Karta wyrobu gotowego
Nazwa wyrobu: Pizza 4 Pory Roku
Składniki:
● Ciasto (300g):
o Drożdże suszone
o Mąka pszenna (produkt zawiera gluten)
o Jaja
o Sól
o Oliwa z oliwek
o Woda
● Sos do pizzy:
o Pulpa pomidorowa (pomidory, sól, kwas cytrynowy)
o Olej roślinny
o Oregano (produkt zawiera gluten, jaja, soję, gorczycę, seler,
łubin)
o Bazylia (produkt zawiera gluten, soję, mleko, łubin, gorczycę)
o Czosnek
o Sól
o Pieprz
o Cukier
● Dodatki:
o Ser mozzarella (mleko pasteryzowane odtłuszczone,
nieutwardzony tłuszcz roślinny, stabilizator: chlorek wapnia,
podpuszczka, kultury bakterii serowarskich, sól spożywcza)

o Szynka (mięso wieprzowe, woda, izolat. białka sojowego, sól,
skrobia ziemniaczana, stabilizatory, substancje zagęszczające,
błonnik pszenny (zawiera gluten), błonnik owsiany, wzmacniacz
smaku, regulator kwasowości, przeciwutleniacze, białko
wieprzowe, glukoza, maltodekstryna, aromaty, aromat dymu
wędzarskiego, substancje konserwujące. Produkt może zawierać:
gorczyce, seler, mleko (łącznie z laktozą), jaja, dwutlenek siarki.)
o Salami (mięso wieprzowe, mięso wołowe, sól, białko sojowe,
dekstroza, przyprawy (zawierająca gorczyce i seler), czosnek,
regulator kwasowości, ekstrakty przypraw, przeciwutleniacz,
barwnik, substancja konserwująca)
o Boczek (boczek wieprzowy, woda, sól, skrobia ryżowa,
stabilizatory, białko roślinne – soja, skrobia ziemniaczana,
substancja żelująca, hydrolizat białka sojowego, błonnik pszenny
(gluten), wzmacniacz smaku, białko wieprzowe)
o Cebula

Karta wyrobu gotowego
Nazwa wyrobu: Pizza Claudia
Składniki:
● Ciasto (300g):
o Drożdże suszone
o Mąka pszenna (produkt zawiera gluten)
o Jaja
o Sól
o Oliwa z oliwek
o Woda
● Sos do pizzy:
o Pulpa pomidorowa (pomidory, sól, kwas cytrynowy)
o Olej roślinny
o Oregano (produkt zawiera gluten, jaja, soję, gorczycę, seler,
łubin)
o Bazylia (produkt zawiera gluten, soję, mleko, łubin, gorczycę)
o Czosnek
o Sól
o Pieprz
o Cukier
● Dodatki:
o Ser mozzarella (mleko pasteryzowane odtłuszczone,
nieutwardzony tłuszcz roślinny, stabilizator: chlorek wapnia,
podpuszczka, kultury bakterii serowarskich, sól spożywcza)

o Szynka (mięso wieprzowe, woda, izolat. białka sojowego, sól,
skrobia ziemniaczana, stabilizatory, substancje zagęszczające,
błonnik pszenny (zawiera gluten), błonnik owsiany, wzmacniacz
smaku, regulator kwasowości, przeciwutleniacze, białko
wieprzowe, glukoza, maltodekstryna, aromaty, aromat dymu
wędzarskiego, substancje konserwujące. Produkt może zawierać:
gorczyce, seler, mleko - łącznie z laktozą, jaja, dwutlenek siarki.)
o Salami (mięso wieprzowe, mięso wołowe, sól, białko sojowe,
dekstroza, przyprawy (zawierająca gorczyce i seler), czosnek,
regulator kwasowości, ekstrakty przypraw, przeciwutleniacz,
barwnik, substancja konserwująca)
o Pieczarka
o Cebula

Karta wyrobu gotowego
Nazwa wyrobu: Pizza Owoce Morza
Składniki:
● Ciasto (300g):
o Drożdże suszone
o Mąka pszenna (produkt zawiera gluten)
o Jaja
o Sól
o Oliwa z oliwek
o Woda
● Sos do pizzy:
o Pulpa pomidorowa (pomidory, sól, kwas cytrynowy)
o Olej roślinny
o Oregano (produkt zawiera gluten, jaja, soję, gorczycę, seler,
łubin)
o Bazylia (produkt zawiera gluten, soję, mleko, łubin, gorczycę)
o Czosnek
o Sól
o Pieprz
o Cukier
● Dodatki:
o Ser mozzarella (mleko pasteryzowane odtłuszczone,
nieutwardzony tłuszcz roślinny, stabilizator: chlorek wapnia,
podpuszczka, kultury bakterii serowarskich, sól spożywcza)
o Owoce morza

Karta wyrobu gotowego
Nazwa wyrobu: Pizza Arizona
Składniki:
● Ciasto (300g):
o Drożdże suszone
o Mąka pszenna (produkt zawiera gluten)
o Jaja
o Sól
o Oliwa z oliwek
o Woda
● Sos do pizzy:
o Pulpa pomidorowa (pomidory, sól, kwas cytrynowy)
o Olej roślinny
o Oregano (produkt zawiera gluten, jaja, soję, gorczycę, seler,
łubin)
o Bazylia (produkt zawiera gluten, soję, mleko, łubin, gorczycę)
o Czosnek
o Sól
o Pieprz
o Cukier
● Dodatki:
o Ser mozzarella (mleko pasteryzowane odtłuszczone,
nieutwardzony tłuszcz roślinny, stabilizator: chlorek wapnia,
podpuszczka, kultury bakterii serowarskich, sól spożywcza)
o Wołowina

o Pieczarka
o Ogórek (ogórki, ocet spirytusowy, cukier, sól, naturalne
przyprawy)
o Czosnek
o Brokuł
o Fasola czerwona (fasola czerwona, woda, sól)

