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SZEZÁMMAG

DIÓFÉLÉK

CSILLAGFÜRT

Szendvicsek és Wrapek
Big Mac®
Hamburger zsemle Big Mac ®

Fehér búzaliszt, víz, cukor, napraforgó olaj, szezámmag, élesztő, jódozott só, lisztkezelő szer (emulgeálószer: zsírsavak mono- és digliceridjeinek
mono- és diacetil-borkősav-észterei, csomósodást és lesülést gátló anyag: kalcium-karbonát, antioxidáns: aszkorbinsav, enzimek)

Hamburger húspogácsa

100% Marhahús

Ömlesztett cheddar sajtszelet

Szárított hagyma

Cheddar sajt (51%), víz, vaj, sajt, sovány tejpor, természetes aromák, ömlesztősók: E331 tejfehérje, só, természetes színezék: E160a, E160c,
savanyúságot szabályzó anyag: E270; csomósodást gátló anyag: napraforgó lecitin
Víz, növényi olaj, uborka (uborka, cukor, ecet, só, sűrítőanyag: xantán, természetes aroma (szegfűszeg, fahéj), kalcium-klorid), ecet, mustár
(víz, ecet, mustármag, só, fűszerek (mustárliszt, fokhagyma, fehérbors)), cukor, tojássárgája, módosított keményítő: E1422, mustárliszt, só,
sűrítőanyag: E 415, tartósítószer: E202, hagymaolaj, paprika kivonat.
Uborka (68,5%), víz, alkohol ecet, só, természetes kapor aroma, egyéb természetes aromák, tartósítószer: E211, savanyúságot szabályozó anyag
(kalcium-laktát)
Hagyma

Szeletelt jégsaláta

Jégsaláta

Grill fűszer

Só, őrölt feketebors, feketebors kivonat

Big Mac szósz
®

Szeletelt kapros uborka

Csirkés Cézár Szendvics
Kukoricás hosszúkás zsemle
Búzaliszt, víz, cukor, növényi olaj, jódozott só, élesztő, emulgeálószer E472e, antioxidáns: E300
Csirkehúspogácsa 85 g (kontakt
grillen sütött, fűszerezett, pácolt,
Csirkemell filé (85%), víz, növényi olaj, rizsliszt, burgonyakeményítő, só, dextróz, maltodextrin, természetes aroma, élesztő kivonat.
darabokból formázott csirkemellfilé)
Olasz sajtforgács
Kemény sajt pasztörizálatlan tejből, 40% zsír a szárazanyagban (Tej, baktérium kultúra, rennet, tojás lyzozim)
Szeletelt jégsaláta

Jégsaláta

Paradicsom

Paradicsom

Ruccola

Ruccola
Víz, repceolaj, cukor, alkohol ecet, módosított kukorica keményítő, sajt, limelé koncentrátumból, Parmezán sajt, fűszerek, só, tejfehérje,
savópor, vaj, élesztőkivonat, étkezési sav: E 270, sűrítőanyag: E 415, emulgeálószer: E 331, E 452, tartósítószer: E 202

Cézár szósz
McChicken®
Hamburger zsemle Royal
Chicken premiere (panírozott,
fűszerezett, pácolt darabokból
formázott csirkemellfilé)
McChicken® szósz
Szeletelt jégsaláta

Fehér búzaliszt, víz, cukor, napraforgó olaj, szezámmag, élesztő, jódozott só, lisztkezelő szer (emulgeálószer: zsírsavak mono- és
digliceridjeinek mono- és diacetil-borkősav-észterei, csomósodást és lesülést gátló anyag: kalcium-karbonát, antioxidáns: aszkorbinsav, enzimek)
Csirkemell filé (55%), búzaliszt, növényi olaj (napraforgó, repce), víz, keményítő, durumbúza dara, só, rizsliszt, aromák (fokhagyma, citrom),
térfogatnövelő szerek: difoszfát; nátrium-karbonát, cukor, élesztőkivonat, fűszerek (bors, tormapor), élesztő,, fűszerkivonatok (bors, paprika,
kurkuma), zöldfűszerek (zsálya, kakukkfű), sűrítőanyag: metil-cellulóz. Az étteremben nem hidrogénezett növényi olajok keverékében sütjük ki
(magas olajsav tartalmú napraforgóolaj; napraforgóolaj; magas olajsav tartalmú repceolaj; repceolaj; habzásgátló: E900 (dimetil-polisziloxán)
Víz, növényi olaj, mustár (víz, ecet, mustármag, cukor, só), ecet, cukor, módosított keményítő, só, tejfehérje, tojáspor, tejsav, xantán, Bétakarotin
Jégsaláta

Sertés McFarm®

Szeletelt jégsaláta

Fehér búzaliszt, víz, cukor, napraforgó olaj, szezámmag, élesztő, jódozott só, lisztkezelő szer (emulgeálószer: zsírsavak mono- és
digliceridjeinek mono- és diacetil-borkősav-észterei, csomósodást és lesülést gátló anyag: kalcium-karbonát, antioxidáns: aszkorbinsav, enzimek)
Sertéshús (lapocka, császár) 94%, víz, tengeri só, szárított glükóz szirup, fűszernövények (zsálya, rozmaring), dextróz, fűszerek (Cayennebors,
Chili, bors), szárított zöldségek (pirospaprika), növényi olaj, aromák, antioxidáns: E300, savanyúságot szabályozó anyag: E330
Cheddar sajt (51%), víz, vaj, sajt, sovány tejpor, természetes aromák, ömlesztősók: E331 tejfehérje, só, természetes színezék: E160a, E160c,
savanyúságot szabályzó anyag: E270; csomósodást és lesülést gátló anyag: napraforgó lecitin
Növényi olaj, víz, ecet, tojássárgája (tojássárgája, só, citromsav), mustár (víz, ecet, mustármagok, cukor, só) mustármag, cukor, só, fűszerek
(feketebors, citrom aroma, kurkuma por), módosított keményítő: E1422, xantán: E415, természetes színezék: E150, oleoresin, tartósítószer: E202.
Jégsaláta

