Енергетична цінність у
порції (кДж)

Вуглеводи в порції (г)

Склад

Гомілка OR: Гомілка курчати-бройлера, вода питна, стабілізатори (Е452, E450), регулятор кислотності Е451), сіль, регулятори кислотності Е262, Е331,
крохмаль рисовий. Борошно пшеничне хлібопекарське в/с. Олія рослинна – суміш Вегафрай: Олії рослинні рафіновані дезодоровані: соняшникова,
ріпакова; піногасник: Е900. Сіль кухонна харчова Екстра. Ароматизатор харчовий "KF MOR Паніровка – ароматизатор для курки: підсилювач смаку та
аромату (Е621), сіль, чорний перець, білий перець, приправа KFC (містить спеції, сушений часник, червоний перець), ріпакова олія. Молочно-яєчна суміш:
молоко сухе знежирене, молочна сироватка суха, кукурудзяний крохмаль, сухий яєчний білок.
Гомілка OR: Гомілка курчати-бройлера, вода питна, стабілізатори (Е452, E450), регулятор кислотності Е451), сіль, регулятори кислотності Е262, Е331,
крохмаль рисовий. Борошно пшеничне хлібопекарське в/с. Олія рослинна – суміш Вегафрай: Олії рослинні рафіновані дезодоровані: соняшникова,
ріпакова; піногасник: Е900. Сіль кухонна харчова Екстра. Ароматизатор харчовий "KF MOR Паніровка – ароматизатор для курки: підсилювач смаку та
аромату (Е621), сіль, чорний перець, білий перець, приправа KFC (містить спеції, сушений часник, червоний перець), ріпакова олія. Молочно-яєчна суміш:
молоко сухе знежирене, молочна сироватка суха, кукурудзяний крохмаль, сухий яєчний білок.
Гомілка OR: Гомілка курчати-бройлера, вода питна, стабілізатори (Е452, E450), регулятор кислотності Е451), сіль, регулятори кислотності Е262, Е331,
крохмаль рисовий. Борошно пшеничне хлібопекарське в/с. Олія рослинна – суміш Вегафрай: Олії рослинні рафіновані дезодоровані: соняшникова,
ріпакова; піногасник: Е900. Сіль кухонна харчова Екстра. Ароматизатор харчовий "KF MOR Паніровка – ароматизатор для курки: підсилювач смаку та
аромату (Е621), сіль, чорний перець, білий перець, приправа KFC (містить спеції, сушений часник, червоний перець), ріпакова олія. Молочно-яєчна суміш:
молоко сухе знежирене, молочна сироватка суха, кукурудзяний крохмаль, сухий яєчний білок.
Гомілка OR: Гомілка курчати-бройлера, вода питна, стабілізатори (Е452, E450), регулятор кислотності Е451), сіль, регулятори кислотності Е262, Е331,
крохмаль рисовий. Борошно пшеничне хлібопекарське в/с. Олія рослинна – суміш Вегафрай: Олії рослинні рафіновані дезодоровані: соняшникова,
ріпакова; піногасник: Е900. Сіль кухонна харчова Екстра. Ароматизатор харчовий "KF MOR Паніровка – ароматизатор для курки: підсилювач смаку та
аромату (Е621), сіль, чорний перець, білий перець, приправа KFC (містить спеції, сушений часник, червоний перець), ріпакова олія. Молочно-яєчна суміш:
молоко сухе знежирене, молочна сироватка суха, кукурудзяний крохмаль, сухий яєчний білок.

КУРКА

Курячі ніжки оригінальні - 1 шт.

84

20.4

12.3

222

931

КУРКА

Курячі ніжки оригінальні - 2 шт.

168

40.7

24.7 14.8 445

1861

КУРКА

Курячі ніжки оригінальні - 3 шт.

252

61.1

37.0 22.3 667

2792

КУРКА

Курячі ніжки оригінальні - 4 шт.

336

81.5

49.4 29.7 889

3722

КУРКА

Курячі ніжки гострі - 1 шт

84

18.1

11.5

857

Гомілка HS: Гомілка курчати-бройлера, вода питна, крохмаль рисовий, сіль, підсилювач смаку та аромату Е621, крохмаль кукурудзяний, червоний перець
чилі, паприка, екстракт перцю капсикум, порошок часнику, регулятори кислотності Е262, Е331. Борошно пшеничне хлібопекарське в/с. Олія рослинна –
суміш Вегафрай: олії рослинні рафіновані дезодоровані: соняшникова, ріпакова; піногасник: Е900. Вкусоароматична харчова добавка «Гостра і пряна
паніровка FKFC»: Розпушувачі (Е450i, E500ii), борошно пшеничне, збагачене вітамінами та мінеральними речовинами (борошно пшеничне, Е170, залізо
відновлене, ніацин, тіамін), декстроза, ароматизатор (містить екстракт куркуми), ріпакова олія.

1714

Гомілка HS: Гомілка курчати-бройлера, вода питна, крохмаль рисовий, сіль, підсилювач смаку та аромату Е621, крохмаль кукурудзяний, червоний перець
чилі, паприка, екстракт перцю капсикум, порошок часнику, регулятори кислотності Е262, Е331. Борошно пшеничне хлібопекарське в/с. Олія рослинна –
суміш Вегафрай: олії рослинні рафіновані дезодоровані: соняшникова, ріпакова; піногасник: Е900. Вкусоароматична харчова добавка «Гостра і пряна
паніровка FKFC»: Розпушувачі (Е450i, E500ii), борошно пшеничне, збагачене вітамінами та мінеральними речовинами (борошно пшеничне, Е170, залізо
відновлене, ніацин, тіамін), декстроза, ароматизатор (містить екстракт куркуми), ріпакова олія.

КУРКА

Курячі ніжки гострі - 2 шт

168

36.3

7.4

Енергетична цінність у
порції (ккал)

Жири у порції (г)

Білок у порції (г)

Страва

Маса/об'єм страви/напою,
г/мл

Категорія

7.0

205

23.1 14.0 409

КУРКА

Курячі ніжки гострі - 3 шт

252

54.4

34.6 21.0 614

2571

Гомілка HS: Гомілка курчати-бройлера, вода питна, крохмаль рисовий, сіль, підсилювач смаку та аромату Е621, крохмаль кукурудзяний, червоний перець
чилі, паприка, екстракт перцю капсикум, порошок часнику, регулятори кислотності Е262, Е331. Борошно пшеничне хлібопекарське в/с. Олія рослинна –
суміш Вегафрай: олії рослинні рафіновані дезодоровані: соняшникова, ріпакова; піногасник: Е900. Вкусоароматична харчова добавка «Гостра і пряна
паніровка FKFC»: Розпушувачі (Е450i, E500ii), борошно пшеничне, збагачене вітамінами та мінеральними речовинами (борошно пшеничне, Е170, залізо
відновлене, ніацин, тіамін), декстроза, ароматизатор (містить екстракт куркуми), ріпакова олія.

КУРКА

Курячі ніжки гострі - 4 шт

336

72.6

46.2 27.9 819

3428

Гомілка HS: Гомілка курчати-бройлера, вода питна, крохмаль рисовий, сіль, підсилювач смаку та аромату Е621, крохмаль кукурудзяний, червоний перець
чилі, паприка, екстракт перцю капсикум, порошок часнику, регулятори кислотності Е262, Е331. Борошно пшеничне хлібопекарське в/с. Олія рослинна –
суміш Вегафрай: олії рослинні рафіновані дезодоровані: соняшникова, ріпакова; піногасник: Е900. Вкусоароматична харчова добавка «Гостра і пряна
паніровка FKFC»: Розпушувачі (Е450i, E500ii), борошно пшеничне, збагачене вітамінами та мінеральними речовинами (борошно пшеничне, Е170, залізо
відновлене, ніацин, тіамін), декстроза, ароматизатор (містить екстракт куркуми), ріпакова олія.

КУРКА

Курячі крильця - 3 шт

75

22.9

24.3 11.5 356

1490

КУРКА

Курячі крильця - 5 шт

125

38.1

40.5 19.1 593

2483

КУРКА

Курячі крильця - 8 шт

200

61.0

64.7 30.6 949

3973

Курячі крила: крило курчати-бройлера, вода питна, сіль, підсилювач смаку та аромату Е621, крохмаль кукурудзяний, червоний перець Чилі, пеприка,
екстракт перцю капсикум, порошок часнику, регулятори кислотності Е262, Е331, крохмаль рисовий. Борошно пшеничне хлібопекарське в/с. Олія рослинна –
суміш Вегафрай: Олії рослинні рафіновані дезодоровані: соняшникова, ріпакова; піногасник: Е900. Вкусоароматична харчова добавка «Гостра і пряна
паніровка FKFC»: Розпушувачі (Е450i, E500ii), борошно пшеничне, збагачене вітамінами та мінеральними речовинами (борошно пшеничне, Е170, залізо
відновлене, ніацин, тіамін), декстроза, ароматизатор (містить екстракт куркуми), ріпакова олія.
Курячі крила: крило курчати-бройлера, вода питна, сіль, підсилювач смаку та аромату Е621, крохмаль кукурудзяний, червоний перець Чилі, пеприка,
екстракт перцю капсикум, порошок часнику, регулятори кислотності Е262, Е331, крохмаль рисовий. Борошно пшеничне хлібопекарське в/с. Олія рослинна –
суміш Вегафрай: Олії рослинні рафіновані дезодоровані: соняшникова, ріпакова; піногасник: Е900. Вкусоароматична харчова добавка «Гостра і пряна
паніровка FKFC»: Розпушувачі (Е450i, E500ii), борошно пшеничне, збагачене вітамінами та мінеральними речовинами (борошно пшеничне, Е170, залізо
відновлене, ніацин, тіамін), декстроза, ароматизатор (містить екстракт куркуми), ріпакова олія.
Курячі крила: крило курчати-бройлера, вода питна, сіль, підсилювач смаку та аромату Е621, крохмаль кукурудзяний, червоний перець Чилі, пеприка,
екстракт перцю капсикум, порошок часнику, регулятори кислотності Е262, Е331, крохмаль рисовий. Борошно пшеничне хлібопекарське в/с. Олія рослинна –
суміш Вегафрай: Олії рослинні рафіновані дезодоровані: соняшникова, ріпакова; піногасник: Е900. Вкусоароматична харчова добавка «Гостра і пряна
паніровка FKFC»: Розпушувачі (Е450i, E500ii), борошно пшеничне, збагачене вітамінами та мінеральними речовинами (борошно пшеничне, Е170, залізо
відновлене, ніацин, тіамін), декстроза, ароматизатор (містить екстракт куркуми), ріпакова олія.

КУРКА

КУРКА

Стріпси з курячого філе гострі - 3 шт.

Стріпси з курячого філе гострі - 5 шт.

93

155

27.0

45.0

15.0

9.5

281

25.0 15.8 468

1176

Стрипс HS: філе курча-бройлера, вода питна, сіль, підсилювач смаку та аромату Е621, крохмаль кукурудзяний, червоний перець чилі, паприка, екстракт
перцю капсикум, часник порошок, стабілізатори (Е450, Е452), регулятор кислотності E4, Е3 крохмаль рисовий. Борошно пшеничне хлібопекарське в/с. Олія
рослинна – суміш Вегафрай: олії рослинні рафіновані дезодоровані: соняшникова, ріпакова; піногасник: Е900. Вкусоароматична харчова добавка «Гостра і
пряна паніровка FKFC»: розпушувачі (Е450i, E500ii), борошно пшеничне, збагачене вітамінами та мінеральними речовинами (борошно пшеничне, Е170,
залізо відновлене, ніацин, тіамін), декстроза, ароматизатор (містить екстракт куркуми), ріпакова олія.

1959

Стрипс HS: філе курча-бройлера, вода питна, сіль, підсилювач смаку та аромату Е621, крохмаль кукурудзяний, червоний перець чилі, паприка, екстракт
перцю капсикум, часник порошок, стабілізатори (Е450, Е452), регулятор кислотності E4, Е3 крохмаль рисовий. Борошно пшеничне хлібопекарське в/с. Олія
рослинна – суміш Вегафрай: олії рослинні рафіновані дезодоровані: соняшникова, ріпакова; піногасник: Е900. Вкусоароматична харчова добавка «Гостра і
пряна паніровка FKFC»: розпушувачі (Е450i, E500ii), борошно пшеничне, збагачене вітамінами та мінеральними речовинами (борошно пшеничне, Е170,
залізо відновлене, ніацин, тіамін), декстроза, ароматизатор (містить екстракт куркуми), ріпакова олія.

КУРКА

Стріпси з курячого філе гострі - 8 шт.

248

72.1

39.9 25.3 749

3135

Стрипс HS: філе курча-бройлера, вода питна, сіль, підсилювач смаку та аромату Е621, крохмаль кукурудзяний, червоний перець чилі, паприка, екстракт
перцю капсикум, часник порошок, стабілізатори (Е450, Е452), регулятор кислотності E4, Е3 крохмаль рисовий. Борошно пшеничне хлібопекарське в/с. Олія
рослинна – суміш Вегафрай: олії рослинні рафіновані дезодоровані: соняшникова, ріпакова; піногасник: Е900. Вкусоароматична харчова добавка «Гостра і
пряна паніровка FKFC»: розпушувачі (Е450i, E500ii), борошно пшеничне, збагачене вітамінами та мінеральними речовинами (борошно пшеничне, Е170,
залізо відновлене, ніацин, тіамін), декстроза, ароматизатор (містить екстракт куркуми), ріпакова олія.

КУРКА

Стрипси з курячого філе оригінальні 3 шт.

102

26.5

12.6 14.2 276

1156

Стрипс OR: Філе курчати-бройлера, вода питна, стабілізатори (Е452, E450), регулятор кислотності Е451, сіль, регулятори кислотності Е262, Е331, крохмаль
рисовий. Борошно пшеничне хлібопекарське в/с. Олія - суміш Вегафрай. Сіль кухонна харчова Екстра. Ароматизатор харчовий "KF MOR Паніровка –
ароматизатор для курки: підсилювач смаку та аромату (Е621), сіль, чорний перець, білий перець, приправа KFC (містить спеції, сушений часник, червоний
перець), ріпакова олія. Молочно-яєчна суміш: молоко сухе знежирене, молочна сироватка суха, кукурудзяний крохмаль, сухий яєчний білок.

КУРКА

Стрипси з курячого філе оригінальні 5 шт.

170

44.2

21.0 23.7 460

1927

Стрипс OR: Філе курчати-бройлера, вода питна, стабілізатори (Е452, E450), регулятор кислотності Е451, сіль, регулятори кислотності Е262, Е331, крохмаль
рисовий. Борошно пшеничне хлібопекарське в/с. Олія - суміш Вегафрай. Сіль кухонна харчова Екстра. Ароматизатор харчовий "KF MOR Паніровка –
ароматизатор для курки: підсилювач смаку та аромату (Е621), сіль, чорний перець, білий перець, приправа KFC (містить спеції, сушений часник, червоний
перець), ріпакова олія. Молочно-яєчна суміш: молоко сухе знежирене, молочна сироватка суха, кукурудзяний крохмаль, сухий яєчний білок.

КУРКА

Стрипси з курячого філе оригінальні 8 шт.

272

70.7

33.5 37.9 736

3083

Стрипс OR: Філе курчати-бройлера, вода питна, стабілізатори (Е452, E450), регулятор кислотності Е451, сіль, регулятори кислотності Е262, Е331, крохмаль
рисовий. Борошно пшеничне хлібопекарське в/с. Олія - суміш Вегафрай. Сіль кухонна харчова Екстра. Ароматизатор харчовий "KF MOR Паніровка –
ароматизатор для курки: підсилювач смаку та аромату (Е621), сіль, чорний перець, білий перець, приправа KFC (містить спеції, сушений часник, червоний
перець), ріпакова олія. Молочно-яєчна суміш: молоко сухе знежирене, молочна сироватка суха, кукурудзяний крохмаль, сухий яєчний білок.