Karta wyrobu gotowego
Nazwa wyrobu: Pizza Chłopska
Składniki:
● Ciasto (300g):
o Drożdże suszone
o Mąka pszenna (produkt zawiera gluten)
o Jaja
o Sól
o Oliwa z oliwek
o Woda
● Sos do pizzy:
o Pulpa pomidorowa (pomidory, sól, kwas cytrynowy)
o Olej roślinny
o Oregano (produkt zawiera gluten, jaja, soję, gorczycę, seler,
łubin)
o Bazylia (produkt zawiera gluten, soję, mleko, łubin, gorczycę)
o Czosnek
o Sól
o Pieprz
o Cukier
● Dodatki:
o Ser mozzarella (mleko pasteryzowane odtłuszczone,
nieutwardzony tłuszcz roślinny, stabilizator: chlorek wapnia,
podpuszczka, kultury bakterii serowarskich, sól spożywcza)
o Kiełbasa wiejska

o
o
o
o
o

Cebula
Kukurydza konserwowa (kukurydza, woda, cukier, sól)
Czosnek
Papryka (papryka, woda, sól, ocet, syrop glukozowy, sacharoza)
Ogórek (ogórki, ocet spirytusowy, cukier, sól, naturalne
przyprawy)

Karta wyrobu gotowego
Nazwa wyrobu: Pizza Salami
Składniki:
● Ciasto (300g):
o Drożdże suszone
o Mąka pszenna (produkt zawiera gluten)
o Jaja
o Sól
o Oliwa z oliwek
o Woda
● Sos do pizzy:
o Pulpa pomidorowa (pomidory, sól, kwas cytrynowy)
o Olej roślinny
o Oregano (produkt zawiera gluten, jaja, soję, gorczycę, seler,
łubin)
o Bazylia (produkt zawiera gluten, soję, mleko, łubin, gorczycę)
o Czosnek
o Sól
o Pieprz
o Cukier
● Dodatki:
o Ser mozzarella (mleko pasteryzowane odtłuszczone,
nieutwardzony tłuszcz roślinny, stabilizator: chlorek wapnia,
podpuszczka, kultury bakterii serowarskich, sól spożywcza)

o Salami (mięso wieprzowe, mięso wołowe, sól, białko sojowe,
dekstroza, przyprawy (zawierająca gorczyce i seler), czosnek,
regulator kwasowości, ekstrakty przypraw, przeciwutleniacz,
barwnik, substancja konserwująca)

Karta wyrobu gotowego
Nazwa wyrobu: Pizza
Składniki:
● Ciasto (300g):
o Drożdże suszone
o Mąka pszenna (produkt zawiera gluten)
o Jaja
o Sól
o Oliwa z oliwek
o Woda
● Sos do pizzy:
o Pulpa pomidorowa (pomidory, sól, kwas cytrynowy)
o Olej roślinny
o Oregano (produkt zawiera gluten, jaja, soję, gorczycę, seler,
łubin)
o Bazylia (produkt zawiera gluten, soję, mleko, łubin, gorczycę)
o Czosnek
o Sól
o Pieprz
o Cukier
● Szynka parmeńska (mięso wieprzowe z szynki , sól przyprawy, cukier,
dekstroza, substancje konserwujące: azotyn sodu, azotan potasu)

● Ser (mleko pasteryzowane odtłuszczone, nieutwardzony tłuszcz
roślinny, stabilizator: chlorek wapnia, podpuszczka, kultury bakterii
serowarskich, sól spożywcza)
● Kabanos (mięso wieprzowe, mięso z kurczaka, mięso oddzielone
mechanicznie z kurczaka, sól, olej rzepakowy, substancja zagęszczająca,
alginian sodu, karboksymetyloceluloza, skrobia, białko wieprzowe,
maltodekstryna, przyprawy, aromaty (zawierają gluten), skrobia
kukurydziana, glukoza, wzmacniacz smaku rybonukleotydy disodowe,
błonnik pszenny, regulator kwasowości, mleczan wapnia, ocet,
przeciwutleniacze: kwas askorbinowy. Produkt może zawierać soję,
mleko (łącznie z laktozą), orzechy, orzechy, gorczycę, sezam.)
● Szynka (mięso wieprzowe, woda, izolat. białka sojowego, sól, skrobia
ziemniaczana, stabilizatory, substancje zagęszczające, błonnik pszenny
(zawiera gluten), błonnik owsiany, wzmacniacz smaku, regulator
kwasowości, przeciwutleniacze, białko wieprzowe, glukoza,
maltodekstryna, aromaty, aromat dymu wędzarskiego, substancje
konserwujące. Produkt może zawierać: gorczyce, seler, mleko (łącznie z
laktozą), jaja, dwutlenek siarki.)
● Salami (mięso wieprzowe, mięso wołowe, sól, białko sojowe, dekstroza,
przyprawy (zawierająca gorczyce i seler), czosnek, regulator
kwasowości, ekstrakty przypraw, przeciwutleniacz, barwnik, substancja
konserwująca)
● Karczochy (karczochy, woda, sól, regulator kwasowości)
● Ananas (ananas, woda, cukier, kwas cytrynowy)
● Pędy bambusa (pędy bambusa, woda, kwas cytrynowy)
● Fasola czerwona (fasola czerwona, woda, sól)
● Oliwki (oliwki, woda, sól, kwas cytrynowy, kwas mlekowy, kwas
askorbinowy)
● Pulpa pomidorowa (pomidory, sól, kwas cytrynowy)
● Kukurydza konserwowa (kukurydza, woda, cukier, sól)
● Papryka Jalapeno (papryka Jalapeno, woda, ocet, sól, chlorek wapnia)
● Sardynki (sardynka, woda, olej rzepakowy, sól, przyprawy)
● Sałatka szwedzka (ogórki, ocet spirytusowy, cukier, sól, naturalne
przyprawy)

