλάτι,
μέσο οξίνισης: κιτρικό οξύ,
συντηρητικό: σορβικό κάλιο,
φυσική αρωματική ύλη, χρωστική
ουσία: β-καροτένιο], αλάτι,
ζάχαρη.
Γέμιση 30%: ντομάτα 18%, ελιά 9%,
πουρές πατάτας
(γαλακτωματοποιητής: μονο- και
διγλυκερίδια λιπαρών οξέων και
δισόξινο πυροφωσφορικό νάτριο,
μέσο οξίνισης: κιτρικό οξύ,
συντηρητικό:
μεταθειώδες νάτριο,
αντιοξειδωτικό:
βουτυροϋδροξυανισόλη),
τοματοπολτός, ζάχαρη, αλάτι,
ρίγανη, πιπέρι λευκό. Επίπαση
ζύμης 4% ΣΗΣΑΜΙ

Αλέυρι σίτου (γλουτένη),
Σπόροι Σησαμιού

ΠΟΛΥΣΠΟΡΗ
ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΠΙΤΑ

Ζύμη (75%) αλεύρι ΣΙΤΟΥ,
μαργαρίνη (φυτικά έλαια μερικώς
υδρογονωμένα: βαμβακέλαιο,
ηλιέλαιο και φυτικά λίπη μερικώς
υδρογονωμένα: φοινικέλαιο,
φοινικοπυρννέλαιο), νερό,
γαλακτωματοποιητής: μονο- και
διγλυκερίδια λιπαρών οξέων,
αλάτι, Συντηρητικό: σορβικό κάλιο,
μέσο όξυνσης: κιτρικό οξύ,
αρωματική ύλη, χρωστική ουσία: Βκαροτένιο, νερό, ΑΥΓΟ σε σκόνη,
ζάχαρη, αλάτι, βελτιωτικό αλευρού
(ζάχαρη, αλεύρι ΣΙΤΟΥ),
ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΤΕΣ: εστερες
του μονο- και διγλυκεριδίων
λιπαρών οξέων, λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ,
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ: κομμι γκουαρ,
φωσφορικό ασβέστιο, αλεύρι
ΣΟΓΙΑΣ, ΜΕΣΟ ΟΞΙΝΙΣΗΣ:
ασκορβικο οξύ, μαγιά, γέμιση
(25%) [Λουκάνικο (κρέας χοιρινό
62%, νερό, ΜΔΚ κοτόπουλο, άμυλο
ΣΙΤΟΥ, ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ γαλακτικό
νάτριο, ερυθορβικό νάτριο), αλάτι,
ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗΣ:
φωσφορικά άλατα, δεξτροζη,
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΓΕΥΣΗΣ: γλουταμινικό
νάτριο, πρωτεΐνες ΓΑΛΑΚΤΟΣ,
ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ: κολιανδρός,
κρεμμύδι, σκόρδο, πιπεροριζά,
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΙΝΑΠΙ), ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ
(διακετοξικο νάτριο, νιτρώδες
νάτριο, σορβικό κάλιο), ΧΡΩΣΤΙΚΗ
ΟΥΣΙΑ: εκχύλισμα πάπρικά)].

Γάλα (λακτόζη), Αλέυρι
σίτου (γλουτένη), Σπόροι
Σησαμιού, Αυγό,
Σινάπι(Μουστάρδα), Σόγια

ΤΥΡΟΠΙΤΑ ΜΠΟΥΡΕΚΙ
170gr

Ζύμη Αλεύρι ΣΙΤΟΥ (γλουτένη,
Γάλα (λακτόζη), Αλέυρι
βελτιωτικό: ασκορβικό οξύ,
σίτου (γλουτένη), Αυγό,
κυστεΐνη, αμυλάση, ένζυμα
Σόγια
αρτοποιίας, γαλακτωματοποιητές:
μονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών
οξέων)Φυτική μαργαρίνη [σε
μεταβαλλόμενες αναλογίες φυτικά
έλαια μερικώς υδρογονωμένα
(βαμβακέλαιο ή και ηλιέλαιο,
σογιέλαιο) και φυτικά λίπη μερικώς
υδρογονωμένα (φοινικέλαιο,
φοινικοπυρηνέλαιο), νερό,
γαλακτωματοποιητές: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, αλάτι,
συντηρητικό: σορβικό κάλιο, μέσο
οξίνισης: κιτρικό οξύ, άρωμα,
χρωστική: β-καροτένιο] Νερό,
Αλάτι, Ζάχαρη. ΓΕΜΙΣΗ (29.4%),
Μυζήθρα 11,7%, Νερό, Λευκό τυρί
3,5%, Σιμιγδάλι σίτου, Αλάτι,
Πιπέρι λευκό. Αλλεργιογόνα
Δημητριακά που περιέχουν
γλουτένη (σιτάρι, σίκαλη, κριθάρι,
βρώμη κτλ.) και προϊόντα με βάση
τα σιτηρά αυτά, Αυγά και προϊόντα
με βάση τα αυγά, Σόγια και
προϊόντα με βάση τη σόγια, Γάλα
και προϊόντα με βάση το γάλα
(συμπεριλαμβανομένης της
λακτόζης)