932

Байтси ETC: Філе курчата-бройлера, вода питна, сіль, підсилювач смаку та аромату Е621, стабілізатори (Е450, Е452), мальтодекстрин, екстракти спецій
(перець Чилі, чорний перець, селера, часник), 3 Е3, Е3 часник порошок, цибуля порошок, олія соняшникова, крохмаль рисовий. Борошно пшеничне
хлібопекарське в/с. Олія рослинна – суміш Вегафрай: Олії рослинні рафіновані дезодоровані: соняшникова, рапсова; піногасник: Е900. Вкусоароматична
харчова добавка «Гостра і пряне паніровка FKFC»: Розпушувачі (Е450i, E500ii), борошно пшеничне, збагачене вітамінами та мінеральними речовинами
(борошно пшеничне, Е170, залізо відновлене, ніацин, тіамін), рапсова олія.

856

Вироби кулінарні рубані паніровані запечені з м'яса курчат-бройлерів. "Нагетси в темпурі" заморожені: м'ясо безкістне шматкове курчат-бройлерів, вода
питна, панірувальна суміш (борошно кукурудзяне, борошно пшеничне, загусники (Е1401, Е1422), сіль, крохмаль пшеничний, розпушувачі (Е5) Е450(i)),
декстроза, цукор), олія рослинна, шкіра курчат-бройлерів, панірувальна суміш (борошно пшеничне, борошно кукурудзяне, цукор, розпушувачі (Е450i,
Е500ii), сіль, перець чорний, перець білий, екстракти спецій, (Е551), олія соняшникова), панірувальна суміш (кукурудзяний крохмаль, пшеничне борошно,
розпушувачі (Е450(i), (E500(ii), сіль)), суміш харчових інгредієнтів (крохмаль картопляний, крохмаль гороховий, крохмаль рисовий, крохмаль та комплексна
харчова добавка (сіль, дріжджовий екстракт (містить ячмінь, натуральні ароматизатори, овочі сушені (часник, цибуля), підсилювач смаку та аромату (Е635),
екстракти прянощів), комплексна харчова добавка (регулятор кислотності Е451(i), агент вологоутримуючий Е45) i), агент вологоутримуючий й Е450(iii)). Олія
рослинна – суміш Вегафрай: Олії рослинні рафіновані дезодоровані: соняшникова, рапсова; піногасник: Е900.

1283

Вироби кулінарні рубані паніровані запечені з м'яса курчат-бройлерів. "Нагетси в темпурі" заморожені: м'ясо безкістне шматкове курчат-бройлерів, вода
питна, панірувальна суміш (борошно кукурудзяне, борошно пшеничне, загусники (Е1401, Е1422), сіль, крохмаль пшеничний, розпушувачі (Е5) Е450(i)),
декстроза, цукор), олія рослинна, шкіра курчат-бройлерів, панірувальна суміш (борошно пшеничне, борошно кукурудзяне, цукор, розпушувачі (Е450i,
Е500ii), сіль, перець чорний, перець білий, екстракти спецій, (Е551), олія соняшникова), панірувальна суміш (кукурудзяний крохмаль, пшеничне борошно,
розпушувачі (Е450(i), (E500(ii), сіль)), суміш харчових інгредієнтів (крохмаль картопляний, крохмаль гороховий, крохмаль рисовий, крохмаль та комплексна
харчова добавка (сіль, дріжджовий екстракт (містить ячмінь, натуральні ароматизатори, овочі сушені (часник, цибуля), підсилювач смаку та аромату (Е635),
екстракти прянощів), комплексна харчова добавка (регулятор кислотності Е451(i), агент вологоутримуючий Е45) i), агент вологоутримуючий й Е450(iii)). Олія
рослинна – суміш Вегафрай: Олії рослинні рафіновані дезодоровані: соняшникова, рапсова; піногасник: Е900.

2852

Вироби кулінарні рубані паніровані запечені з м'яса курчат-бройлерів. "Нагетси в темпурі" заморожені: м'ясо безкістне шматкове курчат-бройлерів, вода
питна, панірувальна суміш (борошно кукурудзяне, борошно пшеничне, загусники (Е1401, Е1422), сіль, крохмаль пшеничний, розпушувачі (Е5) Е450(i)),
декстроза, цукор), олія рослинна, шкіра курчат-бройлерів, панірувальна суміш (борошно пшеничне, борошно кукурудзяне, цукор, розпушувачі (Е450i,
Е500ii), сіль, перець чорний, перець білий, екстракти спецій, (Е551), олія соняшникова), панірувальна суміш (кукурудзяний крохмаль, пшеничне борошно,
розпушувачі (Е450(i), (E500(ii), сіль)), суміш харчових інгредієнтів (крохмаль картопляний, крохмаль гороховий, крохмаль рисовий, крохмаль та комплексна
харчова добавка (сіль, дріжджовий екстракт (містить ячмінь, натуральні ароматизатори, овочі сушені (часник, цибуля), підсилювач смаку та аромату (Е635),
екстракти прянощів), комплексна харчова добавка (регулятор кислотності Е451(i), агент вологоутримуючий Е45) i), агент вологоутримуючий й Е450(iii)). Олія
рослинна – суміш Вегафрай: Олії рослинні рафіновані дезодоровані: соняшникова, рапсова; піногасник: Е900.

КУРКА

КУРКА

КУРКА

КУРКА

Байтси з курячого філе, малі

Наггетсы Чикен 90 г

Наггетсы Чикен 135 г

Наггетсы Чикен 300 г

95

78

117

260

21.0

11.9

17.8

39.5

11.6

8.5

223

11.4 13.7 204

17.1 20.5 307

38.0 45.5 681

КУРКА

Чикен Микс бокс

160

30.9

21.1 19.9 393

1645

БАСКЕТИ

Бакет 8 ніжок гострий

772 148.7 113.0 78.5 1928 8074

БАСКЕТИ

Бакет 8 ніжок оригінальний

772 166.6 119.4 82.0 2069 8663

БАСКЕТИ

Сандерс Бакет оригінальний спешл

265

66.8

44.4 30.0 787

3294

259

64.9

45.2 26.4 772

3234

300

91.5

97.1 45.9 1423 5960

БАСКЕТИ

БАСКЕТИ

Сандерс Бакет гострий спешл

Баскет S 12 крил

Байтси з курячого філе: Байтси ETC (Філе курча-бройлера, вода питна, сіль, підсилювач смаку та аромату Е621, стабілізатори (Е450, Е452), мальтодекстрин,
екстракти спецій (перець Чилі, чорний перець, сільдер) Е451, Е262, Е331, часник порошок, цибуля порошок, олія соняшникова, крохмаль рисовий), Борошно
пшеничне хлібопекарське в/с, Олія рослинна – суміш Вегафрай Гостра і пряна паніровка FKFC» (Розпушувачі (Е450i, E500ii), борошно пшеничне, збагачене
вітамінами та мінеральними речовинами (борошно пшеничне, Е170, залізо відновлене, ніацин, тіамін), декстроза, ароматизатор (містить екстра).
Нагетси Чікен: Наггетси в темпурі (М'ясо безкістне шматкове курчат-бройлерів, вода питна, панірувальна суміш (борошно кукурудзяне, борошно пшеничне,
загусники (Е1401, Е1422), сіль, крохмаль пшеничний, Е00 Е450(i)), декстроза, цукор), олія рослинна, шкіра курчат-бройлерів, панірувальна суміш (борошно
пшеничне, борошно кукурудзяне, цукор, розпушувачі (Е450i, Е500ii), сіль, перець чорний, перець білий, екстракти спецій, (Е551), олія соняшникова),
панірувальна суміш (кукурудзяний крохмаль, пшеничне борошно, розпушувачі (Е450(i), (E500(ii), сіль)), суміш харчових інгредієнтів (крохмаль картопляний,
крохмаль гороховий, крохмаль рисовий, крохмаль та комплексна харчова добавка (сіль, дріжджовий екстракт (містить ячмінь, натуральні ароматизатори,
овочі сушені (часник, цибуля), підсилювач смаку та аромату (Е635), екстракти прянощів), комплексна харчова добавка (регулятор кислотності Е451(i), агент
вологоутримуючий Е45) i), агент вологоутримуюч ий Е450(iii)), Олія рослинна – суміш Вегафрай (Олії рослинні рафіновані дезодоровані: соняшникова,
рапсова; піногасник: Е900).
Курячі ніжки гострі: Гомілка HS (Гомілка курчати-бройлера, вода питна, крохмаль рисовий, сіль, підсилювач смаку та аромату Е621, крохмаль кукурудзяний,
червоний перець чилі, паприка, екстракт перцю капсикум,порошок часнику, регулятори кислот Е3 Борошно пшеничне хлібопекарське в/с, Олія рослинна суміш Вегафрай та мінеральними речовинами (борошно пшеничне, Е170, залізо відновлене, ніацин, тіамін), декстроза, ароматизатор (містить екстракт
куркуми), ріпакова олія).
Картопля фрі: Картопля Фрі заморожена (Картопля, олія соняшникова, декстроза, стабілізатор: E450(i)), Олія рослинна – суміш Вегафрай (Олії рослинні
рафіновані дезодоровані: соняшникова, ріпакова; піногасник: Е900), Сіль кухонна харчова.
Курячі ніжки оригінальні: Гомілка OR (Гомілка курчати-бройлера, вода питна, стабілізатори (Е452, E450), регулятор кислотності Е451), сіль, регулятори
кислотності Е262, Е331, крохмаль рисовий), Борошно пшеничне хлібопекарське в/с, Вегафрай (Олії рослинні рафіновані дезодоровані: соняшникова,
ріпакова; піногасник: Е900), Сіль кухонна харчова Екстра, Ароматизатор харчовий "KF MOR Паніровка - ароматизатор для курки (підсилювач смаку та
аромату (Е621), сіль, чорний перець, білий (містить спеції, сушений часник, червоний перець), ріпакова олія), Молочно-яєчна суміш (Молоко сухе
знежирене, молочна сироватка суха, кукурудзяний крохмаль, сухий яєчний білок).
Картопля фрі: Картопля Фрі заморожена (Картопля, олія соняшникова, декстроза, стабілізатор: E450(i)), Олія рослинна – суміш Вегафрай (Олії рослинні
рафіновані дезодоровані: соняшникова, ріпакова; піногасник: Е900), Сіль кухонна харчова.
Байтси з курячого філе: Байтси ETC (Філе курча-бройлера, вода питна, сіль, підсилювач смаку та аромату Е621, стабілізатори (Е450, Е452), мальтодекстрин,
екстракти спецій (перець Чилі, чорний перець, сельдерей) , Е262, Е331, порошок часнику, цибуля порошок, олія соняшникова, крохмаль рисовий); Борошно
пшеничне хлібопекарське в/с; Олія рослинна – суміш Вегафрай (Олії рослинні рафіновані дезодоровані: соняшникова, ріпакова; піногасник: Е900),
Смачноароматична харчова добавка «Гостра і пряна паніровка FKFC» Е170, залізо відновлене, ніацин, тіамін),декстроза, ароматизатор (містить екстракт
куркуми), ріпакова олія).
Стрипси з курячого філе оригінальні: Стріпс OR (Філе курча-бройлера, вода питна, стабілізатори (Е452, E450), регулятор кислотності Е451, сіль, регулятори
кислотності Е262, Е331, крохмаль рисовий), Борошно пшеничне хлібопек суміш Вегафрай (Олії рослинні рафіновані дезодоровані: соняшникова, ріпакова;
піногасник: Е900), Сіль кухонна харчова Екстра, Ароматизатор харчовий "KF MOR Паніровка – ароматизатор для курки (підсилювач смаку та аромату (Е621),
сіль, чорний перець, KFC (містить спеції, сушений часник, червоний перець), ріпакова олія), Молочно-яєчна суміш (Молоко сухе знежирене, молочна
сироватка суха, кукурудзяний крохмаль, сухий яєчний білок).
Курячі крила: крило курчати-бройлера, вода питна, сіль, підсилювач смаку та аромату Е621, крохмаль кукурудзяний, червоний перець Чилі, пеприка,
екстракт перцю капсикум, порошок часнику, регулятори кислотності Е262, Е331, крохмаль рисовий. Борошно пшеничне хлібопекарське в/с. Олія рослинна –
суміш Вегафрай: Олії рослинні рафіновані дезодоровані: соняшникова, ріпакова; піногасник: Е900. Вкусоароматична харчова добавка «Гостра і пряна
паніровка FKFC»: Розпушувачі (Е450i, E500ii), борошно пшеничне, збагачене вітамінами та мінеральними речовинами (борошно пшеничне, Е170, залізо
відновлене, ніацин, тіамін), декстроза, ароматизатор (містить екстракт куркуми), ріпакова олія.
Гомілка OR: Гомілка курчати-бройлера, вода питна, стабілізатори (Е452, E450), регулятор кислотності Е451), сіль, регулятори кислотності Е262, Е331,
крохмаль рисовий. Борошно пшеничне хлібопекарське в/с. Олія рослинна – суміш Вегафрай: Олії рослинні рафіновані дезодоровані: соняшникова,
ріпакова; піногасник: Е900. Сіль кухонна харчова Екстра. Ароматизатор харчовий "KF MOR Паніровка – ароматизатор для курки: підсилювач смаку та
аромату (Е621), сіль, чорний перець, білий перець, приправа KFC (містить спеції, сушений часник, червоний перець), ріпакова олія. Молочно-яєчна суміш:
молоко сухе знежирене, молочна сироватка суха, кукурудзяний крохмаль, сухий яєчний білок.
Байтси з курячого філе: Байтси ETC (Філе курча-бройлера, вода питна, сіль, підсилювач смаку та аромату Е621, стабілізатори (Е450, Е452), мальтодекстрин,
екстракти спецій (перець Чилі, чорний перець, сельдерей) , Е262, Е331, порошок часнику, цибуля порошок, олія соняшникова, крохмаль рисовий); Борошно
пшеничне хлібопекарське в/с; Олія рослинна – суміш Вегафрай (Олії рослинні рафіновані дезодоровані: соняшникова, ріпакова; піногасник: Е900),
Смачноароматична харчова добавка «Гостра і пряна паніровка FKFC» Е170, залізо відновлене, ніацин, тіамін),декстроза, ароматизатор (містить екстракт
куркуми), ріпакова олія).
Стрипси з курячого філе оригінальні: Стріпс OR (Філе курча-бройлера, вода питна, стабілізатори (Е452, E450), регулятор кислотності Е451, сіль, регулятори
кислотності Е262, Е331, крохмаль рисовий), Борошно пшеничне хлібопек суміш Вегафрай (Олії рослинні рафіновані дезодоровані: соняшникова, ріпакова;
піногасник: Е900), Сіль кухонна харчова Екстра, Ароматизатор харчовий "KF MOR Паніровка – ароматизатор для курки (підсилювач смаку та аромату (Е621),
сіль, чорний перець, KFC (містить спеції, сушений часник, червоний перець), ріпакова олія), Молочно-яєчна суміш (Молоко сухе знежирене, молочна
сироватка суха, кукурудзяний крохмаль, сухий яєчний білок).
Курячі крила: крило курчати-бройлера, вода питна, сіль, підсилювач смаку та аромату Е621, крохмаль кукурудзяний, червоний перець Чилі, пеприка,
екстракт перцю капсикум, порошок часнику, регулятори кислотності Е262, Е331, крохмаль рисовий. Борошно пшеничне хлібопекарське в/с. Олія рослинна –
суміш Вегафрай: Олії рослинні рафіновані дезодоровані: соняшникова, ріпакова; піногасник: Е900. Вкусоароматична харчова добавка «Гостра і пряна
паніровка FKFC»: Розпушувачі (Е450i, E500ii), борошно пшеничне, збагачене вітамінами та мінеральними речовинами (борошно пшеничне, Е170, залізо
відновлене, ніацин, тіамін), декстроза, ароматизатор (містить екстракт куркуми), ріпакова олія.
Гомілка HS: Гомілка курчати-бройлера, вода питна, крохмаль рисовий, сіль, підсилювач смаку та аромату Е621, крохмаль кукурудзяний, червоний перець
чилі, паприка, екстракт перцю капсикум, порошок часнику, регулятори кислотності Е262, Е331. Борошно пшеничне хлібопекарське в/с. Олія рослинна –
суміш Вегафрай: олії рослинні рафіновані дезодоровані: соняшникова, ріпакова; піногасник: Е900. Вкусоароматична харчова добавка «Гостра і пряна
паніровка FKFC»: Розпушувачі (Е450i, E500ii), борошно пшеничне, збагачене вітамінами та мінеральними речовинами (борошно пшеничне, Е170, залізо
відновлене, ніацин, тіамін), декстроза, ароматизатор (містить екстракт куркуми), ріпакова олія.
Курячі крила: крило курчати-бройлера, вода питна, сіль, підсилювач смаку та аромату Е621, крохмаль кукурудзяний, червоний перець Чилі, пеприка,
екстракт перцю капсикум, порошок часнику, регулятори кислотності Е262, Е331, крохмаль рисовий. Борошно пшеничне хлібопекарське в/с. Олія рослинна –
суміш Вегафрай: Олії рослинні рафіновані дезодоровані: соняшникова, ріпакова; піногасник: Е900. Вкусоароматична харчова добавка «Гостра і пряна
паніровка FKFC»: Розпушувачі (Е450i, E500ii), борошно пшеничне, збагачене вітамінами та мінеральними речовинами (борошно пшеничне, Е170, залізо
відновлене, ніацин, тіамін), декстроза, ароматизатор (містить екстракт куркуми), ріпакова олія.