● Oliwa z oliwek (oliwa z oliwek najwyższej jakości z pierwszego
tłoczenia)
● Ser Feta (mleko, sól, Regulator kwasowości E575)
● Łosoś (łosoś atlantycki norweski, sól)
● Tuńczyk (tuńczyk, olej słonecznikowy, sól)

● Papryka (papryka, woda, sól, ocet, syrop glukozowy, sacharyza)
● Kapary (kapary, woda, sól, ocet)

Karta wyrobu gotowego
Nazwa wyrobu: Pizza Tonio
Składniki:
● Ciasto (300g):
o Drożdże suszone
o Mąka pszenna (produkt zawiera gluten)
o Jaja
o Sól
o Oliwa z oliwek
o Woda
● Sos do pizzy:
o Pulpa pomidorowa (pomidory, sól, kwas cytrynowy)
o Olej roślinny
o Oregano (produkt zawiera gluten, jaja, soję, gorczycę, seler,
łubin)
o Bazylia (produkt zawiera gluten, soję, mleko, łubin, gorczycę)
o Czosnek
o Sól
o Pieprz
o Cukier
● Dodatki:
o Ser mozzarella (mleko pasteryzowane odtłuszczone,
nieutwardzony tłuszcz roślinny, stabilizator: chlorek wapnia,
podpuszczka, kultury bakterii serowarskich, sól spożywcza)

o Szynka (mięso wieprzowe, woda, izolat. białka sojowego, sól,
skrobia ziemniaczana, stabilizatory, substancje zagęszczające,
błonnik pszenny (zawiera gluten), błonnik owsiany, wzmacniacz
smaku, regulator kwasowości, przeciwutleniacze, białko
wieprzowe, glukoza, maltodekstryna, aromaty, aromat dymu
wędzarskiego, substancje konserwujące. Produkt może zawierać:
gorczyce, seler, mleko (łącznie z laktozą), jaja, dwutlenek siarki.)
o Pieczarka
o Cebula
o Oliwki (oliwki, woda, sól, kwas cytrynowy, kwas mlekowy, kwas
askorbinowy)
o Kukurydza konserwowa (kukurydza, woda, cukier, sól)
o Papryka (papryka, woda, sól, ocet, syrop glukozowy, sacharyza)
o Pędy bambusa (pędy bambusa, woda, kwas cytrynowy)
o Kapary (kapary, woda, sól, ocet)

Karta wyrobu gotowego
Nazwa wyrobu: Pizza z Kurczakiem
Składniki:
● Ciasto (300g):
o Drożdże suszone
o Mąka pszenna (produkt zawiera gluten)
o Jaja
o Sól
o Oliwa z oliwek
o Woda
● Sos do pizzy:
o Pulpa pomidorowa (pomidory, sól, kwas cytrynowy)
o Olej roślinny
o Oregano (produkt zawiera gluten, jaja, soję, gorczycę, seler,
łubin)
o Bazylia (produkt zawiera gluten, soję, mleko, łubin, gorczycę)
o Czosnek
o Sól
o Pieprz
o Cukier
● Dodatki:
o Ser mozzarella (mleko pasteryzowane odtłuszczone,
nieutwardzony tłuszcz roślinny, stabilizator: chlorek wapnia,
podpuszczka, kultury bakterii serowarskich, sól spożywcza)
o Filet z kurczaka

o Przyprawa do kurczaka (Produkt może zawierać soję, jaja, mleko
– łącznie z laktozą)
o Cebula
o Papryka (papryka, woda, sól, ocet, syrop glukozowy, sacharyza)
o Kukurydza konserwowa (kukurydza, woda, cukier, sól)

Karta wyrobu gotowego
Nazwa wyrobu: Pizza Napolitana
Składniki:
● Ciasto (300g):
o Drożdże suszone
o Mąka pszenna (produkt zawiera gluten)
o Jaja
o Sól
o Oliwa z oliwek
o Woda
● Sos do pizzy:
o Pulpa pomidorowa (pomidory, sól, kwas cytrynowy)
o Olej roślinny
o Oregano (produkt zawiera gluten, jaja, soję, gorczycę, seler,
łubin)
o Bazylia (produkt zawiera gluten, soję, mleko, łubin, gorczycę)
o Czosnek
o Sól
o Pieprz
o Cukier
● Dodatki:
o Ser mozzarella (mleko pasteryzowane odtłuszczone,
nieutwardzony tłuszcz roślinny, stabilizator: chlorek wapnia,
podpuszczka, kultury bakterii serowarskich, sól spożywcza)
o Sardynki (sardynka, woda, olej rzepakowy, sól, przyprawy)

o Oliwki (oliwki, woda, sól, kwas cytrynowy, kwas mlekowy, kwas
askorbinowy)
o Czosnek