Chocolate Croissant
85gr

Αλεύρι ΣΙΤΟΥ, νερό, φυτικά έλαια
και λίπη (φοινικέλαιο, καρύδας,
ηλιέλαιο, κραμβέλαιο), ζάχαρη,
σιρόπι γλυκόζης και φρουκτόζης,
βούτυρο (ΓΑΛΑ) 1,9%, μαγιά,
ΑΜΥΓΔΑΛΑ, αλάτι, κακαόμαζα,
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ (0,7%), σκόνη κακάο
με χαμηλά λιπαρά (0,7%),
γαλακτωματοποιήτες (Ε472e,
λεκιθίνες Ε471, λεκιθίνες σόγιας),
σκόνη αποβουτυρωμένου
γάλακτος, βούτυρο κακάο, λιπαρά
ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικό άρωμα,
βελτιωτικό αλεύρου (ασκορβικό
οξύ Ε920), χρώμα (καροτένη),
αρωματική ουσία, ένζυμα.
Παρασκευάζετε σε εργοστάσιο που
επεξεργάζεται: γαλακτοκομικά
προϊόντα, αυγό, σόγια, ξηρούς
καρπούς και σησάμι.

Γάλα (λακτόζη), Αλέυρι
σίτου (γλουτένη), Σόγια,
Αυγό, Ίχνη από Ξηρούς
Καρπούς, Σπόροι Σησαμιού

Croissant Βουτύρου
80gr.

Σπανακόπιτα
Στριφτάρι - Τυρί

Σπανακόπιτα
Στριφτάρι: Νηστήσιμο

Αλεύρι ΣΙΤΟΥ, νερό, βούτυρο 18%,
μαγιά, ζάχαρη, ΑΥΓΑ, αλάτι,
ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΣΙΤΟΥ, ένζυμα
(αμυλάσες, ημικυτταρίνες),
βελτιωτικό αλεύρου Ε300, αυγό
(αυγό, νερό).
Περιέχει: γαλακτοκομικά προϊόντα,
αυγό και γλουτένη.
Μπορεί να περιέχει ίχνη από:
ξηρούς καρπούς και σόγια.
Φύλλο χωριάτικο (50%) (Αλεύρι
Σίτου, νερό, άμυλο αραβοσίτου,
ηλιέλαιο, αλάτι, ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ:
Σορβικό κάλιο), ΓΕΜΙΣΗ 50%
[Σπανάκι (23%), Τυρί φέτα 9%
κρεμμύδι, πράσο, άνηθος,
φρυγανιά τριμμήνη (ΣΙΤΟΣ),
τροποποιημένο αμυλό, αλάτι,
πιπέρι), ηλιέλαιο ροφινέ.
Το προιόν παράγεται σε
χώρο που επεξεργάζεται προιοντα
γάλακτος, αυγού, σινάπι, σουσάμι.
Φύλλο χωριάτικο (50%) (Αλεύρι
Σίτου, νερό, άμυλο αραβοσίτου,
ηλιέλαιο, αλάτι, ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ:
Σορβικό κάλιο), ΓΕΜΙΣΗ 50%
[Σπανάκι (23%), κρεμμύδι, πράσο,
άνηθος, φρυγανιά τριμμήνη
(ΣΙΤΟΣ), τροποποιημένο αμυλό,
αλάτι, πιπέρι), ηλιέλαιο ροφινέ.
.
Το προιόν παράγεται σε
χώρο που επεξεργάζεται προιοντα
γάλακτος, αυγού, σινάπι, σουσάμι.