Paradicsom

Paradicsom

Csíkozott hagyma

Hagyma

Hamburger zsemle Royal
Fűszeres sertéshúspogácsa
Ömlesztett cheddar sajtszelet
Mustár deluxe szósz

Filet-O-Fish®
Hamburger zsemle normál

Búzaliszt, víz, cukor, élesztő, növényi olaj, só, lisztkezelő szer (emulgeálószerek: E472e, E481, E471). Nyomokban szezámmagot tartalmazhat.
filé (Cod - Gadus morhua) (75%), búzaliszt), víz, módosított búzakeményítő, kukoricaliszt, só, kukorica keményítő, élesztő, stabilizátor:
Halpogácsa (panírozott, darabokból Tőkehal
E466. Az étteremben nem hidrogénezett növényi olajok keverékében sütjük ki (magas olajsav tartalmú napraforgóolaj; napraforgóolaj; magas
formázott tengeri tőkehalfilé)
olajsav tartalmú repceolaj; repceolaj; habzásgátló: E900 (dimetil-polisziloxán).
Cheddar sajt (51%), víz, vaj, sajt, sovány tejpor, természetes aromák, ömlesztősók: E331 tejfehérje, só, természetes színezék: E160a, E160c,
Ömlesztett cheddar sajtszelet
savanyúságot szabályzó anyag: E270; csomósodást és lesülést gátló anyag: napraforgó lecitin
Víz, repceolaj, uborka (savanyított uborka, ecet, víz, só, citromsav, xantán, aroma (kapor), kalcium-klorid), hagyma, ecet, módosított keményítő:
Tartár szósz
E1422, tojássárgája, cukor, só, mustárliszt, xantán, tartósítószer: E202, petrezselyem, uborkafűszer (zeller).
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Szendvicsek és Wrapek
Sajtos McRoyal®
Hamburger zsemle Royal

Fehér búzaliszt, víz, cukor, napraforgó olaj, szezámmag, élesztő, jódozott só, lisztkezelő szer (emulgeálószer: zsírsavak mono- és
digliceridjeinek mono- és diacetil-borkősav-észterei, csomósodást és lesülést gátló anyag: kalcium-karbonát, antioxidáns: aszkorbinsav, enzimek)

Royal húspogácsa

100% Marhahús

Ömlesztett cheddar sajtszelet
Ketchup
Mustár

Grill fűszer

Só, őrölt feketebors, feketebors kivonat

Dupla Sajtos McRoyal®

Csíkozott hagyma

Fehér búzaliszt, víz, cukor, napraforgó olaj, szezámmag, élesztő, jódozott só, lisztkezelő szer (emulgeálószer: zsírsavak mono- és
digliceridjeinek mono- és diacetil-borkősav-észterei, csomósodást és lesülést gátló anyag: kalcium-karbonát, antioxidáns: aszkorbinsav, enzimek)
100% Marhahús
Cheddar sajt (51%), víz, vaj, sajt, sovány tejpor, természetes aromák, ömlesztősók: E331 tejfehérje, só, természetes színezék: E160a, E160c,
savanyúságot szabályzó anyag: E270; csomósodást és lesülést gátló anyag: napraforgó lecitin
Paradicsom püré (66%) (184 g paradicsom / 100 g ketchup), dextróz, ecet, só, cukor, fűszer kivonatok (szójabab olaj, szegfűszeg olaj, paprika
levél olaj, paprika olaj, kasszia olaj, hagyma)
Alkohol ecet, víz, mustármag 13%, só, fűszerek (kurkuma, paprika), aromák: E260, E413, E112, E415, E433
Uborka (68,5%), víz, alkohol ecet, só, természetes kapor aroma, egyéb természetes aromák, tartósítószer: E211, savanyúságot szabályozó anyag
(kalcium-laktát)
Hagyma

Grill fűszer

Só, őrölt feketebors, feketebors kivonat

Royal húspogácsa
Ömlesztett cheddar sajtszelet
Ketchup
Mustár
Szeletelt kapros uborka

Bundázott Csirkés Snack Wrap
Csirkecomb filé (46%), búzaliszt, víz, növényi olaj (napraforgó, repce), keményítő, só, durumbúza dara, búzaglutén, térfogatnövelő szer
Value húspogácsa (panírozott,
(nátrium-karbonát, difoszfát, kalcium-foszfát), fűszerek (bors, fokhagyma), élesztőkivonat, módosított keményítő, dextróz.
fűszerezett, pácolt, darabokból
Az étteremben nem hidrogénezett növényi olajok keverékében sütjük ki (magas olajsav tartalmú napraforgóolaj; napraforgóolaj; magas olajsav
formázott csirkecombfilé)
tartalmú repceolaj; repceolaj; habzásgátló: E900 (dimetil-polisziloxán)
Sajt csík (reszelt cheddar sajt)

Cheddar sajt (99%), csomósodást és lesülést gátló anyag: cellulóz, természetes színezék: E160a, E160b