Karta wyrobu gotowego
Nazwa wyrobu: Pizza Pieczarka
Składniki:
● Ciasto (300g):
o Drożdże suszone
o Mąka pszenna (produkt zawiera gluten)
o Jaja
o Sól
o Oliwa z oliwek
o Woda
● Sos do pizzy:
o Pulpa pomidorowa (pomidory, sól, kwas cytrynowy)
o Olej roślinny
o Oregano (produkt zawiera gluten, jaja, soję, gorczycę, seler,
łubin)
o Bazylia (produkt zawiera gluten, soję, mleko, łubin, gorczycę)
o Czosnek
o Sól
o Pieprz
o Cukier
● Dodatki:
o Ser mozzarella (mleko pasteryzowane odtłuszczone,
nieutwardzony tłuszcz roślinny, stabilizator: chlorek wapnia,
podpuszczka, kultury bakterii serowarskich, sól spożywcza)
o Pieczarka

Karta wyrobu gotowego
Nazwa wyrobu: Pizza Mix
Składniki:
● Ciasto (300g):
o Drożdże suszone
o Mąka pszenna (produkt zawiera gluten)
o Jaja
o Sól
o Oliwa z oliwek
o Woda
● Sos do pizzy:
o Pulpa pomidorowa (pomidory, sól, kwas cytrynowy)
o Olej roślinny
o Oregano (produkt zawiera gluten, jaja, soję, gorczycę, seler,
łubin)
o Bazylia (produkt zawiera gluten, soję, mleko, łubin, gorczycę)
o Czosnek
o Sól
o Pieprz
o Cukier
● Dodatki:
o Ser mozzarella (mleko pasteryzowane odtłuszczone,
nieutwardzony tłuszcz roślinny, stabilizator: chlorek wapnia,
podpuszczka, kultury bakterii serowarskich, sól spożywcza)

o Szynka (mięso wieprzowe, woda, izolat. białka sojowego, sól,
skrobia ziemniaczana, stabilizatory, substancje zagęszczające,
błonnik pszenny (zawiera gluten), błonnik owsiany, wzmacniacz
smaku, regulator kwasowości, przeciwutleniacze, białko
wieprzowe, glukoza, maltodekstryna, aromaty, aromat dymu
wędzarskiego, substancje konserwujące. Produkt może zawierać:
gorczyce, seler, mleko (łącznie z laktozą), jaja, dwutlenek siarki.)
o Salami (mięso wieprzowe, mięso wołowe, sól, białko sojowe,
dekstroza, przyprawy (zawierająca gorczyce i seler), czosnek,
regulator kwasowości, ekstrakty przypraw, przeciwutleniacz,
barwnik, substancja konserwująca)
o Pieczarka

Karta wyrobu gotowego
Nazwa wyrobu: Pizza Giros
Składniki:
● Ciasto (300g):
o Drożdże suszone
o Mąka pszenna (produkt zawiera gluten)
o Jaja
o Sól
o Oliwa z oliwek
o Woda
● Sos do pizzy:
o Pulpa pomidorowa (pomidory, sól, kwas cytrynowy)
o Olej roślinny
o Oregano (produkt zawiera gluten, jaja, soję, gorczycę, seler,
łubin)
o Bazylia (produkt zawiera gluten, soję, mleko, łubin, gorczycę)
o Czosnek
o Sól
o Pieprz
o Cukier
● Dodatki:
o Ser mozzarella (mleko pasteryzowane odtłuszczone,
nieutwardzony tłuszcz roślinny, stabilizator: chlorek wapnia,
podpuszczka, kultury bakterii serowarskich, sól spożywcza)
o Mięso wieprzowe

o Przyprawa giros (produkt może zawierać gluten, jaja, soje,
mleko, seler, łubin, sezam)
o Papryka (papryka, woda, sól, ocet, syrop glukozowy, sacharoza)
o Pieczarka
o Cebula

Karta wyrobu gotowego
Nazwa wyrobu: Pizza Hawajska
Składniki:
● Ciasto (300g):
o Drożdże suszone
o Mąka pszenna (produkt zawiera gluten)
o Jaja
o Sól
o Oliwa z oliwek
o Woda
● Sos do pizzy:
o Pulpa pomidorowa (pomidory, sól, kwas cytrynowy)
o Olej roślinny
o Oregano (produkt zawiera gluten, jaja, soję, gorczycę, seler,
łubin)
o Bazylia (produkt zawiera gluten, soję, mleko, łubin, gorczycę)
o Czosnek
o Sól
o Pieprz
o Cukier
● Dodatki:
o Ser mozzarella (mleko pasteryzowane odtłuszczone,
nieutwardzony tłuszcz roślinny, stabilizator: chlorek wapnia,
podpuszczka, kultury bakterii serowarskich, sól spożywcza)

o Szynka (mięso wieprzowe, woda, izolat. białka sojowego, sól,
skrobia ziemniaczana, stabilizatory, substancje zagęszczające,
błonnik pszenny (zawiera gluten), błonnik owsiany, wzmacniacz
smaku, regulator kwasowości, przeciwutleniacze, białko
wieprzowe, glukoza, maltodekstryna, aromaty, aromat dymu
wędzarskiego, substancje konserwujące. Produkt może zawierać:
gorczyce, seler, mleko (łącznie z laktozą), jaja, dwutlenek siarki.)
o Ananas (ananas, woda, cukier, kwas cytrynowy)