БАСКЕТИ

Баскет М 20 крил

500 137.2 145.7 68.8 2135 8939

БАСКЕТИ

Баскет L 28 крил

700 198.2 210.4 99.4 3084 12912

БАСКЕТИ

Баскет ДУЭТ гострий новий

492 106.4 96.1 64.5 1549 6486

БАСКЕТИ

Баскет ДУЭТ оригінальний новий

504 110.2 94.5 71.7 1578 6607

БАСКЕТИ

Чикен Наггетс бокс

165

13.5

30.2 34.0 461

1931

ГАРНІРИ

Картофель Фри малый

60

2.2

12.4 13.6 175

731

ГАРНІРИ

Картопля Фрі стандартний

100

3.6

20.7 22.6 291

1218

ГАРНІРИ

Картопля Фрі баскет

200

7.2

41.4 45.2 582

2437

ГАРНІРИ

КАРТОПЛЯ ПО-СЕЛЯНСЬКИ

135

4.1

23.5 32.7 358

1498

Курячі крила: крило курчати-бройлера, вода питна, сіль, підсилювач смаку та аромату Е621, крохмаль кукурудзяний, червоний перець Чилі, пеприка,
екстракт перцю капсикум, часник порошок, регулятори кислотності Е262, Е331, крохмаль рисовий. Борошно пшеничне хлібопекарське в/с. Олія рослинна –
суміш Вегафрай: Олії рослинні рафіновані дезодоровані: соняшникова, рапсова; піногасник: Е900. Вкусоароматична харчова добавка «Гостра і пряне
паніровка FKFC»: Розпушувачі (Е450i, E500ii), борошно пшеничне, збагачене вітамінами та мінеральними речовинами (борошно пшеничне, Е170, залізо
відновлене, ніацин, тіамін), дек масло.
Курячі крила: крило курчати-бройлера, вода питна, сіль, підсилювач смаку та аромату Е621, крохмаль кукурудзяний, червоний перець Чилі, пеприка,
екстракт перцю капсикум, часник порошок, регулятори кислотності Е262, Е331, крохмаль рисовий. Борошно пшеничне хлібопекарське в/с. Олія рослинна –
суміш Вегафрай: Олії рослинні рафіновані дезодоровані: соняшникова, рапсова; піногасник: Е900. Вкусоароматична харчова добавка «Гостра і пряне
паніровка FKFC»: Розпушувачі (Е450i, E500ii), борошно пшеничне, збагачене вітамінами та мінеральними речовинами (борошно пшеничне, Е170, залізо
відновлене, ніацин, тіамін), дек масло.
Картопля Фрі мала: Картопля Фрі заморожена (Картопля, олія соняшникова, декстроза, стабілізатор: E450(i)), Олія рослинна – суміш Вегафрай (Олії рослинні
рафіновані дезодоровані: соняшникова, рапсова; піногасник: Е900), Сіль повар.
Стрипси з курячого філе гострі: Стріпс HS (Філе курча-бройлера, вода питна, сіль, підсилювач смаку та аромату Е621, крохмаль кукурудзяний, червоний
перець чилі, паприка, екстракт перцю капсикум, часник порошок, стабілізатори Е5 E451, Е262, Е331, крохмаль рисовий), Борошно пшеничне хлібопекарське
в/с, Олія рослинна – суміш Вегафрай (Олії рослинні рафіновані дезодоровані: соняшникова, рапсова; піногасник: Е900) Е450i, E500ii), борошно пшеничне,
збагачене вітамінами та мінеральними речовинами (борошно пшеничне, Е170, залізо відновлене, ніацин, тіамін), декстроза, ароматизатор (містить
екстракт куркуми), рапсова олія).
Курячі крильця: Курячі крила (Крило курчати-бройлера, вода питна, сіль, підсилювач смаку та аромату Е621, крохмаль кукурудзяний, червоний перець Чилі,
пеприка, екстракт перцю капсикум, часник порошок, регулятори кислотності Е262, Е31 хлібопекарська в/с, Олія рослинна – суміш Вегафрай речовинами
(борошно пшеничне, Е170, залізо відновлене, ніацин, тіамін), декстроза, ароматизатор (містить екстракт куркуми), рапсова олія).
Курячі ніжки гострі: Гомілка HS (Гомілка курчати-бройлера, вода питна, крохмаль рисовий, сіль, підсилювач смаку та аромату Е621, крохмаль кукурудзяний,
червоний перець чилі, паприка, екстракт перцю капсикум, часник порошок, регулятори кислотності Е3,2 пшенична хлібопекарська в/с, Олія рослинна –
суміш Вегафрай мінеральними речовинами (борошно пшеничне, Е170, відновлене залізо, ніацин, тіамін), декстроза, ароматизатор (містить екстракт
куркуми), рапсова олія).
Картопля Фрі: Картопля Фрі заморожена (Картопля, олія соняшникова, декстроза, стабілізатор: E450(i)), Олія рослинна – суміш Вегафрай (Олії рослинні
рафіновані дезодоровані: соняшникова, рапсова; піногасник: Е900), Сіль кухонна
Стрипси з курячого філе оригінальні: Стріпс OR (Філе курча-бройлера, вода питна, стабілізатори (Е452, E450), регулятор кислотності Е451, сіль, регулятори
кислотності Е262, Е331, крохмаль рисовий), Борошно пшеничне хлібопек суміш Вегафрай (Олії рослинні рафіновані дезодоровані: соняшникова, рапсова;
піногасник: Е900), Сіль кухонна харчова Екстра, Ароматизатор харчовий "KF MOR Паніровка – ароматизатор для курки (підсилювач смаку та аромату (Е621),
сіль, чорний перець, приправа KFC (містить спеції, сушений часник, червоний перець), рапсова олія), Молочно-яєчна суміш (Молоко сухе знежирене,
молочна сироватка суха, крохмаль кукурудзяний, сухий яєчний білок).
Курячі крильця: Курячі крила (Крило курчати-бройлера, вода питна, сіль, підсилювач смаку та аромату Е621, крохмаль кукурудзяний, червоний перець Чилі,
пеприка, екстракт перцю капсикум, часник порошок, регулятори кислотності Е262, Е31 хлібопекарська в/с, Олія рослинна – суміш Вегафрай речовинами
(борошно пшеничне, Е170, залізо відновлене, ніацин, тіамін), декстроза, ароматизатор (містить екстракт куркуми), рапсова олія).
Курячі ніжки оригінальні: Гомілка OR (Гомілка курчати-бройлера, вода питна, стабілізатори (Е452, E450), регулятор кислотності Е451), сіль, регулятори
кислотності Е262, Е331, крохмаль рисовий), Борошно пшеничне хлібопекарське в/с, Вегафрай (Олії рослинні рафіновані дезодоровані: соняшникова,
рапсова; піногасник: Е900), Сіль кухонна харчова Екстра, Ароматизатор харчовий KF MOR Паніровка – ароматизатор для курки (підсилювач смаку та аромату
(Е621), сіль, чорний перець, KFC (містить спеції, сушений часник, червоний перець), рапсова олія), Молочно-яєчна суміш (Молоко сухе знежирене, молочна
сироватка суха, кукурудзяний крохмаль, сухий яєчний білок).
Нагетси Чікен: Нагетси в темпурі (М'ясо безкістне шматкове курчат-бройлерів, вода питна, панірувальна суміш (борошно кукурудзяне, борошно пшеничне,
загусники (Е1401, Е1422), сіль, крохмаль пшеничний(03 , Е450(i)), декстроза, цукор), олія рослинна, шкіра курчат-бройлерів, панірувальна суміш (борошно
пшеничне, борошно кукурудзяне, цукор, розпушувачі (Е450i, Е500ii), сіль, перець чорний, перець білий, екстракти спец антислеживающий (Е551), олія
соняшникова), панірувальна суміш (кукурудзяний крохмаль, пшеничне борошно, розпушувачі (Е450(i), (E500(ii), сіль)), суміш харчових інгредієнтів
(крохмаль картопляний, крохмаль гороховий, крохмаль рисовий) , комплексна харчова добавка (сіль, дріжджовий екстракт (містить ячмінь, натуральні
ароматизатори, овочі сушені (часник, цибуля), підсилювач смаку та аромату (Е635), екстракти прянощів), комплексна харчова добавка (регулятор
кислотності Е451(i), агент вологоутримуючий) (i), агент вологоутримую щий Е450(iii)), Олія рослинна – суміш Вегафрай (Олії рослинні рафіновані
дезодоровані: соняшникова, рапсова; піногасник: Е900).
Картопля фрі: Картопля Фрі заморожена (Картопля, олія соняшникова, декстроза, стабілізатор: E450(i)), Олія рослинна – суміш Вегафрай (Олії рослинні
рафіновані дезодоровані: соняшникова, рапсова; піногасник: Е900), Сіль кухонна харчова
Картопля фрі заморожена: Картопля, олія соняшникова, декстроза, стабілізатор: E450(i). Олія рослинна – суміш Вегафрай: Олії рослинні рафіновані
дезодоровані: соняшникова, рапсова; піногасник: Е900. Сіль кухонна харчова Екстра.
Картопля фрі заморожена: Картопля, олія соняшникова, декстроза, стабілізатор: E450(i). Олія рослинна – суміш Вегафрай: Олії рослинні рафіновані
дезодоровані: соняшникова, рапсова; піногасник: Е900. Сіль кухонна харчова Екстра.
Картопля фрі заморожена: Картопля, олія соняшникова, декстроза, стабілізатор: E450(i). Олія рослинна – суміш Вегафрай: Олії рослинні рафіновані
дезодоровані: соняшникова, рапсова; піногасник: Е900. Сіль кухонна харчова Екстра.
Картопляні дольки заморожені: Склад 1 (Картопля, олія соняшникова, паніровка (5,5%) (борошно пшеничне, борошно рисове, крохмаль кукурудзяний,
овочі сухі подрібнені (цибуля, часник), сіль кухонна харчова, картопляний декстрин, модифікований картопля) (0,07%), екстракт дріжджів, розпушувач:
E500ii, барвник натуральний: Е160с, екстракт спецій)) або Склад 2 (Картопля, паніровка [пшеничне борошно, сіль, загусник E1412, кукурудзяний крохмаль,
часниковий порошок, спеції (перець чилі, порошок паприки, кайенський перець, кмин, чорний перець, куркума), цибульний порошок, розпушувачі)
декстроза, дріжджовий екстракт, екстракт прянощів (паприка, чорний перець), агент антистежуючий Е551)], олія рослинна, декстроза моногідрат,
стабілізатор: E450i). Олія рослинна – суміш Вегафрай: Олії рослинні рафіновані дезодоровані: соняшникова, ріпакова; піногасник: Е900.

САНДВИЧІ У БУЛОЧКАХ Лонгер Новий

САНДВИЧІ У БУЛОЧКАХ ЧІЗБУРГЕР З ЛУКОМ

101

158

10.5

25.2

8.3

27.5 226

14.8 41.8 401

947

Булочка для датського хот-догу: Склад 1 (Борошно пшеничне хлібопекарське в/с, питна вода, цукор, олія рослинна, сіль, дріжджі хлібопекарські сухі
інстантні, глютен пшеничний, дріжджі дезактивовані, антиокислювач Е300, регулятор кислот 2 (Борошно пшеничне хлібопекарське в/с, питна вода, цукор,
олія рослинна, сіль, дріжджі хлібопекарські сухі інстантні, глютен пшеничний, борошно пшеничне хлібопекарське перший сорт, емульгатори (Е472е, Е481), 0
анти0 .. Байтси з курячого філе: Байтси ETC (Філе курча-бройлера, вода питна, сіль, підсилювач смаку та аромату Е621, стабілізатори (Е450, Е452),
мальтодекстрин, екстракти спецій (перець Чилі, чорний перець, ) кислотності Е451, Е262, Е331, часник порошок, цибуля порошок, олія соняшникова,
крохмаль рисовий); Борошно пшеничне хлібопекарське в/с; Олія рослинна - суміш Вегафрай (Олії рослинні рафіновані дезодоровані: соняшникова,
рапсова; піногасник: Е900), Смачноароматическая харчова добавка «Гостра і пряна паніровка FKFC» Е170, відновлене залізо, ніацин, тіамін), декстроза,
ароматизатор (містить екстракт куркуми), рапсова олія). Соус Барбекю: Вода питна, томатна паста, цукор-пісок, сіль кухонна харчова, загусник: Е1422, Е415,
соус маринад Теріяки, регулятор кислотності Е260, ароматизатор, барвник Е150d, перець чорний, паприка червона, консервант: Е211. Соус майонезний
"Легкий": Вода, олія соняшникова рафінована дезодорована, цукор, загусники (E1442, Е1450, ксантанова камедь), сіль, регулятор кислотності: Е260,
консерванти: E211 та E385, ефірна олія гірчиці, куркума, барвник: Огірки мариновані: Огірки, вода питна, сіль, регулятор кислотності: Е260, сіль, ущільнювач
Е509, ароматизатор харчовий натуральний, консервант E202. Цибуля ріпчаста: Цибуля біла салатна
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Булочка Сонячна: Склад 1 (Борошно пшеничне хлібопекарське в/с, питна вода, цукор, олія рослинна, крупа кукурудзяна, сіль, дріжджі хлібопекарські сухі
інстантні, глютен пшеничний, антиокислювач Е300, регулятор кислотності Е500ii, ферментні препарати), або Склад 2 (Борошно пшеничне хлібопекарське
в/с, питна вода, цукор, олія рослинна, крупа кукурудзяна, сіль, дріжджі хлібопекарські сухі інстантні, глютен пшеничний, борошно пшеничне
хлібопекарське перший сорт,емульгатори (Е472е, Е481), агент антистежуючий Е170, антиокислювач Е300, ферментні препарати), або Склад 3 (Борошно
пшеничне перший сорт, вода, цукор, олія рослинна, крупа кукурудзяна, сіль, дріжджі хлібопекарські сухі, стабілізатор Е412, емульгатори Е471, Е472е, E481,
ущільнювач E516, декстроза, пшеничне осолодоване борошно, ферменти, агент антитіл Е170, E341iii, антиокислювач Е300, речовина для обробки борошна
Е920). Стрипси з курячого філе оригінальні: Стріпс OR (Філе курча-бройлера, вода питна, стабілізатори (Е452, E450), регулятор кислотності Е451, сіль,
регулятори кислотності Е262, Е331, крохмаль рисовий), Борошно пшеничне хлібопек суміш Вегафрай (Олії рослинні рафіновані дезодоровані: соняшникова,
рапсова; піногасник: Е900), Сіль кухонна харчова Екстра, Ароматизатор харчовий "KF MOR Паніровка – ароматизатор для курки (підсилювач смаку та
аромату (Е621), сіль, чорний перець, KFC (містить спеції, сушений часник, червоний перець), ріпакова олія), Молочно-яєчна суміш (Молоко сухе знежирене,
молочна сироватка суха, кукурудзяний крохмаль, сухий яєчний білок).Сир плавлений скибковий: Склад 1 (Сири, у тому числі сир Чеддер, масло вершкове,
молоко сухе знежирене, білок молочний, емульгатори (Е331, Е339), сіль харчова, консервант E201, регулятор кислотності E330, харчові барвники (Е160а,
вода питна) або Склад 2 (Сир Чеддер (молоко нормалізоване пастеризоване, сіль, ущільнювач Е509, молокозгортаючий ферментний препарат мікробного
походження, бактеріальна закваска мезофільних та термофільних молочнокислих мікроорганізмів), масло вершкове, вода питна, молоко , сіль, консервант
E201, регулятор кислотності E330, ароматизатор натуральний, суміш барвників (екстракт паприки та кератини)).. Кетчуп томатний: Вода питна, томатна
паста, цукор-пісок, оцет, сіль, екстракти спецій (містить селера). Соус на основі рослинних олій Гірчичний оригінальний: Вода, олія рослинна, цукор, гірчиця
(вода, оцет спиртовий, насіння гірчиці, спеції, екстракт з прянощів), продукти яєчні, загусник: Е1422, Е415, регулятор кислотності Е260, сіль, насіння гірчиці,
суміш спецій Каррі, паприка червона, барвник: E160a, консервант: E202, ароматизатор.Цибуля ріпчаста: Цибуля біла салатна. Огірки мариновані: Огірки,
вода питна, сіль, регулятор кислотності: Е260, сіль, ущільнювач Е509, ароматизатор харчовий натуральний, консервант E202