Γάλα (λακτόζη), Αλέυρι
σίτου (γλουτένη), Σόγια,
Αυγό, Ίχνη από Ξηρούς
Καρπούς, Σπόροι Σησαμιού

Γάλα (λακτόζη), Αλέυρι
σίτου (γλουτένη), Αυγό,
Σπόροι Σησαμιού,
Σινάπι(Μουστάρδα)

Γάλα (λακτόζη), Αλέυρι
σίτου (γλουτένη), Αυγό,
Σπόροι Σησαμιού,
Σινάπι(Μουστάρδα)

Κουλούρι Ολικής με
λαχανικά και
ελαιόλαδο

Μπουγάτσα με Κρέμα

Ζύμη 65%: Αλεύρι σίτου ολικής
άλεσης 25%, νερό, αλεύρι σίτου,
φυτική μαργαρίνη (μη
υδρογονωμένα φυτικά λίπη
(φοινικέλαιο, φοινικοπυρηνέλαιο)
και μη υδρογονωμένα φυτικά
έλαια (ηλιέλαιο, βαμβακέλαιο,
αραββοσιτέλαιο), νερό,
γαλακτωματοποιητής (Ε471),
αλάτι, ρυθμιστής οξύτητας (Ε330),
χρωστική ουσία: β – καροτένιο,
αρωματική ύλη, σταφιδίνη μαύρη,
αλάτι, τροποποιημένο άμυλο,
βύνη. Γέμιση 30%: [Πιπεριές σε
ποικίλη αναλογία (πράσινη,
κόκκινη και κίτρινη πιπεριά),
κρεμμύδι, λάχανο, καρότο, τομάτα
αποφλοιωμένη, σιμιγδάλι σίτου,
εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο
3,5%, ξύδι βαλσάμικο, αλάτι.
Επίπαση ζύμης 5%: Μείγμα
πολύσπορο σε ποικίλη αναλογία
(σουσάμι, νιφάδες, βρώμη,
ηλιόσποροι)
Το προϊόν μπορεί να περιέχει ίχνη
από: αυγό, γάλα, ξηρούς καρπούς
με κέλυφος, φιστίκι αράπικο
(αραχίδες), μουστάρδα, προϊόντα
σόγιας
Ζύμη 53%: αλεύρι σίτου, νερό,
μείγμα φυτικών λιπών και ελαίων
[μερικώς υδρογονωμένα φυτικά
έλαια (βαμβακέλαιο, ηλιέλαιο),
μερικώς υδρογονωμένα φυτικά
λίπη (φοινικέλαιο,
φοινικοπυρηνέλαιο], αρωματική
ύλη, χρωστική ουσία: βκαροτένιο)], αλάτι, ζάχαρη,
γλυκερίνη.
Γέμιση κρέμα 47%: νερό, ζάχαρη,
σιμιγδάλι (σίτου και καλαμποκιού),
μείγμα φυτικών λιπών και ελαίων
[(φυτικά λίπη (φοινικέλαιο,
φοινικέλαιο μερικώς
υδρογονωμένο), φυτικά έλαια
(βαμβακέλαιο, κραμβέλαιο,
ηλιέλαιο), βούτυρο γάλακτος,
χρωστική ουσία: β-καροτένιο,
αρωματικίες ύλες], πλήρες γάλα
αφυδατωμένο, γλυκερίνη, άμυλο
αραβοσίτου, άρωμα βανίλιας,

Αλεύρι σίτου, σουσάμι,
βρώμη, αυγό, γάλα, ξηρούς
καρπούς, αραχίδες,
μουστάρδα , σόγια

Αλεύρι σίτου, γάλα, Αυγό

κουρκουμάς.
Το προϊόν μπορεί να περιέχει ίχνη
από: αυγό, σουσάμι, ξηρούς
καρπούς με κέλυφος, φυστίκι
αράπικο (αραχίδες), προϊόντα
σόγιας, μουστάρδα.