Karta wyrobu gotowego
Nazwa wyrobu: Pizza Planeta
Składniki:
● Ciasto (300g):
o Drożdże suszone
o Mąka pszenna (produkt zawiera gluten)
o Jaja
o Sól
o Oliwa z oliwek
o Woda
● Sos do pizzy:
o Pulpa pomidorowa (pomidory, sól, kwas cytrynowy)
o Olej roślinny
o Oregano (produkt zawiera gluten, jaja, soję, gorczycę, seler,
łubin)
o Bazylia (produkt zawiera gluten, soję, mleko, łubin, gorczycę)
o Czosnek
o Sól
o Pieprz
o Cukier
● Dodatki:
o Ser mozzarella (mleko pasteryzowane odtłuszczone,
nieutwardzony tłuszcz roślinny, stabilizator: chlorek wapnia,
podpuszczka, kultury bakterii serowarskich, sól spożywcza)

o Salami (mięso wieprzowe, mięso wołowe, sól, białko sojowe,
dekstroza, przyprawy (zawierająca gorczyce i seler), czosnek,
regulator kwasowości, ekstrakty przypraw, przeciwutleniacz,
barwnik, substancja konserwująca)
o Pieczarka
o Kukurydza konserwowa (kukurydza, woda, cukier, sól)
o Cebula
o Papryka Jalapeno (papryka Jalapeno, woda, ocet, sól, chlorek
wapnia)
o Papryka (papryka, woda, sól, ocet, syrop glukozowy, sacharyza)

Karta wyrobu gotowego
Nazwa wyrobu: Pizza Meksykańska
Składniki:
● Ciasto (300g):
o Drożdże suszone
o Mąka pszenna (produkt zawiera gluten)
o Jaja
o Sól
o Oliwa z oliwek
o Woda
● Sos do pizzy:
o Pulpa pomidorowa (pomidory, sól, kwas cytrynowy)
o Olej roślinny
o Oregano (produkt zawiera gluten, jaja, soję, gorczycę, seler,
łubin)
o Bazylia (produkt zawiera gluten, soję, mleko, łubin, gorczycę)
o Czosnek
o Sól
o Pieprz
o Cukier
● Dodatki:
o Ser mozzarella (mleko pasteryzowane odtłuszczone,
nieutwardzony tłuszcz roślinny, stabilizator: chlorek wapnia,
podpuszczka, kultury bakterii serowarskich, sól spożywcza)
o Kukurydza konserwowa (kukurydza, woda, cukier, sól)

o Papryka Jalapeno (papryka Jalapeno, woda, ocet, sól, chlorek
wapnia)
o Fasola czerwona (fasola czerwona, woda, sól)
o Papryka (papryka, woda, sól, ocet, syrop glukozowy, sacharyza)

Karta wyrobu gotowego
Nazwa wyrobu: Pizza Bawera
Składniki:
● Ciasto (300g):
o Drożdże suszone
o Mąka pszenna (produkt zawiera gluten)
o Jaja
o Sól
o Oliwa z oliwek
o Woda
● Sos do pizzy:
o Pulpa pomidorowa (pomidory, sól, kwas cytrynowy)
o Olej roślinny
o Oregano (produkt zawiera gluten, jaja, soję, gorczycę, seler,
łubin)
o Bazylia (produkt zawiera gluten, soję, mleko, łubin, gorczycę)
o Czosnek
o Sól
o Pieprz
o Cukier
● Dodatki:
o Ser mozzarella (mleko pasteryzowane odtłuszczone,
nieutwardzony tłuszcz roślinny, stabilizator: chlorek wapnia,
podpuszczka, kultury bakterii serowarskich, sól spożywcza)
o Kapusta kiszona

o Boczek (boczek wieprzowy, woda, sól, skrobia ryżowa,
stabilizatory, białko roślinne – soja, skrobia ziemniaczana,
substancja żelująca, hydrolizat białka sojowego, błonnik pszenny
(gluten), wzmacniacz smaku, białko wieprzowe)
o Cebula
o Kiełbasa wiejska

Karta wyrobu gotowego
Nazwa wyrobu: Pizza Gorgonzola
Składniki:
● Ciasto (300g):
o Drożdże suszone
o Mąka pszenna (produkt zawiera gluten)
o Jaja
o Sól
o Oliwa z oliwek
o Woda
● Sos do pizzy:
o Pulpa pomidorowa (pomidory, sól, kwas cytrynowy)
o Olej roślinny
o Oregano (produkt zawiera gluten, jaja, soję, gorczycę, seler,
łubin)
o Bazylia (produkt zawiera gluten, soję, mleko, łubin, gorczycę)
o Czosnek
o Sól
o Pieprz
o Cukier
● Dodatki:
o Ser mozzarella (mleko pasteryzowane odtłuszczone,
nieutwardzony tłuszcz roślinny, stabilizator: chlorek wapnia,
podpuszczka, kultury bakterii serowarskich, sól spożywcza)
o Szynka (mięso wieprzowe, woda, izolat. białka sojowego, sól,
skrobia ziemniaczana, stabilizatory, substancje zagęszczające,

błonnik pszenny (zawiera gluten), błonnik owsiany, wzmacniacz
smaku, regulator kwasowości, przeciwutleniacze, białko
wieprzowe, glukoza, maltodekstryna, aromaty, aromat dymu
wędzarskiego, substancje konserwujące. Produkt może zawierać:
gorczyce, seler, mleko - łącznie z laktozą, jaja, dwutlenek siarki.)
o Ser gorgonzola