САНДВИЧІ У БУЛОЧКАХ ШЕФБУРГЕР НОВИЙ

189

28.6

19.6 39.8 449

1882

САНДВИЧІ У БУЛОЧКАХ ГОСТРИЙ ШЕФБУРГЕР НОВИЙ

179

27.6

17.4 39.3 424

1774

Булочка з кунжутом: Склад 1 (Борошно пшеничне хлібопекарське в/с, питна вода, цукор, олія рослинна, глютен пшеничний, крохмаль картопляний, сіль
кухонна харчова, дріжджі хлібопекарські сухі інстантні, насіння кунжуту відбілені0, Е500ii, ферментні препарати), або Склад 2 (Борошно пшеничне
хлібопекарське в/с, питна вода, цукор, олія рослинна, глютен пшеничний, крохмаль картопляний, сіль кухонна харчова, дріжджі хлібопекарські сухі
інстантні, насіння кунжута хлібопекарська перший сорт, емульгатори (Е472е, Е481), агент антистежуючий Е170, антиокислювач Е300, ферментні препарати),
або Склад 3 (Борошно пшеничне хлібопекарське в/с, вода питна, цукор, дріжджі хлібопекарські, рослинна білка кунжуту очищені, сіль, поліпшувач
хлібопекарський (борошно пшеничне, ферменти), антиокислювач - Е300). ігінальне: Філе OR (Філе курча-бройлера, вода питна, стабілізатори (Е452, E450),
регулятор кислотності Е451, сіль, регулятори кислотності Е262, Е331, крохмаль рисовий); Борошно пшеничне хлібопекарське в/с; Олія рослинна – суміш
Вегафрай (Олії рослинні рафіновані дезодоровані: соняшникова, рапсова; піногасник: Е900), Сіль кухонна харчова Екстра; Ароматизатор харчовий "KF MOR
Паніровка – ароматизатор для курки (підсилювач смаку та аромату (Е621), сіль, чорний перець, білий перець, приправа KFC (містить спеції, сушений часник,
червоний перець), рапсова олія); Молочно-яєчна суміш (Молоко) сухе знежирене, молочна сироватка суха, кукурудзяний крохмаль, сухий яєчний білок). ,
Е415, сіль, регулятори кислотності (Е260, E270), ароматизатор натуральний, перець чорний, базилік, орегано, консерванти (E211, E202), антиокислювач:
Е385.
Булочка з кунжутом: Склад 1 (Борошно пшеничне хлібопекарське в/с, питна вода, цукор, олія рослинна, глютен пшеничний, крохмаль картопляний, сіль
кухонна харчова, дріжджі хлібопекарські сухі інстантні, насіння кунжуту відбілене, насіння кунжуту чорне, антиокислювач Е300, регулятор кислотності
Е500ii, ферментні препарати), або Склад 2 (Борошно пшеничне хлібопекарське в/с, питна вода, цукор, олія рослинна, глютен пшеничний, крохмаль
картопляний, сіль кухонна харчова, дріжджі хлібопекарські сухі інстантні, насіння кунжуту відбілене, насіння кунжуту чорне, борошно пшеничне
хлібопекарське перший сорт, емульгатори (Е472е, Е481), агент антислеживаючий Е170, антиокислювач Е300, ферментні препарати), або Склад 3 (Борошно
пшеничне хлібопекарське в/с, вода питна, цукор, дріжджі хлібопекарські, рослинний білковий концентрат пшеничний, олія рослинна, насіння кунжуту
очищені, сіль, покращувач хлібопекарський (борошно пшеничне, ферменти), антиокислювач - Е300).. Філе куряче гостре: Філе H&S (Філе курчата-бройлера,
вода питна, сіль, підсилювач смаку та аромату Е621, крохмаль кукурудзяний, червоний перець чилі, паприка, екстракт перцю капсикум, часник порошок,
стабілізатори (Е450,14 Е262, Е331, крохмаль рисовий); Борошно пшеничне хлібопекарське в/с; Олія - суміш Вегафрай (Олії рослинні рафіновані
дезодоровані: соняшникова, ріпакова; піногасник: Е900), Смачноароматична харчова добавка «Гостра і пряна паніровка FKFC» (Розпушувачі (Е450i, E500ii),
борошно пшеничне, збагачене вітамінами та мінеральними речовинами (борошно пшеничне, Е170, залізо відновлене, ніацин, тіамін), декстроза,
ароматизатор (містить екстракт куркуми), ріпакова олія). Соус на основі рослинних олій Бургер: Вода, олія рослинна, приправа огіркова (огірки, цукор,
глюкоза, сіль, регулятор кислотності Е260, ароматизатор, ущільнювач: E509, загусник: E415, консерванти: E202, E211), цукор, гірчиця (вода, оцет спиртовий,
насіння гірчиці, спеції, екстракт спецій), продукти яєчні, загусник Е1422, Е415, сіль, регулятор кислотності Е260, паприка мелена, барвники (Е160с, E150d),
консервант: E202, антиокислювач: Е385.. Салат Айсберг: Салат Айсберг. Огірки мариновані: Огірки, вода питна, сіль, регулятор кислотності: Е260, сіль,
ущільнювач Е509, ароматизатор харчовий натуральний, консервант E202. Цибуля ріпчаста: Цибуля біла салатна

САНДВИЧІ У БУЛОЧКАХ ШЕФБУРГЕР ДЕ ЛЮКС

САНДВИЧІ У БУЛОЧКАХ ГОСТРЫИЙ ШЕФБУРГЕР ДЕ ЛЮКС

САНДВИЧІ У БУЛОЧКАХ ЧІЗБУРГЕР ДЕ ЛЮКС

207

197

205

31.8

30.8

30.7

24.4 40.4 508

22.2 39.9 482

14.6 41.6 421

2127

Булочка з кунжутом: Склад 1 (Борошно пшеничне хлібопекарське в/с, питна вода, цукор, олія рослинна, глютен пшеничний, крохмаль картопляний, сіль
кухонна харчова, дріжджі хлібопекарські сухі інстантні, насіння кунжуту відбілені0, Е500ii, ферментні препарати), або Склад 2 (Борошно пшеничне
хлібопекарське в/с, питна вода, цукор, олія рослинна, глютен пшеничний, крохмаль картопляний, сіль кухонна харчова, дріжджі хлібопекарські сухі
інстантні, насіння кунжута хлібопекарська перший сорт, емульгатори (Е472е, Е481), агент антистежуючий Е170, антиокислювач Е300, ферментні препарати),
або Склад 3 (Борошно пшеничне хлібопекарське в/с, вода питна, цукор, дріжджі хлібопекарські, рослинна білка кунжуту очищені, сіль, поліпшувач
хлібопекарський (борошно пшеничне, ферменти), антиокислювач - Е300). ігінальне: Філе OR (Філе курча-бройлера, вода питна, стабілізатори (Е452, E450),
регулятор кислотності Е451, сіль, регулятори кислотності Е262, Е331, крохмаль рисовий); Борошно пшеничне хлібопекарське в/с; Олія рослинна – суміш
Вегафрай (Олії рослинні рафіновані дезодоровані: соняшникова, рапсова; піногасник: Е900), Сіль кухонна харчова Екстра; Ароматизатор харчовий "KF MOR
Паніровка – ароматизатор для курки (підсилювач смаку та аромату (Е621), сіль, чорний перець, білий перець, приправа KFC (містить спеції, сушений часник,
червоний перець), рапсова олія); Молочно-яєчна суміш (Молоко) сухе знежирене, молочна сироватка суха, кукурудзяний крохмаль, сухий яєчний білок). ,
Е415, сіль, регулятори кислотності (Е260, E270), ароматизатор натуральний, перець чорний, базилік, орегано, консерванти (E211, E202), антиокислювач:
Е385. у тому числі сир Чеддер, масло вершкове, молоко сухе знежирене, білок молочний, емульгатори (Е331, Е339), сіль харчова, консервант E201,
регулятор кислотності E330, харчові барвники (Е160а, Е161b), вода питна) або Склад 2 (Си (моло до нормалізоване пастеризоване, сіль, ущільнювач Е509,
молокозгортаючий ферментний препарат мікробного походження, бактеріальна закваска мезофільних та термофільних молочнокислих мікроорганізмів),
масло вершкове, вода питна, молоко сухе знежирене, білок молочний, емульгатори (Е33, E33, E33 ароматизатор натуральний, суміш барвників (екстракт
паприки та кератини).. Салат Айсберг: Салат Айсберг. Бекон копчено-варений: Грудинка свиняча, вода питна, екстракт перцю чорного, чебрецю, лаврового
листа, розмарину, загусник Е410, антиокислювач Е301, сіль нітритна (сіль, фіксатор окрасні нітрит натрію)

2020

Булочка з кунжутом: Склад 1 (Борошно пшеничне хлібопекарське в/с, питна вода, цукор, олія рослинна, глютен пшеничний, крохмаль картопляний, сіль
кухонна харчова, дріжджі хлібопекарські сухі інстантні, насіння кунжуту відбілені0, Е500ii, ферментні препарати), або Склад 2 (Борошно пшеничне
хлібопекарське в/с, питна вода, цукор, олія рослинна, глютен пшеничний, крохмаль картопляний, сіль кухонна харчова, дріжджі хлібопекарські сухі
інстантні, насіння кунжута хлібопекарська перший сорт, емульгатори (Е472е, Е481), агент антистежуючий Е170, антиокислювач Е300, ферментні препарати),
або Склад 3 (Борошно пшеничне хлібопекарське в/с, вода питна, цукор, дріжджі хлібопекарські, рослинна білка кунжуту очищені, сіль, покращувач
хлібопекарський (борошно пшеничне, ферменти), антиокислювач - Е300). троє: Філе H&S (Філе курча-бройлера, вода питна, сіль, підсилювач смаку та
аромату Е621, крохмаль кукурудзяний, червоний перець чилі, паприка, екстракт перцю капсикум, часник порошок, стабілізатори (Е450, Е452), Е331,
крохмаль рисовий); Борошно пшеничне хлібопекарське в/с; Олія рослинна - суміш Вегафрай (Олії рослинні рафіновані дезодоровані: соняшникова,
рапсова; піногасник: Е900), Смачноароматическая харчова добавка «Гостра і пряна паніровка FKFC» Е170, відновлене залізо, ніацин, тіамін), декстроза,
ароматизатор (містить екстракт куркуми), рапсова олія). Соус на основі рослинних олій Бургер: Вода, олія рослинна, приправа огіркова (огірки, цукор,
глюкоза, сіль, регулятор кислотності Е260, ароматизатор, ущільнювач: E509, загусник: E415, консерванти: E202, E211), цукор, гірчиця (вода, оцет спиртовий,
насіння гірчиці, спеції, екстракт спецій), продукти яєчні, загусник Е1422, Е415, сіль, регулятор кислотності Е260, паприка мелена, барвники (Е160с, E150d),
консервант: E202, антиокислювач: Е385. 1 (Сири, у тому числі сир Чеддер, масло вершкове, молоко сухе знежирене, білок молочний, емульгатори (Е331,
Е339), сіль харчова, консервант E201, регулятор кислотності E330, харчові барвники (Е160а, Е161b), вода питна) 2 (Сир Чеддер (молоко нормалізоване
пастеризоване, сіль, ущільнювач Е509, молокозгортаючий ферментний препарат мікробного походження, бактеріальна закваска мезофільних та
термофільних молочнокислих мікроорганізмів), вершкове масло, вода питна, молоко сухе знежирене, білок молочний, емульгатори (Е331, сіль, консервант
E201, регулятор кислотності E330, ароматизатор натуральний, суміш барвників (екстракт паприки та кератини)). Салат Айсберг: Салат Айсберг. Бекон
копчено-варений: Грудинка свиняча, вода питна, екстракт перцю чорного, чебрецю, лаврового листа, розмарину, загусник Е410, антиокислювач Е301, сіль
нітритна (сіль, фіксатор почервоні нітрит натрію). Огірки мариновані: Огірки, вода питна, сіль, регулятор кислотності: Е260, сіль, ущільнювач Е509,
ароматизатор харчовий натуральний, консервант E202. Цибуля ріпчаста: Цибуля біла салатна

1763

Булочка з кунжутом: Склад 1 (Борошно пшеничне хлібопекарське в/с, питна вода, цукор, олія рослинна, глютен пшеничний, крохмаль картопляний, сіль
кухонна харчова, дріжджі хлібопекарські сухі інстантні, насіння кунжуту відбілені0, Е500ii, ферментні препарати), або Склад 2 (Борошно пшеничне
хлібопекарське в/с, питна вода, цукор, олія рослинна, глютен пшеничний, крохмаль картопляний, сіль кухонна харчова, дріжджі хлібопекарські сухі
інстантні, насіння кунжута хлібопекарська перший сорт, емульгатори (Е472е, Е481), агент антистежуючий Е170, антиокислювач Е300, ферментні препарати),
або Склад 3 (Борошно пшеничне хлібопекарське в/с, вода питна, цукор, дріжджі хлібопекарські, рослинна білка кунжуту очищені, сіль, поліпшувач
хлібопекарський (борошно пшеничне, ферменти), антиокислювач - Е300). ігінальне: Філе OR (Філе курча-бройлера, вода питна, стабілізатори (Е452, E450),
регулятор кислотності Е451, сіль, регулятори кислотності Е262, Е331, крохмаль рисовий); Борошно пшеничне хлібопекарське в/с; Олія рослинна – суміш
Вегафрай (Олії рослинні рафіновані дезодоровані: соняшникова, рапсова; піногасник: Е900), Сіль кухонна харчова Екстра; Ароматизатор харчовий "KF MOR
Паніровка – ароматизатор для курки (підсилювач смаку та аромату (Е621), сіль, чорний перець, білий перець, приправа KFC (містить спеції, сушений часник,
червоний перець), рапсова олія); Молочно-яєчна суміш (Молоко) сухе знежирене, молочна сироватка суха, кукурудзяний крохмаль, сухий яєчний білок). ,
Е415, сіль, регулятори кислотності (Е260, E270), ароматизатор натуральний, перець чорний, базилік, орегано, консерванти (E211, E202), антиокислювач:
Е385 Сир плавлений скибковий: Склад 1 вершкове, молоко сухе знежирене, білок молочний, емульгатори (Е331, Е339), сіль харчова, консервант E201,
регулятор кислотності E330, харчові барвники (Е160а, Е161b), вода питна) або Склад 2 (Сир Чеддер (молоко нормалізоване) сіль, ущільнювач Е509,
молокозгортаючий ферментний препарат мікробного походження, бактеріальна закваска мезофільних та термофільних молочнокислих мікроорганізмів),
масло вершкове, вода питна, молоко сухе знежирене, білок молочний, емульгатори (Е331, сіль, консервант E20 барвників (екстракт паприки та кератини)..
Томати свіжі: Томати свіжі миті. Салат Айсберг: Салат Айсберг.