Szeletelt jégsaláta

Jégsaláta

Paradicsom

Paradicsom
Búzaliszt 65%, víz, stabilizátor: E422, E466, E412, növényi olaj, térfogatnövelő szer: E500ii, E451i, emulgeálószer: E471, E472e, só, étkezési sav:
E296
Víz, repceolaj, cukor, alkohol ecet, módosított kukorica keményítő, sajt, limelé koncentrátumból, Parmezán sajt, fűszerek, só, tejfehérje,
savópor, vaj, élesztőkivonat, étkezési sav: E 270, sűrítőanyag: E 415, emulgeálószer: E 331, E 452, tartósítószer: E 202

Tortilla 20 cm
Cézár szósz

Csirkés Cézár McWrap®
Csirkehúspogácsa 85 g (kontakt
grillen sütött, fűszerezett, pácolt,
Csirkemell filé (85%), víz, növényi olaj, rizsliszt, burgonyakeményítő, só, dextróz, maltodextrin, természetes aroma, élesztő kivonat.
darabokból formázott csirkemellfilé)
Olasz sajtforgács
Kemény sajt pasztörizálatlan tejből, 40% zsír a szárazanyagban (Tej, baktérium kultúra, rennet, tojás lyzozim)
Paradicsom

Paradicsom

Ruccola

Ruccola

Tortilla 25 cm

Búzaliszt, víz, stabilizátor: E422, E466, E412, növényi olaj, térfogatnövelő szer: E500ii, E451i, emulgeálószer: E471, E472e, só, étkezési sav: E296
Víz, repceolaj, cukor, alkohol ecet, módosított kukorica keményítő, sajt, limelé koncentrátumból, Parmezán sajt, fűszerek, só, tejfehérje,
savópor, vaj, élesztőkivonat, étkezési sav: E 270, sűrítőanyag: E 415, emulgeálószer: E 331, E 452, tartósítószer: E 202

Cézár szósz
Spicy Sertésburger
Hamburger zsemle normál
Fűszeres sertéshúspogácsa
Szeletelt jégsaláta
Paradicsomos grill szósz
Sült hagyma

Búzaliszt, víz, cukor, élesztő, növényi olaj, só, lisztkezelő szer (emulgeálószerek: E472e, E481, E471). Nyomokban szezámmagot tartalmazhat.
Sertéshús (lapocka, császár) 94%, víz, tengeri só, szárított glükóz szirup, fűszernövények (zsálya, rozmaring), dextróz, fűszerek (Cayennebors,
Chili, bors), szárított zöldségek (pirospaprika), növényi olaj, aromák, antioxidáns: E300, savanyúságot szabályozó anyag: E330
Jégsaláta
Paradicsom püré (40%), növényi olajok (repce olaj, szója olaj változó mennyiségben), cukor, paprika, hagyma, alkohol ecet, módosított kukorica
keményítő, só, céklalé, fűszerek, természetes aroma, sűrítőanyag: E 415, tartósítószer: E 202
Hagyma, növényi olaj, búzaliszt, só









Alkohol ecet, víz, mustármag 13%, só, fűszerek (kurkuma, paprika), aromák: E260, E413, E112, E415, E433

Csíkozott hagyma

Hamburger zsemle Royal



Cheddar sajt (51%), víz, vaj , sajt, sovány tejpor, természetes aromák, ömlesztősók: E331 tejfehérje, só, természetes színezék: E160a, E160c,
savanyúságot szabályzó anyag: E270; csomósodást és lesülést gátló anyag: napraforgó lecitin
Paradicsom püré (66%) (184 g paradicsom / 100 g ketchup), dextróz, ecet, só, cukor, fűszer kivonatok (szójabab olaj, szegfűszeg olaj, paprika
levél olaj, paprika olaj, kasszia olaj, hagyma)
Uborka (68,5%), víz, alkohol ecet, só, természetes kapor aroma, egyéb természetes aromák, tartósítószer: E211, savanyúságot szabályozó anyag
(kalcium-laktát)
Hagyma

Szeletelt kapros uborka
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Szendvicsek és Wrapek
Sajtburger
Hamburger zsemle normál

Búzaliszt, víz, cukor, élesztő, növényi olaj, só, lisztkezelő szer (emulgeálószerek: E472e, E481, E471). Nyomokban szezámmagot tartalmazhat.

Hamburger húspogácsa

Szárított hagyma

100% Marhahús
Cheddar sajt (51%), víz, vaj, sajt, sovány tejpor, természetes aromák, ömlesztősók: E331 tejfehérje, só, természetes színezék: E160a, E160c,
savanyúságot szabályzó anyag: E270; csomósodást és lesülést gátló anyag: napraforgó lecitin
Paradicsom püré (66%) (184 g paradicsom / 100 g ketchup), dextróz, ecet, só, cukor, fűszer kivonatok (szójabab olaj, szegfűszeg olaj, paprika
levél olaj, paprika olaj, kasszia olaj, hagyma)
Alkohol ecet, víz, mustármag 13%, só, fűszerek (kurkuma, paprika), aromák: E260, E413, E112, E415, E433
Uborka (68,5%), víz, alkohol ecet, só, természetes kapor aroma, egyéb természetes aromák, tartósítószer: E211, savanyúságot szabályozó anyag
(kalcium-laktát)
Hagyma

Grill fűszer

Só, őrölt feketebors, feketebors kivonat

Ömlesztett cheddar sajtszelet
Ketchup
Mustár
Szeletelt kapros uborka






Grill fűszer
Hamburger zsemle normál

Búzaliszt, víz, cukor, élesztő, növényi olaj, só, lisztkezelő szer (emulgeálószerek: E472e, E481, E471). Nyomokban szezámmagot tartalmazhat.