Karta wyrobu gotowego
Nazwa wyrobu: Pizza Calzone
Składniki:
● Ciasto (300g):
o Drożdże suszone
o Mąka pszenna (produkt zawiera gluten)
o Jaja
o Sól
o Oliwa z oliwek
o Woda
● Sos do pizzy:
o Pulpa pomidorowa (pomidory, sól, kwas cytrynowy)
o Olej roślinny
o Oregano (produkt zawiera gluten, jaja, soję, gorczycę, seler,
łubin)
o Bazylia (produkt zawiera gluten, soję, mleko, łubin, gorczycę)
o Czosnek
o Sól
o Pieprz
o Cukier
● Dodatki:
o Ser mozzarella (mleko pasteryzowane odtłuszczone,
nieutwardzony tłuszcz roślinny, stabilizator: chlorek wapnia,
podpuszczka, kultury bakterii serowarskich, sól spożywcza)

o Szynka (mięso wieprzowe, woda, izolat. białka sojowego, sól,
skrobia ziemniaczana, stabilizatory, substancje zagęszczające,
błonnik pszenny (zawiera gluten), błonnik owsiany, wzmacniacz
smaku, regulator kwasowości, przeciwutleniacze, białko
wieprzowe, glukoza, maltodekstryna, aromaty, aromat dymu
wędzarskiego, substancje konserwujące. Produkt może zawierać:
gorczyce, seler, mleko (łącznie z laktozą), jaja, dwutlenek siarki.)
o Pieczarka
o Cebula
o Sos boloński (mięso wieprzowe, pulpa pomidorowa, bazylia,
oregano, sól, pieprz)
o Papryka (papryka, woda, sól, ocet, syrop glukozowy, sacharyza)
o Ser Feta (mleko, sól, regulator kwasowości E575)
o Papryka Jalapeno (papryka Jalapeno, woda, ocet, sól, chlorek
wapnia)

Karta wyrobu gotowego
Nazwa wyrobu: Pizza Margarita
Składniki:
● Ciasto (300g):
o Drożdże suszone
o Mąka pszenna (produkt zawiera gluten)
o Jaja
o Sól
o Oliwa z oliwek
o Woda
● Sos do pizzy:
o Pulpa pomidorowa (pomidory, sól, kwas cytrynowy)
o Olej roślinny
o Oregano (produkt zawiera gluten, jaja, soję, gorczycę, seler,
łubin)
o Bazylia (produkt zawiera gluten, soję, mleko, łubin, gorczycę)
o Czosnek
o Sól
o Pieprz
o Cukier
● Dodatki:
o Ser mozzarella (mleko pasteryzowane odtłuszczone,
nieutwardzony tłuszcz roślinny, stabilizator: chlorek wapnia,
podpuszczka, kultury bakterii serowarskich, sól spożywcza)

Karta wyrobu gotowego
Nazwa wyrobu: Pizza Tuńczyk
Składniki:
● Ciasto (300g):
o Drożdże suszone
o Mąka pszenna (produkt zawiera gluten)
o Jaja
o Sól
o Oliwa z oliwek
o Woda
● Sos do pizzy:
o Pulpa pomidorowa (pomidory, sól, kwas cytrynowy)
o Olej roślinny
o Oregano (produkt zawiera gluten, jaja, soję, gorczycę, seler,
łubin)
o Bazylia (produkt zawiera gluten, soję, mleko, łubin, gorczycę)
o Czosnek
o Sól
o Pieprz
o Cukier
● Dodatki:
o Ser mozzarella (mleko pasteryzowane odtłuszczone,
nieutwardzony tłuszcz roślinny, stabilizator: chlorek wapnia,
podpuszczka, kultury bakterii serowarskich, sól spożywcza)
o Tuńczyk (tuńczyk, olej słonecznikowy, sól)

o Kukurydza konserwowa (kukurydza, woda, cukier, sól)
o Cebula

Karta wyrobu gotowego
Nazwa wyrobu: Pizza Kraina Sera
Składniki:
● Ciasto (300g):
o Drożdże suszone
o Mąka pszenna (produkt zawiera gluten)
o Jaja
o Sól
o Oliwa z oliwek
o Woda
● Sos do pizzy:
o Pulpa pomidorowa (pomidory, sól, kwas cytrynowy)
o Olej roślinny
o Oregano (produkt zawiera gluten, jaja, soję, gorczycę, seler,
łubin)
o Bazylia (produkt zawiera gluten, soję, mleko, łubin, gorczycę)
o Czosnek
o Sól
o Pieprz
o Cukier
● Dodatki:
o Ser mozzarella (mleko pasteryzowane odtłuszczone,
nieutwardzony tłuszcz roślinny, stabilizator: chlorek wapnia,
podpuszczka, kultury bakterii serowarskich, sól spożywcza)
o Ser gorgonzola

o Ser Feta (mleko pasteryzowane, sól, regulator kwasowości,
podpuszczka mikrobiologiczna)

Karta wyrobu gotowego
Nazwa wyrobu: Pizza Vera
Składniki:
● Ciasto (300g):
o Drożdże suszone
o Mąka pszenna (produkt zawiera gluten)
o Jaja
o Sól
o Oliwa z oliwek
o Woda
● Sos do pizzy:
o Pulpa pomidorowa (pomidory, sól, kwas cytrynowy)
o Olej roślinny
o Oregano (produkt zawiera gluten, jaja, soję, gorczycę, seler,
łubin)
o Bazylia (produkt zawiera gluten, soję, mleko, łubin, gorczycę)
o Czosnek
o Sól
o Pieprz
o Cukier
● Dodatki:
o Ser mozzarella (mleko pasteryzowane odtłuszczone,
nieutwardzony tłuszcz roślinny, stabilizator: chlorek wapnia,
podpuszczka, kultury bakterii serowarskich, sól spożywcza)
o Polędwica

o Boczek (boczek wieprzowy, woda, sól, skrobia ryżowa,
stabilizatory, białko roślinne – soja, skrobia ziemniaczana,
substancja żelująca, hydrolizat białka sojowego, błonnik pszenny
(gluten), wzmacniacz smaku, białko wieprzowe)
o Pieczarka
o Papryka (papryka, woda, sól, ocet, syrop glukozowy, sacharyza)
o Cebula
o Ogórek (ogórki, ocet spirytusowy, cukier, sól, naturalne
przyprawy)