САНДВИЧІ У БУЛОЧКАХ Шефбургер Джуніор Оригінальний

САНДВИЧІ У БУЛОЧКАХ Шефбургер Джуніор гострий

САНДВИЧІ У БУЛОЧКАХ Дабл Шефбургер Оригінальний

САНДВИЧІ У БУЛОЧКАХ Дабл Шефбургер Гострий

174

161

297

284

23.9

24.2

49.5

51.4

20.2 41.7 445

18.2 38.9 417

32.8 46.0 678

32.7 48.4 693

1862

Булочка з кунжутом: Склад 1 (Борошно пшеничне хлібопекарське в/с, питна вода, цукор, олія рослинна, глютен пшеничний, крохмаль картопляний, сіль
кухонна харчова, дріжджі хлібопекарські сухі інстантні, насіння кунжуту відбілені0, Е500ii, ферментні препарати), або Склад 2 (Борошно пшеничне
хлібопекарське в/с, питна вода, цукор, олія рослинна, глютен пшеничний, крохмаль картопляний, сіль кухонна харчова, дріжджі хлібопекарські сухі
інстантні, насіння кунжута хлібопекарська перший сорт, емульгатори (Е472е, Е481), агент антистежуючий Е170, антиокислювач Е300, ферментні препарати),
або Склад 3 (Борошно пшеничне хлібопекарське в/с, вода питна, цукор, дріжджі хлібопекарські, рослинна білка кунжуту очищені, сіль, покращувач
хлібопекарський (борошно пшеничне, ферменти), антиокислювач - Е300). троє: Філе H&S (Філе курча-бройлера, вода питна, сіль, підсилювач смаку та
аромату Е621, крохмаль кукурудзяний, червоний перець чилі, паприка, екстракт перцю капсикум, часник порошок, стабілізатори (Е450, Е452), Е331,
крохмаль рисовий); Борошно пшеничне хлібопекарське в/с; Олія рослинна - суміш Вегафрай (Олії рослинні рафіновані дезодоровані: соняшникова,
рапсова; піногасник: Е900), Смачноароматическая харчова добавка «Гостра і пряна паніровка FKFC» Е170, відновлене залізо, ніацин, тіамін), декстроза,
ароматизатор (містить екстракт куркуми), рапсова олія). Соус на основі рослинних олій Бургер: Вода, олія рослинна, приправа огіркова (огірки, цукор,
глюкоза, сіль, регулятор кислотності Е260, ароматизатор, ущільнювач: E509, загусник: E415, консерванти: E202, E211), цукор, гірчиця (вода, оцет спиртовий,
насіння гірчиці, спеції, екстракт спецій), продукти яєчні, загусник Е1422, Е415, сіль, регулятор кислотності Е260, паприка мелена, барвники (Е160с, E150d),
консервант: E202, антиокислювач: Е385. 1 (Сири, у тому числі сир Чеддер, масло вершкове, молоко сухе знежирене, білок молочний, емульгатори (Е331,
Е339), сіль харчова, консервант E201, регулятор кислотності E330, харчові барвники (Е160а, Е161b), вода питна) 2 (Сир Чеддер (молоко нормалізоване
пастеризоване, сіль, ущільнювач Е509, молокозгортаючий ферментний препарат мікробного походження, бактеріальна закваска мезофільних та
термофільних молочнокислих мікроорганізмів), вершкове масло, вода питна, молоко сухе знежирене, білок молочний, емульгатори (Е331, сіль, консервант
E201, регулятор кислотності E330, ароматизатор натуральний, суміш барвників (екстракт паприки та кератини)). Салат Айсберг: Салат Айсберг. Огірки
мариновані: Огірки, вода питна, сіль, регулятор кислотності: Е260, сіль, ущільнювач Е509, ароматизатор харчовий натуральний, консервант E202. Цибуля
ріпчаста: Цибуля біла салатна.
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Булочка Сонячна: Склад 1 (Борошно пшеничне хлібопекарське в/с, питна вода, цукор, олія рослинна, крупа кукурудзяна, сіль, дріжджі хлібопекарські сухі
інстантні, глютен пшеничний, антиокислювач Е300, регулятор кислотності Е500ii, препарат пшенична хлібопекарська в/с, питна вода, цукор, олія рослинна,
крупа кукурудзяна, сіль, дріжджі хлібопекарські сухі інстантні, глютен пшеничний, борошно пшеничне хлібопекарське перший сорт, емульгатори (Е472е,
Е481)000 , або Склад 3 (Борошно пшеничне перший сорт, вода, цукор, олія рослинна, крупа кукурудзяна, сіль, дріжджі хлібопекарські сухі, стабілізатор
Е412, емульгатори Е471, Е472е, E481, ущільнювач E516, декстроза, пшени , E341iii, антиокислювач Е300, речовина для обробки борошна Е920).. Філе куряче
оригінальне: Філе OR (Філе курча-бройлера, вода питна, стабілізат ори (Е452, E450), регулятор кислотності Е451, сіль, регулятори кислотності Е262, Е331,
крохмаль рисовий; Борошно пшеничне хлібопекарське в/с; Олія рослинна – суміш Вегафрай (Олії рослинні рафіновані дезодоровані: соняшникова,
рапсова; піногасник: Е900), Сіль кухонна харчова Екстра; Ароматизатор харчовий "KF MOR Паніровка – ароматизатор для курки (підсилювач смаку та
аромату (Е621), сіль, чорний перець, білий перець, приправа KFC (містить спеції, сушений часник, червоний перець), рапсова олія); Молочно-яєчна суміш
(Молоко) сухе знежирене, молочна сироватка суха, кукурудзяний крохмаль, сухий яєчний білок.. Томати свіжі: Томати свіжі миті. , Е339), сіль харчова,
консервант E201, регулятор кислотності E330, харчові барвники (Е160а, Е161b), вода питна) або Склад 2 (Сир Чеддер (молоко нормалізоване пастеризоване,
сіль, ущільнювач Е509, молокозгортаючий ферментний препарат та термофільних молочнокислих мікроорганізмів), масло вершкове, вода питна, молоко
сухе знежирене, білок молочний, емульгатори (Е331, сіль, консервант E201, регулятор кислотності E330, ароматизатор натуральний, суміш барвників
(екстракт паприки та кератини).. Салат Айсберг: Салат Айсберг. Кетчуп томатний: Вода питна, томатна паста, цукор-пісок, оцет, сіль, екстракти спецій
(містить селера). Соус на основі рослинних олій Гірчичний оригінальний: Вода, олія рослинна, цукор, гірчиця (вода, оцет спиртовий, насіння гірчиці, спеції,
екстракт з прянощів), продукти яєчні, загусник: Е1422, Е415, регулятор кислотності Е260, сіль, насіння гірчиці, суміш спецій Каррі, паприка червона, барвник:
E160a, консервант: E202, ароматизатор. Огірки мариновані: Огірки, вода питна, сіль, регулятор кислотності: Е260, сіль, ущільнювач Е509, ароматизатор
харчовий натуральний, консервант E202. Цибуля ріпчаста: Цибуля біла салатна
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Булочка з кунжутом: Склад 1 (Борошно пшеничне хлібопекарське в/с, питна вода, цукор, олія рослинна, глютен пшеничний, крохмаль картопляний, сіль
кухонна харчова, дріжджі хлібопекарські сухі інстантні, насіння кунжуту відбілені0, Е500ii, ферментні препарати), або Склад 2 (Борошно пшеничне
хлібопекарське в/с, питна вода, цукор, олія рослинна, глютен пшеничний, крохмаль картопляний, сіль кухонна харчова, дріжджі хлібопекарські сухі
інстантні, насіння кунжута хлібопекарська перший сорт, емульгатори (Е472е, Е481), агент антистежуючий Е170, антиокислювач Е300, ферментні препарати),
або Склад 3 (Борошно пшеничне хлібопекарське в/с, вода питна, цукор, дріжджі хлібопекарські, рослинна білка кунжуту очищені, сіль, хлібопекарський
покращувач (борошно пшеничне, ферменти), антиокислювач - Е300).. Стрипси з курі ного філе оригінальні: Стрипс OR (Філе курча-бройлера, вода питна,
стабілізатори (Е452, E450), регулятор кислотності Е451, сіль, регулятори кислотності Е262, Е331, крохмаль рисовий), Борошно пшеничне хлібопекарське в/с,
(Олії рослинні рафіновані дезодоровані: соняшникова, рапсова; піногасник: Е900), Сіль кухонна харчова Екстра, Ароматизатор харчовий "KF MOR Паніровка
– ароматизатор для курки (підсилювач смаку та аромату (Е621), сіль, чорний перець, білий перець, приправа KFC (містить спеції, сушений часник, червоний
перець), рапсова олія), Молочно-яєчна суміш (Молоко сухе знежирене, молочна сироватка суха, кукурудзяний крохмаль, сухий яєчний білок) Соус на основі
рослинних олій Цезар: Олія рослинна, вода, продукти яєчні, цукор, паста часникова (часник, олія рослинна) сіль, регулятор кислотності (E330), загусник:
Е1422, Е415, сіль, регулятори кислотності (Е260, E270), ароматизатор натуральний, перець чорний, базилік, орегано, консерванти (E211, E202),
антиокислювач: Е385. Томати свіжі Салат Айсберг: Салат Айсберг
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Булочка з кунжутом: Склад 1 (Борошно пшеничне хлібопекарське в/с, питна вода, цукор, олія рослинна, глютен пшеничний, крохмаль картопляний, сіль
кухонна харчова, дріжджі хлібопекарські сухі інстантні, насіння кунжуту відбілені0, Е500ii, ферментні препарати), або Склад 2 (Борошно пшеничне
хлібопекарське в/с, питна вода, цукор, олія рослинна, глютен пшеничний, крохмаль картопляний, сіль кухонна харчова, дріжджі хлібопекарські сухі
інстантні, насіння кунжута хлібопекарська перший сорт, емульгатори (Е472е, Е481), агент антистежуючий Е170, антиокислювач Е300, ферментні препарати),
або Склад 3 (Борошно пшеничне хлібопекарське в/с, вода питна, цукор, дріжджі хлібопекарські, рослинна білка кунжуту очищені, сіль, хлібопекарський
покращувач (борошно пшеничне, ферменти), антиокислювач - Е300).. Стрипси з курі ного філе гострі: Стрипс HS (Філе курча-бройлера, вода питна, сіль,
підсилювач смаку та аромату Е621, крохмаль кукурудзяний, червоний перець чилі, паприка, екстракт перцю капсикум, часник порошок, стабілізатори
(Е450,14 Е262, Е331, крохмаль рисовий), Борошно пшеничне хлібопекарське в/с, Олія рослинна – суміш Вегафрай (Олії рослинні рафіновані дезодоровані:
соняшникова, рапсова); піногасник: Е900), Смачноароматична харчова добавка «Гостра і пряне паніровка FKFC» (Розпушувачі (Е450i, E500ii), борошно
пшеничне, збагачене вітамінами та мінеральними речовинами (борошно пшеничне, Е170, залізо, екстракт куркуми), ріпакова олія). Соус на основі
рослинних олій Бургер: Вода, олія рослинна, приправа огіркова (огірки, цукор, глюкоза, сіль, регулятор кислотності Е260, ароматизатор, ущільнювач: E509,
загусник: E415, консерванти: E202, E211), цукор, гірчиця (вода, оцет спиртовий, насіння гірчиці, спеції, екстракт спецій), продукти яєчні, загусник Е1422,
Е415, сіль, регулятор кислотності Е260, паприка мелена, барвники (Е160с, E150d), консервант: E202, антиокислювач: Е385. . Огірки мариновані: Огірки, вода
питна, сіль, регулятор кислотності: Е260, сіль, ущільнювач Е509, ароматизатор харчовий натуральний, консервант E202. Цибуля ріпчаста: Цибуля біла
салатна