7) ΓΛΥΚΑ
Προϊόν
Donut Δαχτυλίδι Λευκό Γλάσο
100γρ

Donut Δαχτυλίδι Γλάσο Κακάο
100γρ

Donut με γέμιση Πραλίνα
125γρ

Συστατικά
Αλεύρι σίτου (γλουτένη) νερό,
φυτικό λίπος (φοινικέλαιο), ζάχαρη,
πρωτεΐνες σόγιας, μαλτοδεξτρίνη,
αλάτι, γαλακτωματοποιητής: Ε471,
Ε472, Ε466, διογκωτικές ύλες: Ε450,
Ε500, μαγιά, αρωματικές ουσίες,
καρυκεύματα. Επικάλυψη 5%:
ζάχαρη, σιρόπι γλυκόζη,
σταθεροποιητής: Ε471
Μπορεί να περιέχει ίχνη από ξηρούς
καρπούς, αυγό, προϊόντα και
υποπροϊόντα γάλακτος
Αλεύρι σίτου (γλουτένη) νερό,
φυτικό λίπος (φοινικέλαιο), ζάχαρη,
πρωτεΐνες σόγιας, μαλτοδεξτρίνη,
αλάτι, γαλακτωματοποιητής: Ε471,
Ε472, Ε466, διογκωτικές ύλες: Ε450,
Ε500, μαγιά, αρωματικές ουσίες,
καρυκεύματα. Επικάλυψη 5%:
ζάχαρη, κακάο, σιρόπι γλυκόζη,
σταθεροποιητής: Ε471
Αλλεργιογόνα: Βλέπε συστατικά με
έντονο χρώμα Μπορεί να περιέχει
ίχνη από ξηρούς καρπούς, αυγό,
προϊόντα και υποπροϊόντα γάλακτος
Αλεύρι σίτου (γλουτένη) νερό,
φυτικό λίπος (φοινικέλαιο), ζάχαρη,
πρωτεΐνες σόγιας, μαλτοδεξτρίνη,
αλάτι, γαλακτωματοποιητής: Ε471,
Ε472, Ε466, διογκωτικές ύλες: Ε450,
Ε500, μαγιά, αρωματικές ουσίες,
καρυκεύματα. Επικάλυψη 5%:
ζάχαρη, σιρόπι γλυκόζη.
Σταθεροποιητής: Ε471 Γέμιση: 10%:
ζάχαρη, φυτικά έλαια (βαμβακέλαιο,
φοινικέλαιο), αποβουτυρωμένο
κακάο σκόνη 6%, ορρός γάλακτος
σκόνη, σογιάλευρο, άμυλο
αραβοσίτου, φουντουκόπαστα 1%,
γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη
σόγιας, βανιλίνη, άρωμα. Μπορεί να
περιέχει ίχνη από αυγό.

Αλλεργιογόνα
Γάλα (λακτόζη),
Αλέυρι σίτου
(γλουτένη), Σόγια,
Αυγό, Ίχνη από
Ξηρούς Καρπούς

Γάλα (λακτόζη),
Αλέυρι σίτου
(γλουτένη), Σόγια,
Αυγό, Ίχνη από
Ξηρούς Καρπούς

Γάλα (λακτόζη),
Αλέυρι σίτου
(γλουτένη), Σόγια,
Αυγό, Ίχνη από
Ξηρούς Καρπούς,
Φουντουκόπαστα

Donut με γέμιση Τζέλλι
Βατόμουρου 125γρ

Donut με γέμιση Κρέμα 125γρ

Αλεύρι σίτου (γλουτένη) νερό,
φυτικό λίπος (φοινικέλαιο), ζάχαρη,
πρωτεΐνες σόγιας, μαλτοδεξτρίνη,
αλάτι, γαλακτωματοποιητής: Ε471,
Ε472, Ε466, διογκωτικές ύλες: Ε450,
Ε500, μαγιά, αρωματικές ουσίες,
καρυκεύματα. Επικάλυψη 1,5%:
ζάχαρη άχνη. Γέμιση: 10%: άμυλο
καλαμποκιού, νερό, ζάχαρη, αλάτι,
φυσικός πηκτικός παράγοντας:
Ε412, συντηρητικό: Ε221 ρυθμιστής
οξύτητας: Ε365, Ε330, χρωστικές
ουσίες: Ε133, Ε129*
Αλλεργιογόνα: Βλέπε συστατικά με
έντονο χρώμα Ε129* Μπορεί να
προκαλέσει επιβλαβή συνέπεια στην
δραστηριότητα και προσοχή στα
παιδιά Μπορεί να περιέχει ίχνη από
ξηρούς καρπούς και αυγό, προϊόντα
και υποπροϊόντα γάλακτος.
Αλεύρι σίτου (γλουτένη) νερό,
φυτικό λίπος (φοινικέλαιο), ζάχαρη,
πρωτεΐνες σόγιας, μαλτοδεξτρίνη,
αλάτι, γαλακτωματοποιητής: Ε471,
Ε472, Ε466, διογκωτικές ύλες: Ε450,
Ε500, μαγιά, αρωματικές ουσίες,
καρυκεύματα. Επικάλυψη 5%:
ζάχαρη, σιρόπι γλυκόζη.
Σταθεροποιητής: Ε471, κακάο.
Γέμιση: 10%: άμυλο
αλαμποκιού,δεξτρόζη, αλάτι,
διορθωτής οξύτητας: Ε575, Ε330,
χρωστικές ουσίες: Ε171, Ε102, Ε110.
Συντηρητικό: Ε211, τεχνητό
βούτηρο, καραμελέ, βανιλίνη και
γεύσης κρέμας, πυκνωτικό: Ε401,
στερεά σιροπιού
γλυκόζης,γαλακτωματοποιητής:Ε443
,μαλτοδεξτρίνη, άμυλο σίτου.
Μπορεί να περιέχει ίχνη από ξηρούς
καρπούς και αυγό, προϊόντα και
υποπροϊόντα γάλακτος.