Karta wyrobu gotowego
Nazwa wyrobu: Pizza Amore
Składniki:
● Ciasto (300g):
o Drożdże suszone
o Mąka pszenna (produkt zawiera gluten)
o Jaja
o Sól
o Oliwa z oliwek
o Woda
● Sos do pizzy:
o Pulpa pomidorowa (pomidory, sól, kwas cytrynowy)
o Olej roślinny
o Oregano (produkt zawiera gluten, jaja, soję, gorczycę, seler,
łubin)
o Bazylia (produkt zawiera gluten, soję, mleko, łubin, gorczycę)
o Czosnek
o Sól
o Pieprz
o Cukier
● Dodatki:
o Ser mozzarella (mleko pasteryzowane odtłuszczone,
nieutwardzony tłuszcz roślinny, stabilizator: chlorek wapnia,
podpuszczka, kultury bakterii serowarskich, sól spożywcza)
o Tuńczyk (tuńczyk, olej słonecznikowy, sól)

o
o
o
o

Pieczarka
Kukurydza konserwowa (kukurydza, woda, cukier, sól)
Cebula
Majonez

Karta wyrobu gotowego
Nazwa wyrobu: Pizza Mama Rosa
Składniki:
● Ciasto (300g):
o Drożdże suszone
o Mąka pszenna (produkt zawiera gluten)
o Jaja
o Sól
o Oliwa z oliwek
o Woda
● Sos do pizzy:
o Pulpa pomidorowa (pomidory, sól, kwas cytrynowy)
o Olej roślinny
o Oregano (produkt zawiera gluten, jaja, soję, gorczycę, seler,
łubin)
o Bazylia (produkt zawiera gluten, soję, mleko, łubin, gorczycę)
o Czosnek
o Sól
o Pieprz
o Cukier
● Dodatki:
o Ser mozzarella (mleko pasteryzowane odtłuszczone,
nieutwardzony tłuszcz roślinny, stabilizator: chlorek wapnia,
podpuszczka, kultury bakterii serowarskich, sól spożywcza)

o Szynka (mięso wieprzowe, woda, izolat. białka sojowego, sól,
skrobia ziemniaczana, stabilizatory, substancje zagęszczające,
błonnik pszenny (zawiera gluten), błonnik owsiany, wzmacniacz
smaku, regulator kwasowości, przeciwutleniacze, białko
wieprzowe, glukoza, maltodekstryna, aromaty, aromat dymu
wędzarskiego, substancje konserwujące. Produkt może zawierać:
gorczyce, seler, mleko - łącznie z laktozą, jaja, dwutlenek siarki.)
o Salami (mięso wieprzowe, mięso wołowe, sól, białko sojowe,
dekstroza, przyprawy (zawierająca gorczyce i seler), czosnek,
regulator kwasowości, ekstrakty przypraw, przeciwutleniacz,
barwnik, substancja konserwująca)
o Sos boloński
o Cebula
o Jajo

Karta wyrobu gotowego
Nazwa wyrobu: Pizza Parmeńska
Składniki:
● Ciasto (300g):
o Drożdże suszone
o Mąka pszenna (produkt zawiera gluten)
o Jaja
o Sól
o Oliwa z oliwek
o Woda
● Sos do pizzy:
o Pulpa pomidorowa (pomidory, sól, kwas cytrynowy)
o Olej roślinny
o Oregano (produkt zawiera gluten, jaja, soję, gorczycę, seler,
łubin)
o Bazylia (produkt zawiera gluten, soję, mleko, łubin, gorczycę)
o Czosnek
o Sól
o Pieprz
o Cukier
● Dodatki:
o Ser mozzarella (mleko pasteryzowane odtłuszczone,
nieutwardzony tłuszcz roślinny, stabilizator: chlorek wapnia,
podpuszczka, kultury bakterii serowarskich, sól spożywcza)

o Szynka parmeńska (mięso wieprzowe z szynki , sól, przyprawy,
cukier, dekstroza, substancje konserwujące: azotyn sodu, azotan
potasu)
o Pomidor
o Czosnek
o Rukola