БОКСМАЙСТЕР ІЗ ТОСТЕРУ
САНДВІЧІ В ТОРТИЛЬЇ оригінальний

САНДВІЧІ В ТОРТИЛЬЇ

САНДВІЧІ В ТОРТИЛЬЇ

БОКСМАЙСТЕР ІЗ ТОСТЕРУ гострий

АЙ-ТВІСТЕР

277

274

101

32.0

31.2

10.2

37.0 61.4 706

38.3 60.5 712

10.1 26.8 239
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Тортілья пшеничне: Склад 1 (Борошно пшеничне в/с, вода, олія соняшникова рафінована дезодорована, цукор, розпушувачі (E500ii, E450i), сіль, емульгатор:
Е471, глютен пшеничний, регулятор кислотності E296, консервант: Е223), або Склад 2 (Борошно пшеничне в/с, вода, емульгатори (Е471, Е481), регулятор
кислотності Е450i, розпушувач Е500ii, крохмаль пшеничний, загусник Е412, речовина для обробки борошна Е516, дріжджі хлібопекарські інактивовані, агент
антистежуючий – Е551, ферменти), олія соняшникова рафінована дезодорована, агент вологоутримуючий гліцерин, сіль, цукор, регулятор кислотності
Е296), або Склад 3 (Борошно пшеничне в/с, вода, олія соняшникова, емульгатор Е471,клейковина пшенична, цукор, розпушувач Е500ii, Е450i, сіль,
регулятор кислотності Е296, технологічний допоміжний засіб - ферментний препарат мікробного походження (борошно пшеничне, ферменти - ксиланаза,
альфа-амілаза), аніокислювач Е223). Філе куряче оригінальне: Філе OR (Філе курча-бройлера, вода питна, стабілізатори (Е452, E450), регулятор кислотності
Е451, сіль, регулятори кислотності Е262, Е331, крохмаль рисовий); Борошно пшеничне хлібопекарське в/с; Олія рослинна – суміш Вегафрай (Олії рослинні
рафіновані дезодоровані: соняшникова, ріпакова; піногасник: Е900), Сіль кухонна харчова Екстра; Ароматизатор харчовий "KF MOR Паніровка –
ароматизатор для курки (підсилювач смаку та аромату (Е621), сіль, чорний перець, білий перець, приправа KFC (містить спеції, сушений часник, червоний
перець), ріпакова олія); Молочно-яєчна суміш (Молоко сухе знежирене, молочна сироватка (суха, кукурудзяний крохмаль, сухий яєчний білок). Картопляні
оладки: Склад 1 (Картопляні оладки (Hash Browns) (Картопля, соняшникова олія, паніровка (цибульний порошок, сіль, рисове борошно, цукор,
ароматизатори, екстракт дріжджів, ріпакова олія, білий перець), Картопляний крохмаль, картопляні пластівці (картопля, екстракти спецій), декстроза); Олія
рослинна – суміш Вегафрай (Олії рослинні рафіновані дезодоровані: соняшникова, ріпакова; піногасник: Е900) або Склад 2 (Картопляні оладки (Hash
Browns) (Картопля, олія соняшникова, сухі картопляні пластівці, сіль кухонна харчова, цибуля суха подрібнена, декстроза, спеції (білий мелений перець));
Олія рослинна – суміш Вегафрай (Олії рослинні рафіновані дезодоровані: соняшникова, ріпакова; піногасник: Е900)). Томати свіжі: Томати свіжі миті. Соус
майонезний "Легкий": Вода, олія соняшникова рафінована дезодорована, цукор, загусники (E1442, Е1450, ксантанова камедь), сіль, регулятор кислотності:
Е260, консерванти: E211 та E385, ефірна олія гірчиці, куркума, барвник: Е160а. Салат Айсберг: Салат Айсберг. Сир плавлений скибковий: Склад 1 (Сири, в
тому числі сир Чеддер, масло вершкове, молоко знежирене сухе, білок молочний, емульгатори (Е331, Е339), сіль харчова, консервант E201, регулятор
кислотності E330, харчові барвники (Е160а, Е161b), вода питна) або Склад 2 (Сир Чеддер (молоко нормалізоване пастеризоване, сіль, ущільнювач Е509,
молокозгортаючий ферментний препарат мікробного походження, бактеріальна закваска мезофільних та термофільних молочнокислих мікроорганізмів),
масло вершкове, вода питна, молоко сухе знежирене, білок молочний, емульгатори (Е331, сіль, консервант E201, регулятор кислотності E330, ароматизатор
натуральний, суміш барвників (екстракт паприки та кератини)).
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Тортілья пшеничне: Склад 1 (Борошно пшеничне в/с, вода, олія соняшникова рафінована дезодорована, цукор, розпушувачі (E500ii, E450i), сіль, емульгатор:
Е471, глютен пшеничний, регулятор кислотності E296, консервант: Е223), або Склад 2 (Борошно пшеничне в/с, вода, емульгатори (Е471, Е481), регулятор
кислотності Е450i, розпушувач Е500ii, крохмаль пшеничний, загусник Е412, речовина для обробки борошна Е516, дріжджі хлібопекарські інактивовані, агент
антистежуючий – Е551, ферменти), олія соняшникова рафінована дезодорована, агент вологоутримуючий гліцерин, сіль, цукор, регулятор кислотності
Е296), або Склад 3 (Борошно пшеничне в/с, вода, олія соняшникова, емульгатор Е471,клейковина пшенична, цукор, розпушувач Е500ii, Е450i, сіль,
регулятор кислотності Е296, технологічний допоміжний засіб - ферментний препарат мікробного походження (борошно пшеничне, ферменти - ксиланаза,
альфа-амілаза), аніокислювач Е223). Філе куряче гостре: Філе H&S (Філе курча-бройлера, вода питна, сіль, підсилювач смаку та аромату Е621, крохмаль
кукурудзяний, червоний перець чилі, паприка, екстракт перцю капсикум, часник порошок, стабілізатори (Е450, Е452), регулятор кислотності E451, Е262,
Е331, крохмаль рисовий; Борошно пшеничне хлібопекарське в/с; Олія рослинна – суміш Вегафрай (Олії рослинні рафіновані дезодоровані: соняшникова,
рапсова; піногасник: Е900), Вкусоароматична харчова добавка «Гостра і пряна паніровка FKFC» (розпушувачі (Е450i, E500ii), борошно пшеничне, збагачене
вітамінами та мінеральними речовинами (борошно пшеничне, Е170, відновлене залізо, ніацин, тіамін), декстроза, ароматизатор (містить екстракт
куркуми), ріпакова олія). Картопляні оладки: Склад 1 (Картопляні оладки (Hash Browns) (Картопля, соняшникова олія, паніровка (цибульний порошок, сіль,
рисове борошно, цукор, ароматизатори, екстракт дріжджів, ріпакова олія, білий перець), Картопляний крохмаль, картопляні пластівці (картопля, екстракти
спецій), декстроза); Олія рослинна – суміш Вегафрай (Олії рослинні рафіновані дезодоровані: соняшникова, ріпакова; піногасник: Е900) або Склад 2
(Картопляні оладки (Hash Browns) (Картопля, олія соняшникова, сухі картопляні пластівці, сіль кухонна харчова, цибуля суха подрібнена, декстроза, спеції
(білий мелений перець)); Олія рослинна – суміш Вегафрай (Олії рослинні рафіновані дезодоровані: соняшникова, ріпакова; піногасник: Е900)). Томати свіжі:
Томати свіжі миті. Соус майонезний "Легкий": Вода, олія соняшникова рафінована дезодорована, цукор, загусники (E1442, Е1450, ксантанова камедь), сіль,
регулятор кислотності: Е260, консерванти: E211 та E385, ефірна олія гірчиці, куркума, барвник: Е160а. Салат Айсберг: Салат Айсберг. Сир плавлений
скибковий: Склад 1 (Сири, в тому числі сир Чеддер, масло вершкове, молоко знежирене сухе, білок молочний, емульгатори (Е331, Е339), сіль харчова,
консервант E201, регулятор кислотності E330, харчові барвники (Е160а, Е161b), вода питна) або Склад 2 (Сир Чеддер (молоко нормалізоване пастеризоване,
сіль, ущільнювач Е509, молокозгортаючий ферментний препарат мікробного походження, бактеріальна закваска мезофільних та термофільних
молочнокислих мікроорганізмів), масло вершкове, вода питна, молоко сухе знежирене, білок молочний, емульгатори (Е331, сіль, консервант E201,
регулятор кислотності E330, ароматизатор натуральний, суміш барвників (екстракт паприки та кератини)).
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Тортилья пшенична зі смаком сиру: Склад 1 (Борошно пшеничне в/с, вода, олія соняшникова рафінована дезодорована, ароматизатор «Сир зі спеціями»
(сироватка молочна суха, сіль, цибуля порошок, часник порошок, дріжджовий екстракт, підсилювачі смаку та аромату) E627, Е631), глюкоза,
мальтодекстрин, натуральні смакоароматичні речовини, регулятори кислотності (E270, E327, E334), агент антислежуючий: Е551), цукор, розпушувачі (E500ii,
E450i), сіль, ем1 , барвники (Е160b, Е160а, Е304), антиокислювач альфа-Токоферол, консервант: Е223) або Склад 2 (Борошно пшеничне в/с, вода питна,
суміш суха для тортильї (емульгатори (Е471, Е481), регулятор кислотності , розпушувач E500ii, крохмаль пшеничний, цибуля ріпчаста сушена (порошок),
ароматизатор «Сир», загусник Е412, речовина для обробки борошна Е516, барвники (Е160с, Е160а), дріжджі хлібопекарські інактивовані, ароматизатор ний
палений цукор, агент антистежуючий – Е551, ферменти), агент вологоутримуючий гліцерин, олія соняшникова рафінована дезодорована, глютен
пшеничний сухий, сіль, цукор, регулятор кислотності Е296).
Байтси з курячого філе: Байтси ETC (Філе курча-бройлера, вода питна, сіль, підсилювач смаку та аромату Е621, стабілізатори (Е450, Е452), мальтодекстрин,
екстракти спецій (перець Чилі, чорний перець, сельдерей) , Е262, Е331, часник порошок, цибуля порошок, олія соняшникова, крохмаль рисовий); Борошно
пшеничне хлібопекарське в/с; Олія рослинна - суміш Вегафрай (Олії рослинні рафіновані дезодоровані: соняшникова, рапсова; піногасник: Е900),
Смачноароматическая харчова добавка «Гостра і пряна паніровка FKFC» Е170, відновлене залізо, ніацин, тіамін), декстроза, ароматизатор (містить екстракт
куркуми), рапсова олія).
Салат айсберг.
Соус на основі рослинних олій Сирний спеціальний: Вода, олія рослинна, загусники (E1422, E415, Е412), цукор, продукти яєчні, сіль, сир (містить ущільнювач
E509), регулятори кислотності (Е260, E270), волокна харчові , барвники (Е160а, Е160с), консерванти (E211, E202), антиокислювач: Е385.
Томати свіжі миті.

САНДВІЧІ В ТОРТИЛЬЇ

САНДВІЧІ В ТОРТИЛЬЇ

САНДВІЧІ В ТОРТИЛЬЇ

ТВІСТЕР ІЗ ТОСТЕРУ оригінальний

184

23.5

19.5 49.6 468

1961

ТВІСТЕР ІЗ ТОСТЕРУ гострий

178

23.8

21.1 46.5 472

1974

ТВІСТЕР ДЖУНІОР спешл

132

17.2

13.8 32.5 323

1353

Тортілья пшенична: Склад 1 (Борошно пшеничне в/с, вода, олія соняшникова рафінована дезодорована, цукор, розпушувачі (E500ii, E450i), сіль, емульгатор:
Е471, глютен пшеничний, регулятор кислотності E296, консервант: Е223), або Склад 2 (Борошно пшеничне в/с, вода, емульгатори (Е471, Е481), регулятор
кислотності Е450i, розпушувач Е500ii, крохмаль пшеничний, загусник Е412, речовина для обробки борошна Е516, дріжджі хлібопекарські інактивовані, агент
антистежуючий – Е551, ферменти), олія соняшникова рафінована дезодорована, агент вологоутримуючий гліцерин, сіль, цукор, регулятор кислотності
Е296), або Склад 3 (Борошно пшеничне в/с, вода, олія соняшникова, емульгатор Е471,клейковина пшенична, цукор, розпушувач Е500ii, Е450i, сіль,
регулятор кислотності Е296, технологічний допоміжний засіб - ферментний препарат мікробного походження (борошно пшеничне, ферменти - ксиланаза,
альфа-амілаза), аніокислювач Е223).
Стрипс OR: Філе курчати-бройлера, вода питна, стабілізатори (Е452, E450), регулятор кислотності Е451, сіль, регулятори кислотності Е262, Е331, крохмаль
рисовий. Борошно пшеничне хлібопекарське в/с. Олія - суміш Вегафрай. Сіль кухонна харчова Екстра. Ароматизатор харчовий "KF MOR Паніровка –
ароматизатор для курки: підсилювач смаку та аромату (Е621), сіль, чорний перець, білий перець, приправа KFC (містить спеції, сушений часник, червоний
перець), ріпакова олія. Молочно-яєчна суміш: молоко сухе знежирене, молочна сироватка суха, кукурудзяний крохмаль, сухий яєчний білок.
Соус майонезний "Легкий": Вода, олія соняшникова рафінована дезодорована, цукор, загусники (E1442, Е1450, ксантанова камедь), сіль, регулятор
кислотності: Е260, консерванти: E211 та E385, ефірна олія гірчиці, куркума, барвник: Е160а.
Томати свіжі миті.
Салат айсберг.
Тортілья пшенична: Склад 1 (Борошно пшеничне в/с, вода, олія соняшникова рафінована дезодорована, цукор, розпушувачі (E500ii, E450i), сіль, емульгатор:
Е471, глютен пшеничний, регулятор кислотності E296, консервант: Е223), або Склад 2 (Борошно пшеничне в/с, вода, емульгатори (Е471, Е481), регулятор
кислотності Е450i, розпушувач Е500ii, крохмаль пшеничний, загусник Е412, речовина для обробки борошна Е516, дріжджі хлібопекарські інактивовані, агент
антистежуючий – Е551, ферменти), олія соняшникова рафінована дезодорована, агент вологоутримуючий гліцерин, сіль, цукор, регулятор кислотності
Е296), або Склад 3 (Борошно пшеничне в/с, вода, олія соняшникова, емульгатор Е471,клейковина пшенична, цукор, розпушувач Е500ii, Е450i, сіль,
регулятор кислотності Е296, технологічний допоміжний засіб - ферментний препарат мікробного походження (борошно пшеничне, ферменти - ксиланаза,
альфа-амілаза), аніокислювач Е223).
Стрипс HS: філе курча-бройлера, вода питна, сіль, підсилювач смаку та аромату Е621, крохмаль кукурудзяний, червоний перець чилі, паприка, екстракт
перцю капсикум, часник порошок, стабілізатори (Е450, Е452), регулятор кислотності E4, Е3 крохмаль рисовий. Борошно пшеничне хлібопекарське в/с. Олія
рослинна – суміш Вегафрай: олії рослинні рафіновані дезодоровані: соняшникова, ріпакова; піногасник: Е900. Вкусоароматична харчова добавка «Гостра і
пряна паніровка FKFC»: розпушувачі (Е450i, E500ii), борошно пшеничне, збагачене вітамінами та мінеральними речовинами (борошно пшеничне, Е170,
залізо відновлене, ніацин, тіамін), декстроза, ароматизатор (містить екстракт куркуми), ріпакова олія.
Соус майонезний "Легкий": Вода, олія соняшникова рафінована дезодорована, цукор, загусники (E1442, Е1450, ксантанова камедь), сіль, регулятор
кислотності: Е260, консерванти: E211 та E385, ефірна олія гірчиці, куркума, барвник: Е160а.
Томати свіжі миті.
Салат айсберг.
Тортилья пшенична зі смаком сиру: Склад 1 (Борошно пшеничне в/с, вода, олія соняшникова рафінована дезодорована, ароматизатор «Сир зі спеціями»
(сироватка молочна суха, сіль, цибуля порошок, часник порошок, дріжджовий екстракт, підсилювачі смаку та аромату) E627, Е631), глюкоза,
мальтодекстрин, натуральні смакоароматичні речовини, регулятори кислотності (E270, E327, E334), агент антислежуючий: Е551), цукор, розпушувачі (E500ii,
E450i), сіль, ем1 , барвники (Е160b, Е160а, Е304), антиокислювач альфа-Токоферол, консервант: Е223) або Склад 2 (Борошно пшеничне в/с, вода питна,
суміш суха для тортильї (емульгатори (Е471, Е481), регулятор кислотності , розпушувач E500ii, крохмаль пшеничний, цибуля ріпчаста сушена (порошок),
ароматизатор «Сир», загусник Е412, речовина для обробки борошна Е516, барвники (Е160с, Е160а), дріжджі хлібопекарські інактивовані, ароматизатор ний
палений цукор, агент антистежуючий – Е551, ферменти), агент вологоутримуючий гліцерин, олія соняшникова рафінована дезодорована, глютен
пшеничний сухий, сіль, цукор, регулятор кислотності Е296).
Байтси з курячого філе: Байтси ETC (Філе курча-бройлера, вода питна, сіль, підсилювач смаку та аромату Е621, стабілізатори (Е450, Е452), мальтодекстрин,
екстракти спецій (перець Чилі, чорний перець, сельдерей) , Е262, Е331, часник порошок, цибуля порошок, олія соняшникова, крохмаль рисовий); Борошно
пшеничне хлібопекарське в/с; Олія рослинна - суміш Вегафрай (Олії рослинні рафіновані дезодоровані: соняшникова, рапсова; піногасник: Е900),
Смачноароматическая харчова добавка «Гостра і пряна паніровка FKFC» Е170, відновлене залізо, ніацин, тіамін), декстроза, ароматизатор (містить екстракт
куркуми), рапсова олія).
Сир плавлений скибковий: Склад 1 (Сири, в тому числі сир Чеддер, масло вершкове, молоко сухе знежирене, білок молочний, емульгатори (Е331, Е339),
сіль харчова, консервант E201, регулятор кислотності E330, харчові барвники (Е160а, вода питна) або Склад 2(Сир Чеддер (молоко нормалізоване
пастеризоване, сіль, ущільнювач Е509, молокозгортаючий ферментний препарат мікробного походження, бактеріальна закваска мезофільних та
термофільних молочнокислих мікроорганізмів), масло вершкове, вода питна, молоко , сіль, консервант E201, регулятор кислотності E330, ароматизатор
натуральний, суміш барвників (екстракт паприки та кератини)).
Салат айсберг.
Кетчуп томатний: Вода питна, томатна паста, цукор-пісок, оцет, сіль, екстракти спецій (містить селера).
Соус на основі рослинних олій Гірчичний оригінальний: Вода, олія рослинна, цукор, гірчиця (вода, оцет спиртовий, насіння гірчиці, спеції, екстракт з
прянощів), продукти яєчні, загусник: Е1422, Е415, регулятор кислотності Е260, сіль, насіння гірчиці, суміш спецій Каррі, паприка червона, барвник: E160a,
консервант: E202, ароматизатор.
Бекон копчено-варений: Грудинка свиняча, вода питна, екстракт перцю чорного, чебрецю, лаврового листа, розмарину, загусник Е410, антиокислювач
Е301, сіль нітритна (сіль, фіксатор фарбування нітрит натрію).
Огірки мариновані: Огірки, вода питна, сіль, регулятор кислотності: Е260, сіль, ущільнювач Е509, ароматизатор харчовий натуральний, консервант E202.
Цибуля ріпчаста.

