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DELIVERY



WYKAZ SKŁADNIKÓW DELIVERY CHŁOPSKIE JADŁO
DANIE ELEMENTY DANIA SKŁADNIKI

ZUPY

Żur 
(250ml)

Żur (78,2%)

Składniki: wywar rosołowy (74,3%) (na bazie następujących składników: woda, korpusy 
drobiowe, mięso wołowe, marchew, pietruszka korzeń, cebula, seler, pietruszka natka, 
przyprawa w płynie (woda, sól, wzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy, 
5’-rybonukleotydy disodowe; ocet, wyciąg z lubczyku, glukoza, ekstrakt drożdżowy, aromat), sól, 
liść laurowy, ziele angielskie, pieprz czarny), zakwas śląski (11,4%) (woda, mąka żytnia (zawiera 
gluten), czosnek, sól), ziemniaki, boczek parzony wędzony (boczek wieprzowy bez żeber, 
chrzęści i skóry (79%), woda, sól, białko wieprzowe: kolagenowe i plazma krwi, stabilizatory: 
trifosforany, przetworzone wodorosty morskie z gatunku Eucheuma, konjac; przeciwutleniacz: 
askorbinian sodu; ekstrakt z rozmarynu, glukoza, wzmacniacz smaku: glutaminian 
monosodowy, aromaty: w tym aromat dymu wędzarniczego, hemoglobina wieprzowa, 
hydrolizaty białek roślinnych: z kukurydzy i soi, substancja konserwująca: azotyn sodu), cebula, 
czosnek, olej rzepakowy, majeranek, ziele angielskie, pieprz czarny, sól, liść laurowy. 

Może zawierać: jaja, mleko, gorczycę, nasiona sezamu.

Biała kiełbasa (15,6%)

Składniki: biała kiełbasa (mięso wieprzowe (95%), sól, błonnik roślinny, cukier, stabilizatory: difosforan 
disodowy, trifosforan pentosodowy, polifosforan sodu potasu i wapnia, mleczan sodowy, mleczan 
potasowy, mleczan potasowy, octan potasu, octan sodu i wodorooctan sodu,  regulator kwasowości: 
sole potasowe kwasu kwasu cytrynowego, przeciwutleniacze: kwas erytrobowy, erytroban sodu, 
kwas askorbinowy, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, barwnik: koszenila, przyprawy i ekstrakty 
przypraw, substancja konserwująca: azotyn sodu, osłonka wieprzowa jadalna)

Może zawierać: gluten, jaja, ryby, soję, mleko, seler, gorczycę.

Jaja (6,2%) Składniki: jaja gotowane na twardo.

Barszcz czerwony 
(250ml)

Barszcz (83,3%)

Składniki: wywar rosołowy (60,9%) (na bazie następujących składników: woda, korpusy 
drobiowe, mięso wołowe, marchew, pietruszka korzeń, cebula, seler, pietruszka natka, 
przyprawa w płynie (woda, sól, wzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy, 
5'-rybonukleotydy disodowe; ocet, wyciąg z lubczyku, glukoza, ekstrakt drożdżowy, aromat), sól, 
liść laurowy, ziele angielskie, pieprz czarny), buraki (30,4%), jabłka, ocet spirytusowy (zawiera 
dwutlenek siarki i siarczyny), cukier, sól, czosnek, przyprawa w płynie, (woda, sól, wzmacniacze 
smaku: glutaminian monosodowy, 5'-rybonukleotydy disodowe; ocet, wyciąg z lubczyku, 
glukoza, ekstrakt drożdżowy, aromat), ziele angielskie, liść laurowy, majeranek, pieprz czarny.

Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, gorczycę, nasiona sezamu.

Uszka z grzybami (16,7%)

Składniki: ciasto (74%) (mąka pszenna, woda, semolina (11%) (z pszenicy Amber Durum), sól, 
olej rzepakowy, jaja w proszku, kurkuma), farsz (26%)(pieczarki (80%), bułka tarta (mąka pszenna, 
drożdże, sól), błonnik pszenny, sól, tłuszcz wieprzowy, borowik szlachetny suszony (0,3%), pieprz).

Może zawierać: mleko, soję, seler.