Hamburger húspogácsa

Szárított hagyma

100% Marhahús
Cheddar sajt (51%), víz, vaj, sajt, sovány tejpor, természetes aromák, ömlesztősók: E331 tejfehérje, só, természetes színezék: E160a, E160c,
savanyúságot szabályzó anyag: E270; csomósodást és lesülést gátló anyag: napraforgó lecitin
Paradicsom püré (66%) (184 g paradicsom / 100 g ketchup), dextróz, ecet, só, cukor, fűszer kivonatok (szójabab olaj, szegfűszeg olaj, paprika
levél olaj, paprika olaj, kasszia olaj, hagyma)
Alkohol ecet, víz, mustármag 13%, só, fűszerek (kurkuma, paprika), aromák: E260, E413, E112, E415, E433
Uborka (68,5%), víz, alkohol ecet, só, természetes kapor aroma, egyéb természetes aromák, tartósítószer: E211, savanyúságot szabályozó anyag
(kalcium-laktát)
Hagyma

Grill fűszer

Só, őrölt feketebors, feketebors kivonat

Ketchup
Mustár
Szeletelt kapros uborka

Chickenburger
Hamburger zsemle normál
Value húspogácsa (panírozott,
fűszerezett, pácolt, darabokból
formázott csirkecombfilé)
McChicken® szósz
Szeletelt jégsaláta

Búzaliszt (glutén), víz, cukor, élesztő, növényi olaj, só, lisztkezelő szer (emulgeálószerek: E472e, E481, E471). Nyomokban szezámmagot
tartalmazhat.
Csirkecomb filé 46%, búzaliszt, víz, növényi olaj (napraforgó, repce), keményítő, só, durumbúza dara, búzaglutén, térfogatnövelő szer
(nátrium-karbonát, difoszfát, kalcium-foszfát), fűszerek (bors, fokhagyma), élesztőkivonat, módosított keményítő, dextróz. Az étteremben nem
hidrogénezett növényi olajok keverékében sütjük ki (magas olajsav tartalmú napraforgóolaj; napraforgóolaj; magas olajsav tartalmú repceolaj;
repceolaj; habzásgátló: E900 (dimetil-polisziloxán)
Víz, növényi olaj, mustár (víz, ecet, mustármag, cukor, só), ecet, cukor, módosított keményítő, só, tejfehérje, tojáspor, tejsav, xantán, Bétakarotin
Jégsaláta

Hamburger
Hamburger zsemle normál

Búzaliszt, víz, cukor, élesztő, növényi olaj, só, lisztkezelő szer (emulgeálószerek: E472e, E481, E471). Nyomokban szezámmagot tartalmazhat.

Hamburger húspogácsa

Szárított hagyma

100% Marhahús
Paradicsom püré (66%) (184 g paradicsom / 100 g ketchup), dextróz, ecet, só, cukor, fűszer kivonatok (szójabab olaj, szegfűszeg olaj, paprika
levél olaj, paprika olaj, kasszia olaj, hagyma)
Alkohol ecet, víz, mustármag 13%, só, fűszerek (kurkuma, paprika), aromák: E260, E413, E112, E415, E433
Uborka (68,5%), víz, alkohol ecet, só, természetes kapor aroma, egyéb természetes aromák, tartósítószer: E211, savanyúságot szabályozó anyag
(kalcium-laktát)
Hagyma

Grill fűszer

Só, őrölt feketebors, feketebors kivonat

Ketchup
Mustár
Szeletelt kapros uborka
















Só, őrölt feketebors, feketebors kivonat

Dupla Sajtburger

Ömlesztett cheddar sajtszelet





Gluténmentes Dupla Sajtburger
Kukorica keményítő, víz, rizsliszt, módosított tápióka keményítő, cukor, repceolaj, szezámmag (4%), élesztő, szárított glükóz szirup, só,
Gluténmentes zsemle
sűrítőanyag (E464, E412), útifű, növényi rost, emulgeálószer (E471).
Hamburger húspogácsa
100% Marhahús
Cheddar sajt (51%), víz, vaj, sajt, sovány tejpor, természetes aromák, ömlesztősók: E331 tejfehérje, só, természetes színezék: E160a, E160c,
Ömlesztett cheddar sajtszelet
savanyúságot szabályzó anyag: E270; csomósodást és lesülést gátló anyag: napraforgó lecitin
Paradicsom püré (66%) (184 g paradicsom / 100 g ketchup), dextróz, ecet, só, cukor, fűszer kivonatok (szójabab olaj, szegfűszeg olaj, paprika
Ketchup
levél olaj, paprika olaj, kasszia olaj, hagyma)
Mustár
Alkohol ecet, víz, mustármag 13%, só, fűszerek (kurkuma, paprika), aromák: E260, E413, E112, E415, E433
Uborka (68,5%), víz, alkohol ecet, só, természetes kapor aroma, egyéb természetes aromák, tartósítószer: E211, savanyúságot szabályozó anyag
Szeletelt kapros uborka
(kalcium-laktát)
Szárított hagyma
Hagyma
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Harapnivalók
Chicken McNuggets®
Csirkemell filé (46%), víz, növényi olaj, búzaliszt, kukoricaliszt, keményítő, búzaglutén, durum búzadara, só, természetes aroma (rozmaring)
Chicken McNuggets® (panírozott, (glutén), cukor, térfogatnövelő szer: difosztfátok; nátrium-karbonát; kálcium-foszfát, fűszer (zeller), módosított keményítő, dextróz,
fűszerezett, pácolt, darabokból
fűszerkivonat (zeller, bors)
formázott csirkemellfilé)
Az étteremben nem hidrogénezett növényi olajok keverékében sütjük ki (magas olajsav tartalmú napraforgóolaj; napraforgóolaj; magas olajsav
tartalmú repceolaj; repceolaj; habzásgátló: E900 (dimetil-polisziloxán)
Halrudak
Tőkehal filé (Hoki – Macruronus Novaezelandiae) (65%), búzaliszt, víz, módosított búzakeményítő, kukoricaliszt, só, kukorica keményítő,
Halrudak (panírozott, darabokból
élesztő, stabilizátor: E466
formázott tengeri tőkehalfilé)
Az étteremben nem hidrogénezett növényi olajok keverékében sütjük ki (magas olajsav tartalmú napraforgóolaj; napraforgóolaj; magas olajsav
tartalmú repceolaj; repceolaj; habzásgátló: E900 (dimetil-polisziloxán)
Saláták, köretek, szószok
Cézár saláta
Csirkehúspogácsa 85 g (kontakt
grillen sütött, fűszerezett, pácolt,
Csirkemell filé (85%), víz, növényi olaj, rizsliszt, burgonyakeményítő, só, dextróz, maltodextrin, természetes aroma, élesztő kivonat.
darabokból formázott csirkemellfilé)
Olasz sajtforgács
Kemény sajt pasztörizálatlan tejből, 40% zsír a szárazanyagban (Tej, baktérium kultúra, rennet, tojás lyzozim)
Koktél paradicsom