Γάλα (λακτόζη),
Αλέυρι σίτου
(γλουτένη), Σόγια,
Αυγό, Ίχνη από
Ξηρούς Καρπούς

Γάλα (λακτόζη),
Αλέυρι σίτου
(γλουτένη), Σόγια,
Αυγο, Ίχνη από
Ξηρούς Καρπούς

Μάφιν με Διπλή Σοκολάτα και
Κρέμα 110GR

Ζάχαρη, εξευγενισμένο ηλιέλαιο,
παστεριωμένο Αυγό, αλεύρι Σίτου
(αλεύρι Σίτου, αντιοξειδωτικό E300),
κρέμα γέμισης (7%) [νερό, κρέμα
Γάλακτος (29%) (ζάχαρη (Θειώδη),
τροποποιημένο άμυλο πατάτας,
σταθεροποιητές (E339, E450,E516),
πλήρες Γάλα σε σκόνη, δεξτρόζη
Σιταριού, ορός Γάλακτος σε σκόνη,
συντηρητικά (E516, E202),
πυκνωτικό E401, αλάτι, οξύ E330,
αρωματικές ύλες, χρώματα (E171, Ε
160, Ε101), μπαχαρικά), συντηρητικό
E202], νερό,
προετοιμασία μάφιν:
[τροποποιημένο άμυλο
καλαμποκιού, γλουτένη Σίτου,
διογκωτικά (E341, E500, E450), ορός
Γάλακτος σε σκόνη (Αυγό), αλάτι,
δεξτρόζη (καλαμπόκι, Σιτάρι),
γαλακτωματοποιητές (Ε471 (πλήρως
υδρογονωμένο λίπος φοίνικα), E475
(πλήρως υδρογονωμένο
φοινικέλαιο), E472b (πλήρως
υδρογονωμένο λίπος (φοίνικα,
ελαιοκράμβη)), E472e (πλήρως
υδρογονωμένο φοινικέλαιο)),
πυκνωτικά (Ε466, Ε412),
αφυδατωμένο ασπράδι Αυγού,
σιρόπι γλυκόζης (Σιτάρι),
αποβουτυρωμένο Γάλα σε σκόνη,
γαλακτωματοποιητής (καζεϊνικά
άλατα νατρίου (Γάλα)), αρωματικές
ύλες (βανίλια, βανιλίνη),
αντιοξειδωτικό E330], σκόνη κακάο
χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά,
σοκολάτα (2,5%) (ζάχαρη, πάστα
κακάου, δεξτρόζη καλαμποκιού,
σκόνη κακάο χαμηλής
περιεκτικότητας σε λιπαρά (4%),
λαρδί κακάο, γαλακτωματοποιητής
E322), σοκολατούχο Γάλα (2%)
[ζάχαρη, πλήρες Γάλα σε σκόνη,
λαρδί κακάο, πάστα κακάο, ορός
Γάλακτος σε σκόνη,
αποβουτυρωμένο Γάλα σε σκόνη,
γαλακτωματοποιητής E322 (λεκιθίνη
Σόγιας), φυσικό άρωμα βανίλιας],
λευκή σοκολάτα (1,5%) [ζάχαρη,
πλήρες Γάλα σε σκόνη, λαρδί κακάο,
αποβουτυρωμένο Γάλα σε

Γάλα (λακτόζη),
Αλέυρι σίτου
(γλουτένη), Αυγό,
Ίχνη από Ξηρούς
Καρπούς, Σόγια,
Σέλινο,
Μουστάρδα,
Σισάμι, Θειώδη
(SO2), Λουπίνο

σκόνη,γαλακτωματοποιητής E322
(λεκιθίνη Σόγιας), φυσικό άρωμα
βανίλιας], αρωματικές
σοκολάτας.Πιθανόν να περιέχονται
ίχνη: Ξηρούς καρπούς με κέλυφος
και παράγωγα τους, Σέλινο,
Μουστάρδα, Λούπινο