ТВІСТЕР ДЕ ЛЮКС ОРИГІНАЛЬНИЙ
САНДВІЧІ В ТОРТИЛЬЇ СПЕШЛ

САНДВІЧІ В ТОРТИЛЬЇ

ДОДАТКОВІ
ІНГРЕДІЄНТИ ДО
САНДВИЧІВ
ДОДАТКОВІ
ІНГРЕДІЄНТИ ДО
САНДВИЧІВ
НАПОЇ НА ОСНОВІ
КАВИ
НАПОЇ НА ОСНОВІ
КАВИ
НАПОЇ НА ОСНОВІ
КАВИ

ТВІСТЕР ДЕ ЛЮКС ГОСТРИЙ СПЕШЛ

ЛОМТИК СИРУ

193

26.8

19.6 52.0 492

2059

178

27.2

21.2 48.9 495

2072

12

2.0

3.4

0.5

40

Тортилья пшенична: Склад 1 (Борошно пшеничне в/с, вода, олія соняшникова рафінована дезодорована, цукор, розпушувачі (E500ii, E450i), сіль,
емульгатор: Е471, глютен пшеничний, регулятор кислотності E296, 2 консерв: Борошно пшеничне в/с, вода, емульгатори (Е471, Е481), регулятор кислотності
Е450i, розпушувач Е500ii, крохмаль пшеничний, загусник Е412, речовина для обробки борошна Е516, дріжджі хлібопекарські інактивовані, агент 5 , агент
вологоутримуючий гліцерин, сіль, цукор, регулятор кислотності Е296) або Склад 3 (Борошно пшеничне в/с, вода, олія соняшникова, емульгатор Е471,
клейковина пшенична, цукор, розпушувач Е500ii, Е450i, сіль, регулятор кислотності Е29 - Ферментний препарат мікробного походження (борошно
пшеничне, ферменти - ксиланаза, альфа-амілаза), аніокислювач Е223).
Стрипси з курячого філе оригінальні: Стріпс OR (Філе курча-бройлера, вода питна, стабілізатори (Е452, E450), регулятор кислотності Е451, сіль, регулятори
кислотності Е262, Е331, крохмаль рисовий), Борошно пшеничне хлібопек суміш Вегафрай (Олії рослинні рафіновані дезодоровані: соняшникова, рапсова;
піногасник: Е900), Сіль кухонна харчова Екстра, Ароматизатор харчовий "KF MOR Паніровка – ароматизатор для курки (підсилювач смаку та аромату (Е621),
сіль, чорний перець, приправа KFC (містить спеції, сушений часник, червоний перець), рапсова олія), Молочно-яєчна суміш (Молоко сухе знежирене,
молочна сироватка суха, крохмаль кукурудзяний, сухий яєчний білок).
Сир плавлений скибковий: Склад 1 (Сири, в тому числі сир Чеддер, масло вершкове, молоко сухе знежирене, білок молочний, емульгатори (Е331, Е339),
сіль харчова, консервант E201, регулятор кислотності E330, харчові барвники (Е160а, вода питна) або Склад 2(Сир Чеддер (молоко нормалізоване
пастеризоване, сіль, ущільнювач Е509, молокозгортаючий ферментний препарат мікробного походження, бактеріальна закваска мезофільних та
термофільних молочнокислих мікроорганізмів), масло вершкове, вода питна, молоко , сіль, консервант E201, регулятор кислотності E330, ароматизатор
натуральний, суміш барвників (екстракт паприки та кератини)).
Салат айсберг.
Кетчуп томатний: Вода питна, томатна паста, цукор-пісок, оцет, сіль, екстракти спецій (містить селера).
Соус на основі рослинних олій Гірчичний оригінальний: Вода, олія рослинна, цукор, гірчиця (вода, оцет спиртовий, насіння гірчиці, спеції, екстракт з
прянощів), продукти яєчні, загусник: Е1422, Е415, регулятор кислотності Е260, сіль, насіння гірчиці, суміш спецій Каррі, паприка червона, барвник: E160a,
консервант: E202, ароматизатор.
Бекон копчено-варений: Грудинка свиняча, вода питна, екстракт перцю чорного, чебрецю, лаврового листа, розмарину, загусник Е410, антиокислювач
Е301, сіль нітритна (сіль, фіксатор фарбування нітрит натрію).
Огірки мариновані: Огірки, вода питна, сіль, регулятор кислотності: Е260, сіль, ущільнювач Е509, ароматизатор харчовий натуральний, консервант E202.
Цибуля ріпчаста.
Тортилья пшенична: Склад 1 (Борошно пшеничне в/с, вода, олія соняшникова рафінована дезодорована, цукор, розпушувачі (E500ii, E450i), сіль,
емульгатор: Е471, глютен пшеничний, регулятор кислотності E296, 2 консерв: Борошно пшеничне в/с, вода, емульгатори (Е471, Е481), регулятор кислотності
Е450i, розпушувач Е500ii, крохмаль пшеничний, загусник Е412, речовина для обробки борошна Е516, дріжджі хлібопекарські інактивовані, агент 5 , агент
вологоутримуючий гліцерин, сіль, цукор, регулятор кислотності Е296) або Склад 3 (Борошно пшеничне в/с, вода, олія соняшникова, емульгатор Е471,
клейковина пшенична, цукор, розпушувач Е500ii, Е450i, сіль, регулятор кислотності Е29 - Ферментний препарат мікробного походження (борошно
пшеничне, ферменти - ксиланаза, альфа-амілаза), аніокислювач Е223).
Стрипси з курячого філе гострі: Стріпс HS (Філе курча-бройлера, вода питна, сіль, підсилювач смаку та аромату Е621, крохмаль кукурудзяний, червоний
перець чилі, паприка, екстракт перцю капсикум, часник порошок, стабілізатори Е5 E451, Е262, Е331, крохмаль рисовий), Борошно пшеничне хлібопекарське
в/с, Олія рослинна – суміш Вегафрай (Олії рослинні рафіновані дезодоровані: соняшникова, рапсова; піногасник: Е900) Е450i, E500ii), борошно пшеничне,
збагачене вітамінами та мінеральними речовинами (борошно пшеничне, Е170, залізо відновлене, ніацин, тіамін), декстроза, ароматизатор (містить
екстракт куркуми), рапсова олія).
Сир плавлений скибковий: Склад 1 (Сири, в тому числі сир Чеддер, масло вершкове, молоко сухе знежирене, білок молочний, емульгатори (Е331, Е339),
сіль харчова, консервант E201, регулятор кислотності E330, харчові барвники (Е160а, вода питна) або Склад 2(Сир Чеддер (молоко нормалізоване
пастеризоване, сіль, ущільнювач Е509, молокозгортаючий ферментний препарат мікробного походження, бактеріальна закваска мезофільних та
термофільних молочнокислих мікроорганізмів), масло вершкове, вода питна, молоко , сіль, консервант E201, регулятор кислотності E330, ароматизатор
натуральний, суміш барвників (екстракт паприки та кератини)).
Салат айсберг.
Кетчуп томатний: Вода питна, томатна паста, цукор-пісок, оцет, сіль, екстракти спецій (містить селера).
Соус на основі рослинних олій Гірчичний оригінальний: Вода, олія рослинна, цукор, гірчиця (вода, оцет спиртовий, насіння гірчиці, спеції, екстракт з
прянощів), продукти яєчні, загусник: Е1422, Е415, регулятор кислотності Е260, сіль, насіння гірчиці, суміш спецій Каррі, паприка червона, барвник: E160a,
консервант: E202, ароматизатор.
Бекон копчено-варений: Грудинка свиняча, вода питна, екстракт перцю чорного, чебрецю, лаврового листа, розмарину, загусник Е410, антиокислювач
Е301, сіль нітритна (сіль, фіксатор фарбування нітрит натрію).
Огірки мариновані: Огірки, вода питна, сіль, регулятор кислотності: Е260, сіль, ущільнювач Е509, ароматизатор харчовий натуральний, консервант E202.
Цибуля ріпчаста.
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Сир плавлений скибковий: Склад 1 (Сири, в тому числі сир Чеддер, масло вершкове, молоко знежирене сухе, білок молочний, емульгатори (Е331, Е339),
сіль харчова, консервант E201, регулятор кислотності E330, харчові барвники (Е160а, Е161b), вода питна) або Склад 2 (Сир Чеддер (молоко нормалізоване
пастеризоване, сіль, ущільнювач Е509, молокозгортаючий ферментний препарат мікробного походження, бактеріальна закваска мезофільних та
термофільних молочнокислих мікроорганізмів), масло вершкове, вода питна, молоко сухе знежирене, білок молочний, емульгатори (Е331, сіль, консервант
E201, регулятор кислотності E330, ароматизатор натуральний, суміш барвників (екстракт паприки та кератини)).
Картопляні оладки: Склад 1 (Картопляні оладки (Hash Browns) (Картопля, соняшникова олія, паніровка (цибульний порошок, сіль, рисове борошно, цукор,
ароматизатори, екстракт дріжджів, ріпакова олія, білий перець), Картопляний крохмаль, картопляні пластівці (картопля, екстракти спецій), декстроза); Олія
рослинна – суміш Вегафрай (Олії рослинні рафіновані дезодоровані: соняшникова, ріпакова; піногасник: Е900) або Склад 2 (Картопляні оладки (Hash
Browns) (Картопля, олія соняшникова, сухі картопляні пластівці, сіль кухонна харчова, цибуля суха подрібнена, декстроза, спеції (білий мелений перець));
Олія рослинна – суміш Вегафрай (Олії рослинні рафіновані дезодоровані: соняшникова, ріпакова; піногасник: Е900)).

КАРТОПЕЛЬНИЙ ХАШБРАУН

41.5

1.0

21.6

5.9

222

928

Кава Подвійне Еспресо 0,1 зернова

100

0.2

0.6

4.2

23

96

Кип'ячена вода: Кип'ячена вода. Кава смажена в зернах темнообсмажена «ЖАРДИН ГУСТО»: Арабіка, робуста. Цукор-пісок фасований: Цукор-пісок

Кава Американо 0,2 зернова

200

0.4

1.0

8.4

44

184

Кип'ячена вода: Кип'ячена вода. Кава смажена в зернах темнообсмажена «ЖАРДИН ГУСТО»: Арабіка, робуста. Цукор-пісок фасований: Цукор-пісок

Кава Американо 0,3 зернова

300

0.6

1.5

8.7

51

214

Кип'ячена вода: Кип'ячена вода. Кава смажена в зернах темнообсмажена «ЖАРДИН ГУСТО»: Арабіка, робуста. Цукор-пісок фасований: Цукор-пісок

НАПОЇ, ЩО МІСТЯТЬ
МОЛОКО
НАПОЇ, ЩО МІСТЯТЬ
МОЛОКО
НАПОЇ, ЩО МІСТЯТЬ
МОЛОКО
НАПОЇ, ЩО МІСТЯТЬ
МОЛОКО
НАПОЇ, ЩО МІСТЯТЬ
МОЛОКО
НАПОЇ, ЩО МІСТЯТЬ
МОЛОКО

Капучино 0,2

130

2.6

1.6

12.1

73

305

Кип'ячена вода: Кип'ячена вода. Молоко питне ультрапастеризоване з м.д.жиру 1,5%: Молоко питне ультрапастеризоване з м.д.жиру 1,5%. Кава смажена в
зернах темнообсмажена «ЖАРДИН ГУСТО»: Арабіка, робуста. Цукор-пісок фасований: Цукор-пісок

Капучино 0,3

195

3.7

2.1

13.8

90

376

Кип'ячена вода: Кип'ячена вода. Молоко питне ультрапастеризоване з м.д.жиру 1,5%: Молоко питне ультрапастеризоване з м.д.жиру 1,5%. Кава смажена в
зернах темнообсмажена «ЖАРДИН ГУСТО»: Арабіка, робуста. Цукор-пісок фасований: Цукор-пісок

Капучино 0,4

255

5.1

2.8

20.1 128

534

Кип'ячена вода: Кип'ячена вода. Молоко питне ультрапастеризоване з м.д.жиру 1,5%: Молоко питне ультрапастеризоване з м.д.жиру 1,5%. Кава смажена в
зернах темнообсмажена «ЖАРДИН ГУСТО»: Арабіка, робуста. Цукор-пісок фасований: Цукор-пісок

Латте 0,2

177

4.1

2.1

14.3

92

385

Кип'ячена вода: Кип'ячена вода. Молоко питне ультрапастеризоване з м.д.жиру 1,5%: Молоко питне ультрапастеризоване з м.д.жиру 1,5%. Кава смажена в
зернах темнообсмажена «ЖАРДИН ГУСТО»: Арабіка, робуста. Цукор-пісок фасований: Цукор-пісок

Латте 0,3

275

6.1

3.3

17.6 127

530

Кип'ячена вода: Кип'ячена вода. Молоко питне ультрапастеризоване з м.д.жиру 1,5%: Молоко питне ультрапастеризоване з м.д.жиру 1,5%. Кава смажена в
зернах темнообсмажена «ЖАРДИН ГУСТО»: Арабіка, робуста. Цукор-пісок фасований: Цукор-пісок

Латте 0,4

360

8.3

4.7

25.2 173

723

Кип'ячена вода: Кип'ячена вода. Молоко питне ультрапастеризоване з м.д.жиру 1,5%: Молоко питне ультрапастеризоване з м.д.жиру 1,5%. Кава смажена в
зернах темнообсмажена «ЖАРДИН ГУСТО»: Арабіка, робуста. Цукор-пісок фасований: Цукор-пісок

НАПОЇ НА ОСНОВІ ЧАЮ Чай чорний новий 0,3 л

300

0.0

0.0

8.1

33

138

Кип'ячена вода: Кип'ячена вода. Чай чорний байховий (пакетований): Чай чорний байховий. Цукор-пісок фасований: Цукор-пісок

НАПОЇ НА ОСНОВІ ЧАЮ

300

0.0

0.0

8.1

33

138

Кип'ячена вода: Кип'ячена вода. Чай зелений байховий (пакетований): Чай зелений байховий. Цукор-пісок фасований: Цукор-пісок

СИРОПИ

Чай зелений новий 0,3 л
Сироп зі смаком Ванілі 0,2 л

16

0.0

0.0

8.5

34

141

Сироп CLASSIC зі смаком Ванілі: Цукор, вода питна, натуральний ароматизатор, регулятор кислотності Е330, консервант (Е202), барвник (E150a)

СИРОПИ

Сироп зі смаком Ванілі 0,3 л

24

0.0

0.0

12.7

50

211

Сироп CLASSIC зі смаком Ванілі: Цукор, вода питна, натуральний ароматизатор, регулятор кислотності Е330, консервант (Е202), барвник (E150a)

СИРОПИ

Сироп зі смаком Ванілі 0,4 л

32

0.0

0.0

17.0

67

281

Сироп CLASSIC зі смаком Ванілі: Цукор, вода питна, натуральний ароматизатор, регулятор кислотності Е330, консервант (Е202), барвник (E150a)

16

0.0

0.0

8.3

34

141

Сироп CLASSIC зі смаком Карамель: Цукор, вода питна, натуральний ароматизатор (містить барвник (E150a)), регулятор кислотності Е330, консервант (Е202),
барвник (E150a)