Karta wyrobu gotowego
Nazwa wyrobu: Pizza Kabanostro
Składniki:
● Ciasto (300g):
o Drożdże suszone
o Mąka pszenna (produkt zawiera gluten)
o Jaja
o Sól
o Oliwa z oliwek
o Woda
● Sos do pizzy:
o Pulpa pomidorowa (pomidory, sól, kwas cytrynowy)
o Olej roślinny
o Oregano (produkt zawiera gluten, jaja, soję, gorczycę, seler,
łubin)
o Bazylia (produkt zawiera gluten, soję, mleko, łubin, gorczycę)
o Czosnek
o Sól
o Pieprz
o Cukier
● Dodatki:
o Ser mozzarella (mleko pasteryzowane odtłuszczone,
nieutwardzony tłuszcz roślinny, stabilizator: chlorek wapnia,
podpuszczka, kultury bakterii serowarskich, sól spożywcza)

o Salami (mięso wieprzowe, mięso wołowe, sól, białko sojowe,
dekstroza, przyprawy (zawierająca gorczyce i seler), czosnek,
regulator kwasowości, ekstrakty przypraw, przeciwutleniacz,
barwnik, substancja konserwująca)
o Pieczarka
o Kabanos (mięso wieprzowe, mięso z kurczaka, mięso oddzielone
mechanicznie z kurczaka, sól, olej rzepakowy, substancja
zagęszczająca, alginian sodu, karboksymetyloceluloza, skrobia,
białko wieprzowe, maltodekstryna, przyprawy, aromaty
(zawierają gluten), skrobia kukurydziana, glukoza, wzmacniacz
smaku rybonukleotydy disodowe, błonnik pszenny, regulator
kwasowości, mleczan wapnia, ocet, przeciwutleniacze: kwas
askorbinowy. Produkt może zawierać soję, mleko - łącznie z
laktozą, orzechy, orzechy, gorczycę, sezam.)
o Papryka Jalapeno (papryka Jalapeno, woda, ocet, sól, chlorek
wapnia)
o Brokuł
o Karczochy (karczochy, woda, sól, regulator kwasowości)

Karta wyrobu gotowego
Nazwa wyrobu: Pizza Americana
Składniki:
● Ciasto (300g):
o Drożdże suszone
o Mąka pszenna (produkt zawiera gluten)
o Jaja
o Sól
o Oliwa z oliwek
o Woda
● Sos do pizzy:
o Pulpa pomidorowa (pomidory, sól, kwas cytrynowy)
o Olej roślinny
o Oregano (produkt zawiera gluten, jaja, soję, gorczycę, seler,
łubin)
o Bazylia (produkt zawiera gluten, soję, mleko, łubin, gorczycę)
o Czosnek
o Sól
o Pieprz
o Cukier
● Dodatki:
o Ser mozzarella (mleko pasteryzowane odtłuszczone,
nieutwardzony tłuszcz roślinny, stabilizator: chlorek wapnia,
podpuszczka, kultury bakterii serowarskich, sól spożywcza)

o Szynka (mięso wieprzowe, woda, izolat. białka sojowego, sól,
skrobia ziemniaczana, stabilizatory, substancje zagęszczające,
błonnik pszenny (zawiera gluten), błonnik owsiany, wzmacniacz
smaku, regulator kwasowości, przeciwutleniacze, białko
wieprzowe, glukoza, maltodekstryna, aromaty, aromat dymu
wędzarskiego, substancje konserwujące. Produkt może zawierać:
gorczyce, seler, mleko (łącznie z laktozą), jaja, dwutlenek siarki.)
o Ananas (ananas, woda, cukier, kwas cytrynowy)
o Banan
o Kukurydza konserwowa (kukurydza, woda, cukier, sól)

Karta wyrobu gotowego
Nazwa wyrobu: Pizza Bosmańska
Składniki:
● Ciasto (300g):
o Drożdże suszone
o Mąka pszenna (produkt zawiera gluten)
o Jaja
o Sól
o Oliwa z oliwek
o Woda
● Sos do pizzy:
o Pulpa pomidorowa (pomidory, sól, kwas cytrynowy)
o Olej roślinny
o Oregano (produkt zawiera gluten, jaja, soję, gorczycę, seler,
łubin)
o Bazylia (produkt zawiera gluten, soję, mleko, łubin, gorczycę)
o Czosnek
o Sól
o Pieprz
o Cukier
● Dodatki:
o Ser mozzarella (mleko pasteryzowane odtłuszczone,
nieutwardzony tłuszcz roślinny, stabilizator: chlorek wapnia,
podpuszczka, kultury bakterii serowarskich, sól spożywcza)
o Łosoś (łosoś atlantycki norweski, sól)

o
o
o
o
o

Małże
Czosnek
Pieczarki
Papryka (papryka, woda, sól, ocet, syrop glukozowy, sacharyza)
Papryka Jalapeno (papryka Jalapeno, woda, ocet, sól, chlorek
wapnia)

Karta wyrobu gotowego
Nazwa wyrobu: Pizza Wegetariańska
Składniki:
● Ciasto (300g):
o Drożdże suszone
o Mąka pszenna (produkt zawiera gluten)
o Jaja
o Sól
o Oliwa z oliwek
o Woda
● Sos do pizzy:
o Pulpa pomidorowa (pomidory, sól, kwas cytrynowy)
o Olej roślinny
o Oregano (produkt zawiera gluten, jaja, soję, gorczycę, seler,
łubin)
o Bazylia (produkt zawiera gluten, soję, mleko, łubin, gorczycę)
o Czosnek
o Sól
o Pieprz
o Cukier
● Dodatki:
o Ser mozzarella (mleko pasteryzowane odtłuszczone,
nieutwardzony tłuszcz roślinny, stabilizator: chlorek wapnia,
podpuszczka, kultury bakterii serowarskich, sól spożywcza)
o Pieczarka

o Cebula
o Ogórek (ogórki, ocet spirytusowy, cukier, sól, naturalne
przyprawy)
o Kukurydza konserwowa (kukurydza, woda, cukier, sól)
o Brokuł
o Oliwki (oliwki, woda, sól, kwas cytrynowy, kwas mlekowy, kwas
askorbinowy)
o Papryka (papryka, woda, sól, ocet, syrop glukozowy, sacharyza)