Rosół  
z makaronem 

(250ml)

Rosół (83,3%)

Składniki: wywar rosołowy (66,6%) (na bazie następujących składników: woda, korpusy 
drobiowe, mięso wołowe, marchew, pietruszka korzeń, cebula, seler, pietruszka natka, 
przyprawa w płynie (woda, sól, wzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy, 
5'-rybonukleotydy disodowe; ocet, wyciąg z lubczyku, glukoza, ekstrakt drożdżowy, aromat), sól, 
liść laurowy, ziele angielskie, pieprz czarny), natka pietruszki.

Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, gorczycę, nasiona sezamu.

Makaron nitki (16,7%)
Składniki: mąka z pszenicy durum, woda.

Może zawierać: jaja.

Grzybowa 
(250ml)

Grzybowa (83,3%)

Składniki: wywar rosołowy (79,9%) (na bazie następujących składników: woda, korpusy 
drobiowe, mięso wołowe, marchew, pietruszka korzeń, cebula, seler, pietruszka natka, 
przyprawa w płynie (woda, sól, wzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy, 
5'-rybonukleotydy disodowe; ocet, wyciąg z lubczyku, glukoza, ekstrakt drożdżowy, aromat), sól, 
liść laurowy, ziele angielskie, pieprz czarny), borowiki mrożone (4,8%) , cebula, śmietana 18%, 
masło, borowiki kruszone (2,23%), mąka pszenna, pieprz czarny, sól.

Może zawierać:  jaja, soję, gorczycę, nasiona sezamu.

Łazanki (16,7%) Składniki: mąka pszenna (98%), olej rzepakowy, sól.

PIEROGI XXL Z PIECA

Pierogi z mięsem 
(2szt.- 200g lub 

4szt.- 400g)

Farsz - z mięsem (56%)
Składniki: mięso wieprzowe (40%), mięso wołowe (20%), mięso drobiowe (12%), woda, 
cebula, marchew, pietruszka, seler, por, sól, pieprz czarny, liść laurowy, ziele angielskie.

Może zawierać: gluten, jaja, mleko, gorczycę, dwutlenek siarki i siarczyny.

Ciasto (44%) Składniki: mąka (54%) (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, 
alfa-amylaza), mleko, masło, jaja, cukier, drożdże, sól.

Sos lub okrasa do wyboru Patrz: „Sosy i okrasy do wyboru”

Pierogi z kurnika  
(2szt.- 200g lub

4szt.- 400g

Farsz -z kurnika (56%)

Składniki: mięso drobiowe (63%), ser gouda (mleko (łącznie z laktozą), sól spożywcza, 
stabilizator: chlorek wapnia, substancja konserwująca: lizozym z jaj, kultury bakterii mlekowych, 
podpuszczka mikrobiologiczna, barwnik: annato), pieczarki, cebula, olej rzepakowy, sól, papryka 
słodka, pieprz czarny, majeranek.

Może zawierać: gluten, gorczycę, seler, dwutlenek siarki i siarczyny.

Ciasto (44%) Składniki: mąka (54%) (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, 
alfa-amylaza), mleko, masło, jajko, cukier, drożdże, sól.

Sos lub okrasa do wyboru Patrz: "Sosy i okrasy do wyboru"
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Pierogi bawarskie 
(2szt.- 200g lub

4szt.- 400g)

 Farsz - bawarski (56%)

Składniki: kiełbasa wieprzowo - wołowa (85%)(mięso wieprzowe (83%), mięso wołowe 
(7%), woda, skrobia ziemniaczana, sól, czosnek, przyprawy, substancja konserwująca: 
azotyn sodu), piwo jasne pasteryzowane, (woda, słody jęczmienne: pilzneński i 
karmelowy, chmiel goryczkowy i aromatyczny, drożdże piwowarskie, alkohol 5% obj.), 
cebula, pieprz czarny młotkowany, majeranek.

Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, gorczycę, seler, dwutlenek siarki i siarczyny.

Ciasto (44%) Składniki:  mąka (54%) (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, 
alfa-amylaza), mleko, masło, jajko, cukier, drożdże, sól.

Sos lub okrasa do wyboru Patrz: "Sosy i okrasy do wyboru"

Pierogi ruskie 
(2szt.- 200g lub

4szt.- 400g)

Farsz - ruskie (56%)

Składniki: ser biały półtłusty (49%) (mleko (łącznie z laktozą), śmietanka (zawiera mleko 
łącznie z laktozą), kultury mleczarskie), ziemniaki (49%), cebula, sól, pieprz czarny.