Μάφιν με Τριπλή Σοκολάτα
110GR

Ζάχαρη, εξευγενισμένο ηλιέλαιο,
παστεριωμένο Αυγό, αλεύρι Σίτου
(αλεύρι Σίτου, αντιοξειδωτικό E300),
προετοιμασία σοκολάτα και κακάο
(7%) [κρέμα με βάση φυτικά λίπη
(νερό, υδρογονωμένο λίπος φυτικού
φοινικέλαιου,Βουτυρόγαλα σε
σκόνη (Γάλα), τροποποιημένο άμυλο
πατάτας, γαλακτωματοποιητής
E435, πυκνωτικά (E461, E415),
ρυθμιστής οξύτητας E331), σιρόπι
γλυκόζης-φρουκτόζης, σοκολάτα σε
σκόνη (12%), ζάχαρη, λίπος κακάο
σε σκόνη (5%),τροποποιημένο
άμυλο καλαμποκιού, πηκτικός
παράγοντας E406, αλάτι,
συντηρητικό E202, ρυθμιστές
οξύτητας (E270, E331),άρωμα
βανίλιας,χρώμα E150c],
προετοιμασία μάφιν:
(τροποποιημένο άμυλο
καλαμποκιού, γλουτένη Σίτου,
διογκωτικά (E341,E500, E450), σκόνη
ορού Γάλακτος (Αυγό), αλάτι,
δεξτρόζη (καλαμπόκι, Σιτάρι),
γαλακτωματοποιητές (Ε471 (πλήρως
υδρογονωμένο λίπος φοίνικα), E475
(πλήρως υδρογονωμένο λίπος
φοίνικα), E472b (πλήρως
υδρογονωμένα λιπαρά (φοίνικας,
ελαιοκράμβη)), E472e (πλήρως
υδρογονωμένο λίπος φοίνικα)),
πυκνωτικά (Ε466, Ε412),
αφυδατωμένο ασπράδι Αυγού,
σιρόπι γλυκόζης (Σιτάρι),
αποβουτυρωμένο Γάλα σε σκόνη,
γαλακτωματοποιητής (καζεϊνικών
αλάτων νατρίου (Γάλα)), αρώματα
(Βανίλια, βανιλίνη), αντιοξειδωτικό
E330), σοκολάτα (5%) (ζάχαρη,
πάστα κακάου, δεξτρόζη
καλαμποκιού, σκόνη κακάο χαμηλής
περιεκτικότητας σε λιπαρά (4%),
λαρδί κακάο, γαλακτωματοποιητής
E322), σοκολάτα Γάλακτος (3,5%)
[ζάχαρη, πλήρες Γάλα σε σκόνη,
λαρδί κακάο, πάστα κακάου, ορός
Γάλακτος σε σκόνη,
αποβουτυρωμένο Γάλα σε σκόνη,
γαλακτωματοποιητής E322 (λεκιθίνη
Σόγιας), άρωμα βανίλιας], σκόνη

Γάλα (λακτόζη),
Αλέυρι σίτου
(γλουτένη), Σόγια,
Αυγό, Ίχνη από
Ξηρούς Καρπούς,
Φιστίκια, Σέλινο,
Μουστάρδα,
Σισάμι, Θειώδη
(SO2), Λουπίνο

κακάο χαμηλής περιεκτικότητας σε
λιπαρά (3%), λευκή σοκολάτα (1,2%)
[πλήρες Γάλα σε σκόνη
αποβουτυρωμένο Γάλα σε σκόνη,
γαλακτωματοποιητής E322 (λεκιθίνη
Σόγιας), άρωμα βανίλιας],
αρωματικές σοκολάτας
Πιθανόν να περιέχονται ίχνη:
Ξηρούς καρπούς με κέλυφος,
θειώδη (SO2), λούπινο