Koktél paradicsom

Premier saláta mix

Jégsaláta (55%), romana saláta (20%); sárgarépacsíkok (15%), frisee saláta (5%), lolo rosso saláta (5%)

Crouton

Fehérkenyér kocka (búzaliszt, nem hidrogénezett növényi zsír, só, élesztő), nem hidrogénezett növényi zsír, só

Ropogós Csirkés Saláta

Olasz sajtforgács

Csirkemell filé (55%), búzaliszt, növényi olaj (napraforgó, repce), víz, keményítő, durumbúza dara, só, rizsliszt, aromák (fokhagyma, citrom),
térfogatnövelő szerek: difoszfát; nátrium-karbonát, cukor, élesztőkivonat, fűszerek (bors, tormapor), élesztő,, fűszerkivonatok (bors, paprika,
kurkuma), zöldfűszerek (zsálya, kakukkfű), sűrítőanyag: metil-cellulóz. Az étteremben nem hidrogénezett növényi olajok keverékében sütjük ki
(magas olajsav tartalmú napraforgóolaj; napraforgóolaj; magas olajsav tartalmú repceolaj; repceolaj; habzásgátló: E900 (dimetil-polisziloxán)
Kemény sajt pasztörizálatlan tejből, 40% zsír a szárazanyagban (Tej, baktérium kultúra, rennet, tojás lyzozim)

Koktél paradicsom

Koktél paradicsom

Premier saláta mix

Jégsaláta (55%), romana saláta (20%); sárgarépacsíkok (15%), frisee saláta (5%), lolo rosso saláta (5%)

Crouton

Fehérkenyér kocka (búzaliszt, nem hidrogénezett növényi zsír, só, élesztő), nem hidrogénezett növényi zsír, só

Chicken premiere (panírozott,
fűszerezett, pácolt darabokból
formázott csirkemellfilé)
































Ínyenc Snack Saláta
Csíkozott sonka (fűszerezett, főtt
pulykasonka)
Sajt csík (reszelt cheddar sajt)

Pulykahús 85%, víz, só (E551,E535), módosított keményítő, stabilizátorok: E407a és E451, gyümölcskivonat, céklapor, antioxidáns: E316, aromák,
füst aromák, tartósítószer: E250
Cheddar sajt (99%), csomósodást és lesülést gátló anyag: cellulóz, természetes színezék: E160a, E160b

Kígyóuborka

Uborka

Premier saláta
Bacon csíkok (pácolt, fűszerezett,
készresütött, szeletelt sertés
császárhús)
Főtt tojás

Jégsaláta 55%, romana saláta 20%; sárgarépacsíkok 15%, frisee saláta 5%, lolo rosso saláta 5%

Paradicsom

Paradicsom











Sertés császárhús (99%), só, tartósítószer: E250, E326, stabilizátor: E450, E301, glükóz szirup, aromák (bacon, füst)



Főtt, tisztított tojás, só, citromsav, víz

Kertész saláta
Kígyóuborka

Uborka

Premier saláta mix

Jégsaláta (55%), romana saláta (20%); sárgarépacsíkok (15%), frisee saláta (5%), lolo rosso saláta (5%)

Paradicsom

Paradicsom

Nagy/közepes/kis burgonya
Burgonya, nem hidrogénezett növényi olaj, stabilizátor: dinátrium-difoszfát, dextróz
Hasábburgonya
Az étteremben nem hidrogénezett növényi olajok keverékében sütjük ki (magas olajsav tartalmú napraforgóolaj; napraforgóolaj; magas olajsav
tartalmú repceolaj; repceolaj; habzásgátló: E900 (dimetil-polisziloxán)
®
McReggeli
Fresh McMuffin® sertéshúspogácsával
Búzaliszt, víz, kukoricadara, élesztő, dextróz, só, búza, savanyúságot szabályozó anyag: E262, emulgeálószer: E472e, E471, stabilizátor: E412,
English muffin zsemle
étkezési sav: E330, teljeskiőrlésű búzaliszt, lisztkezelő szer: E300, teljeskiőrlésű rozsliszt (glutén)
Sertéshús (lapocka, császár) 94%, víz, tengeri só, szárított glükóz szirup, fűszernövények (zsálya, rozmaring), dextróz, fűszerek (Cayennebors,
Fűszeres sertéshúspogácsa
Chili, bors), szárított zöldségek (pirospaprika), növényi olaj, aromák, antioxidáns: E300, savanyúságot szabályozó anyag: E330
Cheddar sajt (tej) (51%), víz, vaj (tej), sajt (tej), sovány tejpor, természetes aromák, ömlesztősók: E331 tejfehérje, só, természetes
Ömlesztett cheddar sajtszelet
színezék: E160a, E160c, savanyúságot szabályzó anyag: E270; csomósodást és lesülést gátló anyag: napraforgó lecitin
Növényi olaj, víz, ecet, tojássárgája (tojássárgája, só, citromsav), mustár (víz, ecet, mustármagok, cukor, só) mustármag, cukor, só, fűszerek
Mustár deluxe szósz
(feketebors, citrom aroma, kurkuma por), módosított keményítő: E1422, xantán: E415, természetes színezék: E150, oleoresin, tartósítószer: E202.
Szeletelt jégsaláta
Jégsaláta
Paradicsom