24

0.0

0.0

12.5

50

211

Сироп CLASSIC зі смаком Карамель: Цукор, вода питна, натуральний ароматизатор (містить барвник (E150a)), регулятор кислотності Е330, консервант (Е202),
барвник (E150a)

32

0.0

0.0

16.6

67

281

Сироп CLASSIC зі смаком Карамель: Цукор, вода питна, натуральний ароматизатор (містить барвник (E150a)), регулятор кислотності Е330, консервант (Е202),
барвник (E150a)

984

Суміш молочна рідка ультрапастеризована для морозива. жиру 3,5%: Знежирене молоко, цукор, вершки, суха молочна сироватка, глюкозно-фруктозний
сироп, сухе знежирене молоко, комплексна харчова добавка (загусник – Е412, емульгатор – Е471, декстроза, стабілізатор – E407, ароматизатор),
ароматизатор, регулятор кислотності - Е339. Молоко питне ультрапастеризоване з жиру 1,5%: Молоко питне ультрапастеризоване з жиру 1,5%. Наповнювач
пастеризований "Сироп Полуничний": Цукор, вода, сироп, глюкозно-фруктозний, концентрат полуничного соку, концентрат яблучного соку, ароматизатор
Полуниця, регулятори кислотності: E330, E331iii, барвники: Е160а, Е120, консервант: E202
Суміш молочна рідка ультрапастеризована для морозива. жиру 3,5%: Знежирене молоко, цукор, вершки, суха молочна сироватка, глюкозно-фруктозний
сироп, сухе знежирене молоко, комплексна харчова добавка (загусник – Е412, емульгатор – Е471, декстроза, стабілізатор – E407, ароматизатор),
ароматизатор, регулятор кислотності - Е339. Молоко питне ультрапастеризоване з жиру 1,5%: Молоко питне ультрапастеризоване з жиру 1,5%. Наповнювач
пастеризований "Сироп Полуничний": Цукор, вода, сироп, глюкозно-фруктозний, концентрат полуничного соку, концентрат яблучного соку, ароматизатор
Полуниця, регулятори кислотності: E330, E331iii, барвники: Е160а, Е120, консервант: E202

СИРОПИ
СИРОПИ
СИРОПИ

Сироп зі смаком Карамелі 0,2 л
Сироп зі смаком Карамелі 0,3 л
Сироп зі смаком Карамелі 0,4 л

Коктейль молочний Мілк Шейк
КОКТЕЙЛІ МОЛОЧНІ
Полуниця 0,3 л

Коктейль молочний Мілк Шейк
КОКТЕЙЛІ МОЛОЧНІ
Полуниця 0,4 л

250

6.3

5.3

40.5 235

400

10.0

8.4

64.8 376

1574

КОКТЕЙЛІ МОЛОЧНІ

Коктейль молочний Шейк Лісова
Полуниця 0,3 л

250

4.3

3.8

40.5 213

890

КОКТЕЙЛІ МОЛОЧНІ

Коктейль молочний Шейк Лісова
Полуниця 0,4 л

400

7.6

6.0

64.8 340

1424

КОКТЕЙЛІ МОЛОЧНІ

Коктейль молочний Шейк
Шоколадно-горіховий 0,3 л

250

4.3

3.8

41.0 215

900

КОКТЕЙЛІ МОЛОЧНІ

Коктейль молочний Шейк
Шоколадно-горіховий 0,4 л

400

6.8

6.0

65.6 344

1440

Суміш молочна рідка ультрапастеризована для коктейлю. жиру 2.5%: Знежирене молоко, цукор, вершки, сухий глюкозний сироп, суха молочна сироватка,
комплексна харчова добавка (загусники: Е412, Е410; стабілізатор – E407, декстроза), регулятори кислотності – Е339. Наповнювач пастеризований "Сироп
Полуничний": Цукор, вода, сироп, глюкозно-фруктозний, концентрат полуничного соку, концентрат яблучного соку, ароматизатор Полуниця, регулятори
кислотності: E330, E331iii, барвники: Е160а, Е120, консервант: E202
Суміш молочна рідка ультрапастеризована для коктейлю. жиру 2.5%: Знежирене молоко, цукор, вершки, сухий глюкозний сироп, суха молочна сироватка,
комплексна харчова добавка (загусники: Е412, Е410; стабілізатор – E407, декстроза), регулятори кислотності – Е339. Наповнювач пастеризований "Сироп
Полуничний": Цукор, вода, сироп, глюкозно-фруктозний, концентрат полуничного соку, концентрат яблучного соку, ароматизатор Полуниця, регулятори
кислотності: E330, E331iii, барвники: Е160а, Е120, консервант: E202
Суміш молочна рідка ультрапастеризована для коктейлю. жиру 2.5%: Знежирене молоко, цукор, вершки, сухий глюкозний сироп, суха молочна сироватка,
комплексна харчова добавка (загусники: Е412, Е410; стабілізатор – E407, декстроза), регулятори кислотності – Е339. Наповнювач пастеризований «Сироп
Шоколадно-горіховий»: Цукор, вода, сироп глюкозно-фруктозний, барвник: E150d, какао-порошок, шоколадна маса темна (какао-терте, цукор, суха
молочна сироватка, емульгатор: Е322), ароматизатор «Шоколад регулятори кислотності: E330, E331iii, горіхова паста (горіх фундук), барвник: Е120,
консервант: E202
Суміш молочна рідка ультрапастеризована для коктейлю. жиру 2.5%: Знежирене молоко, цукор, вершки, сухий глюкозний сироп, суха молочна сироватка,
комплексна харчова добавка (загусники: Е412, Е410; стабілізатор – E407, декстроза), регулятори кислотності – Е339. Наповнювач пастеризований «Сироп
Шоколадно-горіховий»: Цукор, вода, сироп глюкозно-фруктозний, барвник: E150d, какао-порошок, шоколадна маса темна (какао-терте, цукор, суха
молочна сироватка, емульгатор: Е322), ароматизатор «Шоколад регулятори кислотності: E330, E331iii, горіхова паста (горіх фундук), барвник: Е120,
консервант: E202

ПИРІЖКИ

ВИРОБИ МУЧНІ
КОНДИТЕРСЬКІ

ВИРОБИ МУЧНІ
КОНДИТЕРСЬКІ

Пиріжок з вишнею

Донат солона карамель

Донат Полуничний

СОУС І ДОБАВКИ ДЛЯ
Соус Полуничний
ДЕСЕРТУ
СОУС І ДОБАВКИ ДЛЯ
Соус карамельний
ДЕСЕРТУ
СОУС І ДОБАВКИ ДЛЯ
Соус шоколадний
ДЕСЕРТУ

82

67

70

2.4

4.7

4.2

11.8 23.9 212

12.7 41.5 295

11.2 39.2 273

886

П/ф пиріжки з вишневою начинкою заморожені: Тісто: пшеничне борошно загального призначення, жир спеціального призначення кондитерський
(рафіновані дезодоровані рослинні олії в натуральному та модифікованому вигляді (соняшникова олія), антиокислювач Е306), вода, комплексна харчова
добавка (сухий глюкозний сироп, пшеничне борошно, цукор, емульгатор Е472е, розпушувач Е500(i), ароматизатор), сіль, дріжджі хлібопекарські сухі
дезактивовані.
Начинка: вода, вишня заморожена, цукор, загусник Е1442, яблучне пюре, фарбник Е162, ароматизатор натуральний, регулятор кислотності Е330.
Глазур: вода, загусники (Е1422, Е1412), глюкоза, концентрат для глазурі (пшеничний крохмаль, цукор, сухий глюкозний сироп, регулятор кислотності (Е330,
ароматизатор), сіль.. Олія рослинна – суміш Вегафрай: Олії рослинні рафіновані дезодоровані: соняшникова, ріпакова; піногасник: Е900

1234

Вироби х/б смажені заморожені: Донат глазурований "Карамель" зі смаком карамелі: Борошно пшеничне хлібопекарське вищого гатунку, вода питна,
вироби кондитерські цукристі: крем пастеризований для харчових продуктів: карамельний (молоко відновлене із сухого молока, цукор, сироп глюкознофрукт кукурудзяний крохмаль, рослинний жир (замінник молочного жиру), загусник-камедь целюлози, ароматизатор , сіль, консервант - сорбінова кислота,
барвник Е150с), глазур жирова ароматизована (цукор, жир спеціального призначення (пальмова олія, пальмоядрове масло), эмуль замінник олії какао
нетемперований лауринового типу (рафінований дезодорований гідрогенізований пальмоядровий стеарин, емульгатори: Е492, лецитин соєвий), молоко
сухе знежирене, емульгатор лецитин соєвий, сіль (містить агент антистежуючий : пальмово е, пальмовий олеїн, соняшникова), сироп глюкозно-фруктозний
Суміш суха для дріжджових пончиків (борошно соєве знежирене, борошно пшеничне, емульгатори (Е471, Е481, лецитин соєвий), загусники (Е412, Е4, Е4
молоко сухе, ферменти мікробного походження, ароматизатор ванілін, барвник - каротини, речовина для обробки борошна Е920) ‚ глазур жирова зі
смаком карамелі (цукор, жир спеціального призначення (пальмова олія, пальмоядрова олія, емульгатор лецитин соєвий), замінник олії какао нетем
(рафінований дезодорований гідрогенізований пальмоядровий стеарин, емульгатори: Е492, лецитин соєвий), сухе знежирене молоко, сироватка суха
молочна, какао-порошок, емульгатор соєвий лецитин, ароматизатор, барвник натуральний аннато), цукор, цукор.

1143

Вироби х/б смажені заморожені: Донат глазурований "Полуниця" з полуничною начинкою: Борошно пшеничне хлібопекарське вищого гатунку, джем
(цукор, полуниця, вода, крохмаль кукурудзяний, загусник - пектин, регулятор кислотності - Е330, ароматизатор, консерв , барвник - карміни), вода питна,
глазур жирова зі смаком полуниці (цукор, жир спеціального призначення (пальмова олія, пальмоядрова олія, емульгатор лецитин соєвий), замінник олії
какао нетемперований лауринового типу (рафінований дезодорований гідрогенізований пальмоядровий стеарин), емульгатори (Е492, лецитин соєвий),
молоко сухе знежирене, сироватка суха молочна, емульгатор лецитин соєвий, ароматизатор, барвник - карміни, регулятор кислотності Е330), жир
спеціального призначення: кондитерський (рослинні олії соняшникове), вироби кондитерські цукристі не містять какао: посипання вермішель-різнобарвна
(цукор, негідрогенізований кокосовий жир, концентрати (редьки, лимона, чорної смородини, спіруліни, яблука), стабілізатор: декстрини, глазурователи Е50
Е50 глюкозний сироп), сироп глюкозно-фруктозний, суміш суха для дріжджових пончиків (борошно соєве знежирене, борошно пшеничне, емульгатори
(Е471, Е481, лецитин соєвий), загусники (Е412, Е1414) 0 мікробного походження, ароматизатор ванілін, барвник - каротини, речовина для обробки борошна
Е920), цукор кт яєчний, дріжджі хлібопекарські пресовані, сіль.

15

0.0

0.0

13.0

52

217

пальмоядровий стеарин, емульгатори (Е492, лецитин соєвий), молоко сухе знежирене, сироватка суха молочна, емульгатор лецитин соєвий, ароматизатор,
барвник - карміни, регулятор кислотності Е330), жир спеціального призначення: кондитерський (рослинні олії соняшникове), вироби кондитерські цукристі
не містять какао: посипання вермішель-різнобарвна (цукор, негідрогенізований кокосовий жир, концентрати (редьки, лимона, чорної смородини,
спіруліни, яблука), стабілізатор: декстрини, глазурователи Е50 Е50 глюкозний сироп), сироп глюкозно-фруктозний, суміш суха для дріжджових пончиків
(борошно соєве знежирене, борошно пшеничне, емульгатори (Е471, Е481, лецитин соєвий), загусники (Е412, Е1414) 0 мікробного походження,
ароматизатор ванілін, барвник - каротини, речовина для обробки борошна Е920), цукор кт яєчний, дріжджі хлібопекарські пресовані, сіль.

20

0.1

13.8

0.3

58

244

Соус карамельний («Caramel Sauce»): Глюкозний сироп, фруктозний сироп, цукор, вода, згущене молоко з цукром (цільне молоко, цукор), агент
вологоутримуючий: Е422, загусники (E1442, E415) вершкове масло, барвник: E150a ароматизатор, консервант: E202

19

0.3

0.2

12.1

50

211

Соус шоколадний («Chocolate Sauce»): Сироп фруктозний, вода, какао-порошок, фруктоза, загусники (E1442, E415), сіль, ароматизатор, консервант: E202,
регулятор кислотності: Е451i
Суміш молочна рідка ультрапастеризована для морозива. жиру 3,5%: Знежирене молоко, цукор, вершки, суха молочна сироватка, глюкозно-фруктозний
сироп, сухе знежирене молоко, комплексна харчова добавка (загусник - Е412, емульгатор - Е471, декстроза, стабілізатор - E407, ароматизатор),
ароматизатор, регулятор кислотності - Е339. Вафельні стаканчики: Борошно пшеничне хлібопекарське в/с, крохмаль кукурудзяний, олія кокосова
рафінована дезодорована, емульгатор соєвий лецитин, вода, цукор, сіль, розпушувач Е500ii
Суміш молочна рідка ультрапастеризована для морозива. жиру 3,5%: Знежирене молоко, цукор, вершки, суха молочна сироватка, глюкозно-фруктозний
сироп, сухе знежирене молоко, комплексна харчова добавка (загусник – Е412, емульгатор – Е471, декстроза, стабілізатор – E407, ароматизатор),
ароматизатор, регулятор кислотності - Е339. Соус шоколадний («Chocolate Sauce»): Сироп фруктозний, вода, какао-порошок, фруктоза, загусники (E1442,
E415), сіль, ароматизатор, консервант: E202, регулятор кислотності: Е451i

МОРОЗИВО М'ЯКЕ
МОЛОЧНЕ

МОРОЗИВО РІЖОК

84

3.0

2.9

22.1 127

531

МОРОЗИВО М'ЯКЕ
МОЛОЧНЕ

МОРОЗИВО ШОКОЛАДНЕ

139

4.2

4.3

39.6 214

896

МОРОЗИВО М'ЯКЕ
МОЛОЧНЕ

МОРОЗИВО КАРАМЕЛЬНЕ

140

3.9

4.5

41.2 221

926

Ультрапастеризована рідка молочна суміш для морозива м.д. жир 3,5%: знежирене молоко, цукор, вершки, сироватковий порошок, глюкозо-фруктозний
сироп, сухе знежирене молоко, комплексна харчова добавка (загусник - Е412, емульгатор - Е471, декстроза, стабілізатор - Е407, ароматизатор),
ароматизатор, регулятор кислотності - Е339. Карамельний соус: Глюкозний сироп, фруктозний сироп, цукор, вода, згущене молоко з цукром (незбиране
молоко, цукор), вологозахисне засіб: Е422, загусники (Е1442, Е415) вершкове масло, барвник: Е150а, сіль, ароматизатор, консервант: Е202

МОРОЗИВО М'ЯКЕ
МОЛОЧНЕ

Морозиво з полуницею

135

3.8

4.2

37.5 203

848

Суміш молочна рідка ультрапастеризована для морозива. жиру 3,5%: Знежирене молоко, цукор, вершки, суха молочна сироватка, глюкозно-фруктозний
сироп, сухе знежирене молоко, комплексна харчова добавка (загусник – Е412, емульгатор – Е471, декстроза, стабілізатор – E407, ароматизатор),
ароматизатор, регулятор кислотності - Е339. Концентрат на натуральній основі «Полуниця»: Цукор, полуниця, вода, полуничний сік, насіння полуниці,
регулятор кислотності Е330, стабілізатор Е440, барвник Е163, карамелізований цукор, антиокислювач Е300, консервант Е202, ароматизатор «Полуниця».