Μάφιν με Βατόμουρα (Μπλέ
Μούρα) και Τυρί 110GR

Ζάχαρη, αλεύρι Σίτου (αλεύρι Σίτου,
αντιοξειδωτικό E300), παστεριωμένο
Αυγό, νερό, εξευγενισμένο ηλιέλαιο,
γέμιση γεύσης Τυριού (Γάλα) (10%)
(ζάχαρη, φυτικά έλαια (φοινικέλαιο,
κραμβέλαιο), νερό, κρέμα Τυριού σε
σκόνη (Γάλα) (7%), ενυδατικό E420ii,
οξύ E330, αλάτι,
γαλακτωματοποιητές (E435, Ε471),
συντηρητικό E202, φυσικό άρωμα
βανίλιας, χρώμα Ε160),
προετοιμασία μάφιν:
(Τροποποιημένο άμυλο
καλαμποκιού, γλουτένη Σίτου,
διογκωτικά (E341, E500, E450), ορός
Γάλακτος σε σκόνη (Αυγό), αλάτι,
δεξτρόζη (καλαμπόκι, Σιτάρι),
γαλακτωματοποιητές (Ε471 (πλήρως
υδρογονωμένα λιπαρά (φοίνικας)),
E475 (πλήρως υδρογονωμένα
λιπαρά (φοίνικας)), E472b (πλήρως
υδρογονωμένα λιπαρά (φοίνικας,
ελαιοκράμβη)),
E472e (πλήρως υδρογονωμένα
λιπαρά (παλάμη)), πυκνωτικά (Ε466,
Ε412), αφυδατωμένο ασπράδι
Αυγού, σιρόπι γλυκόζης (Σιτάρι),
αποβουτυρωμένο Γάλα σε σκόνη,
γαλακτωματοποιητής (καζεϊνικά
άλατα νατρίου (Γάλα)), αρωματικές
ύλες (βανίλια, βανιλίνη),
αντιοξειδωτικό E300), κατεψυγμένα
βατόμουρα (5,5%), αρωματικές
βακκίνια
(0,2%), προετοιμασία φρούτων:
[πυκνωτικά E1414 (τροποποιημένο
άμυλο πατάτας), Ε1422
(Τροποποιημένο άμυλο
καλαμποκιού)].
Πιθανόν να περιέχονται ίχνη: Σόγια,
Ξηροί καρποί με κέλυφος, Σέλινο,
Μουστάρδα, Σισάμι, Θειώδη (SO2),
Λούπινο

Γάλα (λακτόζη),
Αλέυρι σίτου
(γλουτένη), Αυγό,
Ίχνη από Ξηρούς
Καρπούς, Σόγια,
Σέλινο,
Μουστάρδα,
Σισάμι, Θειώδη
(SO2), Λουπίνο

Μάφιν με Μαλακή Καραμέλα
Βούτυρου (TOFFEE) και Μήλο
110GR

Ζάχαρη, αλεύρι Σίτου (αλεύρι Σίτου,
αντιοξειδωτικό E300), παστεριωμένο
Αυγό, νερό, εξευγενισμένο ηλιέλαιο,
προετοιμασία μάφιν:
[τροποποιημένο άμυλο
καλαμποκιού, γλουτένη Σίτου,
διογκωτικά μέσα (E341, E500, E450),
ορός Γάλακτος σε σκόνη (Αυγό),
αλάτι, δεξτρόζη (καλαμπόκι, Σιτάρι),
γαλακτωματοποιητές (Ε471 (πλήρως
υδρογονωμένο λίπος φοίνικα), E475
(πλήρως υδρογονωμένο λίπος
φοίνικα), E472b (πλήρως
υδρογονωμένα λίπη (φοινικέλαιο,
κραμβέλαιο), E472e (πλήρως
υδρογονωμένο φοινικέλαιο)),
πυκνωτικά
(Ε466, Ε412), αφυδατωμένο
ασπράδι Αυγού, σιρόπι γλυκόζης
(Σιτάρι), αποβουτυρωμένο Γάλα σε
σκόνη,γαλακτωματοποιητής:
καζεϊνικά άλάτα νατρίου (Γάλα),
αρωματικές ύλες (βανίλια,
βανιλίνη), αντιοξειδωτικό E300],
γέμιση καραμέλα (7%) (σιρόπι
γλυκόζης, ζαχαρούχο συμπυκνωμένο
αποβουτυρωμένο Γάλα, νερό,
ζάχαρη, φυτικά λίπη (φοίνικας),
τροποποιημένο άμυλο
καλαμποκιού, γαλακτωματοποιητές
(Ε471, E322 (λεκιθίνη Σόγιας)),
αρωματικές καραμέλας, ρυθμιστής
οξύτητας E331iii, αλάτι, συντηρητικό
E202, οξύ Ε334, παράγοντας πήξης
E440), κομματάκια καραμέλας (3%)
[ζάχαρη, συμπυκνωμένο Γάλα,
φοντάν (ζάχαρη, γλυκόζη, νερό),
γλυκόζη, φυτικά έλαια (Φοίνικας),
Βούτυρο , φυσικό άρωμα βανίλιας],
κομματάκια μήλου (3%) (μήλο
(99,8%), αλάτι, ρυθμιστής οξύτητας
E330, αντιοξειδωτικό E300),
αρωματικές καραμέλας (0,15%).
Πιθανόν να περιέχονται ίχνη: Ξηροί
καρποί με κέλυφος, Σέλινο, Λούπινο