Paradicsom
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®

Csirkés McMuffin®

Szeletelt jégsaláta

Búzaliszt, víz, kukoricadara, élesztő, dextróz, só, búza, savanyúságot szabályozó anyag: E262, emulgeálószer: E472e, E471, stabilizátor: E412,
étkezési sav: E330, teljeskiőrlésű búzaliszt, lisztkezelő szer: E300, teljeskiőrlésű rozsliszt (glutén)
Csirkecomb filé 46%, búzaliszt, víz, növényi olaj (napraforgó, repce), keményítő, só, durumbúza dara, búzaglutén, térfogatnövelő szer
(nátrium-karbonát, difoszfát, kalcium-foszfát), fűszerek (bors, fokhagyma), élesztőkivonat, módosított keményítő, dextróz. Az étteremben nem
hidrogénezett növényi olajok keverékében sütjük ki (magas olajsav tartalmú napraforgóolaj; napraforgóolaj; magas olajsav tartalmú repceolaj;
repceolaj; habzásgátló: E900 (dimetil-polisziloxán)
Cheddar sajt(51%), víz, vaj, sajt, sovány tejpor, természetes aromák, ömlesztősók: E331 tejfehérje, só, természetes színezék: E160a, E160c,
savanyúságot szabályzó anyag: E270; csomósodást és lesülést gátló anyag: napraforgó lecitin
Víz, növényi olaj, mustár (víz, ecet, mustármag, cukor, só), ecet, cukor, módosított keményítő, só, tejfehérje, tojáspor, tejsav, xantán, Bétakarotin
Jégsaláta

Paradicsom

Paradicsom

English muffin zsemle
Value húspogácsa (panírozott,
fűszerezett, pácolt, darabokból
formázott csirkecombfilé)
Ömlesztett cheddar sajtszelet
McChicken® szósz

Tojásos-baconos McMuffin®
Búzaliszt, víz, kukoricadara, élesztő, dextróz, só, búza, savanyúságot szabályozó anyag: E262, emulgeálószer: E472e, E471, stabilizátor: E412,
English muffin zsemle
étkezési sav: E330, teljeskiőrlésű búzaliszt, lisztkezelő szer: E300, teljeskiőrlésű rozsliszt
Tojás
Fertőtlenített héjas tojás
Napraforgó olaj (77%), vaj olaj (21%), teljes mértékben hidrogénezett repcemag olaj 1%, emulgeálószer: E 471, napraforgó lecitin, tejsavópor),
Folyékony vaj (21%)
antioxidánsok: E 304, E 307, vajaroma
Bacon csíkok (pácolt, fűszerezett,
készresütött, szeletelt sertés
Sertés császárhús (99%), só, tartósítószer: E250, E326, stabilizátor: E450, E301, glükóz szirup, aromák (bacon, füst)
császárhús)
Cheddar sajt (51%), víz, vaj, sajt, sovány tejpor, természetes aromák, ömlesztősók: E331 tejfehérje, só, természetes színezék: E160a, E160c,
Ömlesztett cheddar sajt
savanyúságot szabályzó anyag: E270; csomósodást és lesülést gátló anyag: napraforgó lecitin
®
Tojásos McMuffin
Búzaliszt, víz, kukoricadara, élesztő, dextróz, só, búza, savanyúságot szabályozó anyag: E262, emulgeálószer: E472e, E471, stabilizátor: E412,
English muffin zsemle
étkezési sav: E330, teljeskiőrlésű búzaliszt, lisztkezelő szer: E300, teljeskiőrlésű rozsliszt
Tojás
Fertőtlenített héjas tojás
Napraforgó olaj (77%), vaj olaj (21%), teljes mértékben hidrogénezett repcemag olaj 1%, emulgeálószer: E 471, napraforgó lecitin, tejsavópor),
Folyékony vaj (21%)
antioxidánsok: E 304, E 307, vajaroma
Cheddar sajt (51%), víz, vaj, sajt, sovány tejpor, természetes aromák, ömlesztősók: E331 tejfehérje, só, természetes színezék: E160a, E160c,
Ömlesztett cheddar sajt
savanyúságot szabályzó anyag: E270; csomósodást és lesülést gátló anyag: napraforgó lecitin
Sonkás Toast
Hamburger zsemle normál
Csíkozott sonka (fűszerezett, főtt
pulykasonka)
Ömlesztett cheddar sajtszelet

Búzaliszt, víz, cukor, élesztő, növényi olaj, só, lisztkezelő szer (emulgeálószerek: E472e, E481, E471). Nyomokban szezámmagot tartalmazhat.
Pulykahús 85%, víz, só (E551,E535), módosított keményítő, stabilizátorok: E407a és E451, gyümölcskivonat, céklapor, antioxidáns: E316, aromák,
füst aromák, tartósítószer: E250
Cheddar sajt (51%), víz, vaj, sajt, sovány tejpor, természetes aromák, ömlesztősók: E331 tejfehérje, só, természetes színezék: E160a, E160c,
savanyúságot szabályzó anyag: E270; csomósodást és lesülést gátló anyag: napraforgó lecitin

Baconös toast®
Hamburger zsemle normál
Ömlesztett cheddar sajtszelet
Bacon csíkok (pácolt, fűszerezett,
készresütött, szeletelt sertés
császárhús)
Dupla sajtos toast
Hamburger zsemle normál
Ömlesztett cheddar sajtszelet

Búzaliszt, víz, cukor, élesztő, növényi olaj, só, lisztkezelő szer (emulgeálószerek: E472e, E481, E471). Nyomokban szezámmagot tartalmazhat.
Cheddar sajt (51%), víz, vaj, sajt, sovány tejpor, természetes aromák, ömlesztősók: E331 tejfehérje, só, természetes színezék: E160a, E160c,
savanyúságot szabályzó anyag: E270; csomósodást és lesülést gátló anyag: napraforgó lecitin





























































Sertés császárhús 99%, só, tartósítószer: E250, E326, stabilizátor: E450, E301, glükóz szirup, aromák (bacon, füst)

Búzaliszt, víz, cukor, élesztő, növényi olaj, só, lisztkezelő szer (emulgeálószerek: E472e, E481, E471). Nyomokban szezámmagot tartalmazhat.
Cheddar sajt (51%), víz, vaj, sajt, sovány tejpor, természetes aromák, ömlesztősók: E331 tejfehérje, só, természetes színezék: E160a, E160c,
savanyúságot szabályzó anyag: E270; csomósodást és lesülést gátló anyag: napraforgó lecitin







Burgonya, növényi olaj, dextróz, só, vöröshagymapor, stabilizátor: E450i
Az étteremben nem hidrogénezett növényi olajok keverékében sütjük ki (magas olajsav tartalmú napraforgóolaj; napraforgóolaj; magas olajsav
tartalmú repceolaj; repceolaj; habzásgátló: E900 (dimetil-polisziloxán)

Desszertek
McFreeze® csokoládé ízű öntettel
Fagylalt alapanyag

Sovány tej, cukor, tejszín, glükóz szirup, tejsavópor, stabilizátorok: E412, E407, emulgeálószer: E471, vanília aroma
Édesített sűrített sovány tej, víz, fruktóz, teljes mértékben hidrogénezett kókusz zsír, zsírszegény kakaópor, cukor, sűrítőanyag: E 1422, só,
Csokoládé ízű öntet
stabilizátor: E339, tartósítószer: E202, vanilin
®
McFreeze karamellás öntettel
Fagylalt alapanyag

Sovány tej, cukor, tejszín, glükóz szirup, tejsavópor, stabilizátorok: E412, E407, emulgeálószer: E471, vanília aroma

Karamellás öntet

Glükóz szirup, sűrített tej, glükóz-fruktóz szirup, vaj, sűrítőanyag: pektin, só, stabilizátor: nátrium-citrát

McFreeze® eper ízű öntettel
Fagylalt alapanyag

Sovány tej, cukor, tejszín, glükóz szirup, tejsavópor, stabilizátorok: E412, E407, emulgeálószer: E471, vanília aroma

Eper öntet

Eper (38%), cukor, víz, glükóz szirup, sűrítőanyag: E 410, E 440, savanyúságot szabályozó anyag: citromsav







McBuri®
McBuri®
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Desszertek
Tölcséres McFreeze®
Tölcsér (édesítőszerrel)

Búzaliszt, burgonyakeményítő, repceolaj, nátrium-szacharinát, nátrium-hidrogénkarbonát, só

Fagylalt alapanyag

Sovány tej, cukor, tejszín, glükóz szirup, tejsavópor, stabilizátorok: E412, E407, emulgeálószer: E471, vanília aroma






M&M's McFlurry®
McFreeze® alapanyag
M&M's szórás

Öntet (csokoládé ízű, epres vagy
karamellás)

Sovány tej, cukor, tejszín, glükóz szirup, tejsavópor, stabilizátorok: E412, E407, emulgeálószer: E471, vanília aroma
Cukor, földimogyoró (24%), kakaómassza, sovány tejpor, laktóz és tejfehérjék, növényi zsír, kakaóvaj, tejzsír, keményítő, glükózszirup,
emulgeálószerek: szója lecitin, zselézőanyag: Gumi arabicum, színezékek: E100, E133, E160e, E171, Tápióka dextrin, bevonóanyag (Carnauba
viasz), növényi olaj, só, természetes vanília kivonat, aroma
Csokoládé ízű öntet: Édesített sűrített sovány tej, víz, fruktóz, teljes mértékben hidrogénezett kókusz zsír, zsírszegény kakaópor, cukor,
sűrítőanyag: E 1422, só, stabilizátor: E339, tartósítószer: E202, vanilin Karamellás ízű öntet: Glükóz szirup, sűrített tej, glükóz-fruktóz szirup, vaj,
sűrítőanyag: pektin, só, stabilizátor: nátrium-citrát Epres öntet: Eper (38%), cukor, víz, glükóz szirup, sűrítőanyag: E 410, E 440, savanyúságot
szabályozó anyag: citromsav ; karamellás öntet: Glükóz szirup, sűrített tej, glükóz-fruktóz szirup, vaj, sűrítőanyag: pektin, só, stabilizátor:
nátrium-citrát
*csokoládé ízű és karamellás öntet









Csokoládé ízű szirup
Vanília ízű shake

Tej, cukor, tejsavópor, glükóz szirup, stabilizátorok: E412, E407, E410

Vanília ízű szirup

Víz, cukor, glükóz szirup, aroma: vanilin, gyümölcs és zöldség koncentrátum, savanyúságot szabályozó anyag: citromsav