Γάλα (λακτόζη),
Αλέυρι σίτου
(γλουτένη), Αυγό,
Ίχνη από Ξηρούς
Καρπούς, Σέλινο,
Λουπίνο

Cookies με κομματάκια
σοκολάτας

Cookies με χρωματιστά
κομματάκια σοκολάτας

Παρασκευή Ζύμης (αλεύρι Σίτου,
ζάχαρη, φυτικά έλαια (φοινικέλαιο
και κραμβέλαιο), ολόκληρο Αυγό σε
σκόνη, στερεά ορού Γάλακτος,
ενισχυτικός παράγοντας E-500,
αλάτι, άρωμα βανίλιας),νιφάδες
σοκολάτας (20%), (ζάχαρη, πάστα
κακάο, δεξτρόζη καλαμποκιού,
κακάο με χαμηλά λιπαρά σε σκόνη,
λαρδί κακάο, γαλακτωματοποιητής
E322), αλεύρι Σίτου, Βούτυρο
(Παστεριωμένη Κρέμα, ένζυμα
Γάλακτος, χρώμα E160aiii),νερό.
Πιθανόν να περιέχονται ίχνη από:
Φιστίκια, σόγια, ξηρούς καρπούς με
κέλυφος, σέλινο, μουστάρδα,
σησάμι, Θειώδη (SO2), λούπινο
Παρασκευή Ζύμης (56%) (αλεύρι
Σίτου, ζάχαρη,φυτικά έλαια,
(φοινικέλαιο και κραμβέλαιο),
ολόκληρο Αυγό σε σκόνη, στερεά
ορού Γάλακτος, ενισχυτικός
παράγοντας E-500,αλάτι, άρωμα
βανίλιας), αλεύρι Σίτου, Βούτυρο
(παστεριωμένη κρέμα Γάλακτος,
ένζυμα Γάλακτος, χρώμα E160aiii),
νερό, κομματάκια σοκολάτας
(ζάχαρη, λαρδί κακάο, πάστα κακάο,
αποβουτυρωμένο Γάλα σε σκόνη,
πλήρες Γάλα σε σκόνη, χρώματα
(E171, E163, E172, E101, E120, E141,
Ε 160), παράγοντες επικάλυψης
(E904, Ε414, E903, E901),
γαλακτωματοποιητής (λεκιθίνη
Σόγιας), άρωμα βανιλίνης).
Πιθανόν να περιέχονται ίχνη απο:
φιστίκια, ξηρούς καρπούς με
κέλυφος, σέλινο,μουστάρδα,
σησάμι, Θειώδη (SO2), λούπινο

Γάλα (λακτόζη),
Αλέυρι σίτου
(γλουτένη), Σόγια,
Αυγό, Ίχνη από
Ξηρούς Καρπούς,
Φιστίκια, Σέλινο,
Μουστάρδα,
Σησάμι, Θειώδη
(SO2), Λουπίνο

Γάλα (λακτόζη),
Αλέυρι σίτου
(γλουτένη), Σόγια,
Αυγό, Ίχνη από
Ξηρούς Καρπούς,
Φιστίκια, Σέλινο,
Μουστάρδα,
Σισάμι, Θειώδη
(SO2), Λουπίνο

8) ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ
Προϊόν
Chicken Twist

Συστατικά
ΠΑΚΕΤΑ POLISPORI), κοτόπουλο 13%,χαμ
γαλοπούλας,σόγια,λακτόζη,κραμπί, τυρί
έταμ(γάλα),καρόττο,μάνγκο, Βουτυρο
(γάλα)

Αλλεργιογόνα
Σόγια, Λακτόζη, Γάλα

Pork BBQ

White BAUETE,χοιρινή πανσέτα
13%,πάρπικιου σως(σέλινο), τυρί
Γούντα(γάλα),καραμελωμένα
κρεμμύδια,αγιόλι,Βουτυρο (γάλα)

σέλινο, γάλα

Prosciutto
Mozzarella

TSAPATA POLISPORI), προσιούτο 13%,τυρί
μοτσαρέλλα 13%(γάλα), γάλα
ρόκκα,καρόττο,πέστο
βασιλικού,βαλσάμικο κρέμα ,Βουτυρο
(γάλα)

Σόγια, Λακτόζη, Γάλα

Toasty

ΤΟΑΣΤ), τυρί έταμ 23%(γάλα) χαμ
γαλοπούλας 23%

σόγια, λακτόζη, γάλα