Epres shake
Shake alapanyag

Tej, cukor, tejsavópor, glükóz szirup, stabilizátorok: E412, E407, E410

Epres szirup

Cukor, víz, glükóz szirup, eperlé koncentrátum 1,6%, céklalé koncentrátum, alma kivonat, citromsav, eper aroma

Forró almás pite

Almáspite

Tészta: búzaliszt, részben hidrogénezett pálmaolaj, részben hidrogénezett repceolaj, víz, tészta premix [dextróz, búzaliszt, só, térfogatnövelő
szer: nátrium-bikarbonát, finomított cukor, emulgeálószer: zsírsavak mono- és digliceridjei], lisztkezelő szer: L-cisztein.
Töltelék: alma (22,7%), glükóz-fruktóz szirup, víz, módosított keményítő, fahéj, só, szerecsendió, vanilin.
Máz: víz, módosított keményítő, máz premix [finomított cukor, módosított keményítő, só, szentjánoskenyér gumi, vanilin, citromsav],
glükóz-fruktóz szirup, cukor. Az étteremben nem hidrogénezett növényi olajok keverékében sütjük ki (magas olajsav tartalmú napraforgóolaj;
napraforgóolaj; magas olajsav tartalmú repceolaj; repceolaj; habzásgátló: E900 (dimetil-polisziloxán)

Csokoládés fánk
Csokoládés fánk

Búzaliszt, víz, bevonat (cukor, növényi zsír, kakaópor, csokoládé (1%), emulgeálószer: szója lecitin), cukor, növényi zsír, lisztkezelő szer:
(burgonyakeményítő, emulgeálószer: E471, E481, E322, E472e, szójaliszt, tojásfehérjepor, sütőpor: E450, E500, vanília), élesztő, cukor,
szórmány (cukor, kakaópor, kakaóvaj, dextróz, emulgeálószer (szója lecitin)), só

Triplacsokis keksz
Triplacsokis keksz
Hideg italok
Narancs Juice
Narancs juice
Víz
Coca-Cola
Coca-Cola szirup
Víz
Jég
Coke Zero
Coke Zero szirup (Édesítőszerrel)
Víz
Jég
Sprite
Sprite szirup
Víz
Jég

Búzaliszt, cukor, fehércsokoládé darabok 15% (cukor, tejpor, kakaóvaj, emulgeálószer: E322, aroma), csokoládé darabok 15% (cukor,
kakaómassza, kakaóvaj, emulgeálószer: E322, aroma), margarin (növényi olaj, víz, só, aroma), növényi olaj, vaj (hozzáadott sót tartalmaz), invert
cukorszirup, zsírszegény kakaópor 4%, pasztőrözött tojás, savópor, térfogatnövelő szer: E450, E500, víz, aroma, só, melasz









Tej, cukor, tejsavópor, glükóz szirup, stabilizátorok: E412, E407, E410
Glükóz-fruktóz szirup, víz, glükóz szirup, zsírszegény kakaópor, karamell cukor szirup, só, árpamaláta kivonat, vajzsír, kakaómassza, citromsav,
emulgeálószer: E471, természetes aroma (kakaó, vanília)

Shake alapanyag



*

Csokoládé ízű shake
Shake alapanyag









































HAL
GLUTÉN

RÁKFÉLÉK

ZELLER

FÖLDIMOGYORÓ
SZÓJABAB

TEJ

TOJÁS

Hideg italok
Fanta
Fanta szirup
Víz
Jég
Lipton Citrom/Barack/Zöld
Lipton Citrom / Barack /
Zöld szirup
Víz
Jég
Forró italok
Tea
Víz
Teafilter
Eszpresszó
Szemeskávé
Víz
Hosszú kávé
Szemeskávé
Víz



Cappuccino
Szemeskávé

100% Arabica

Víz

Ivóvíz

Gőzölt tej

3,5%-os zsírtartalmú tej

Tejhab

3,5%-os zsírtartalmú tej





Caffé Latte
Szemeskávé

100% Arabica

Víz

Ivóvíz

Gőzölt tej

3,5%-os zsírtartalmú tej

Tejhab

3,5%-os zsírtartalmú tej

Forró csokoládé
Forró csokoládé por

Cukor, kakaópor 40%, emulgeálószer: szójabab lecitin, só, aroma: vanillin.

Tej

3,5%-os zsírtartalmú tej









Jeges italok



Jegeskávé
Szemeskávé

100% Arabica

Víz

Ivóvíz

Shake alapanyag

Tej, cukor, tejsavópor, glükóz szirup, stabilizátorok: E412, E407, E410



Vanília ízű szirup

Víz, cukor, glükóz szirup, aroma: vanilin, gyümölcs és zöldség koncentrátum, savanyúságot szabályozó anyag: citromsav
Csokoládé ízű öntet: Édesített sűrített sovány tej, víz, fruktóz, teljes mértékben hidrogénezett kókusz zsír, zsírszegény kakaópor, cukor,
sűrítőanyag: E 1422, só, stabilizátor: E339, tartósítószer: E202, vanilin. Karamellás öntet: Glükóz szirup, sűrített tej, glükóz-fruktóz szirup, vaj,
sűrítőanyag: pektin, só, stabilizátor: nátrium-citrát
Tejszín 20% zsír; cukor (5%); glükóz szirup por (3%); hajtógáz: E942; emulgeálószer: E471, E472b; stabilizátor: E407




Öntet (csokoládé ízű vagy
karamellás)
Tejszínhab

DIÓFÉLÉK

MUSTÁR

SZEZÁMMAG

PUHATESTŰEK

KÉN-DIOXID

CSILLAGFÜRT