Może zawierać: gluten, jaja, gorczycę, seler, dwutlenek siarki i siarczyny.

Ciasto (44%) Składniki:  mąka (54%) (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, 
alfa-amylaza), mleko, masło, jajko, cukier, drożdże, sól.

Sos lub okrasa do wyboru Patrz: "Sosy i okrasy do wyboru"

Pierogi ze 
szpinakiem

(2szt.- 200g lub
4szt.- 400g)

Farsz - ze szpinakiem (56%)

Składniki: szpinak (67%), ser miękki solankowy- półtłusty (zawiera mleko łącznie z laktozą) 
(sól, regulator kwasowości: lakton kwasu glukonowego, masło, czosnek, olej rzepakowy, 
pieprz czarny, sól. 

Może zawierać: gluten, jaja, gorczycę, seler, dwutlenek siarki i siarczyny.

Ciasto (44%) Składniki:  mąka (54%) (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, 
alfa-amylaza), mleko, masło, jajko, cukier, drożdże, sól.

Sos lub okrasa do wyboru Patrz: "Sosy i okrasy do wyboru"

Pierogi z kapustą 
i grzybami 

(2szt.- 200g lub
4szt.- 400g)

Farsz - z kapustą i grzybami 
(56%)

Składniki: kapusta kiszona (58%), podgrzybek suszony (15%), pieczarki (15%), cebula, olej 
rzepakowy, cukier, pieprz czarny, sól, liść laurowy, ziele angielskie.  

Może zawierać: gluten, jaja, mleko, gorczycę, seler, dwutlenek siarki i siarczyny.

Ciasto (44%) Składniki:  mąka (54%) (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, 
alfa-amylaza), mleko, masło, jajko, cukier, drożdże, sól.

Sos lub okrasa do wyboru Patrz: "Sosy i okrasy do wyboru"

Pierogi dworskie
 (2szt.- 200g lub

4szt.- 400g)

Farsz - dworski (56%)

Składniki: mięso z uda kaczki (60%), woda, cebula, marchew, pietruszka, seler, por, 
wino czerwone wytrawne (zawiera dwutlenek siarki i siarczyny), jabłka prażone, sól, 
majeranek, pieprz czarny, ziele angielskie, liść laurowy.

Może zawierać: gluten, jaja, mleko, gorczycę.

Ciasto (44%) Składniki:  mąka (54%) (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, 
alfa-amylaza), mleko, masło, jajko, cukier, drożdże, sól.

Sos lub okrasa do wyboru Patrz: "Sosy i okrasy do wyboru"

Pierogi babcine 
(2szt.- 200g lub

4szt.- 400g)

Farsz - babcine (56%)

Składniki: ser biały półtłusty (76%) (zawiera mleko łącznie z laktozą) (śmietanka, kultury 
mleczarskie (zawierają mleko łącznie z laktozą), śmietana słodka (zawiera mleko łącznie  
z laktozą) (śmietana, skrobia modyfikowana, stabilizatory: mączka chleba 
świętojańskiego, guma guar, pektyna), żółtka jaja, cukier, cukier wanilinowy (cukier, 
aromat: etylowanilina), sól.

Może zawierać: gluten, soję, gorczycę, seler, dwutlenek siarki i siarczyny.

Ciasto (44%) Składniki: mąka (54%) (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, 
alfa-amylaza), mleko, masło, jajko, cukier, drożdże, sól.

Sos lub okrasa do wyboru Patrz: "Sosy i okrasy do wyboru"

PIEROGI Z WODY

Pierogi z mięsem
(6szt. – 310g lub 

9szt. – 470g)

Farsz -z mięsem (55%)

Składniki: mięso wieprzowe (40%), mięso wołowe (20%), mięso drobiowe (12%), woda, 
cebula, marchew, pietruszka, seler, por, sól, pieprz czarny, liść laurowy, ziele angielskie.

Może zawierać: gluten, jaja, mleko, gorczycę, dwutlenek siarki i siarczyny.

Ciasto (45%) Składniki: mąka (62%) (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, 
alfa-amylaza), woda (33,3%), olej rzepakowy, sól.

Sos lub okrasa do wyboru Patrz: "Sosy i okrasy do wyboru"

Pierogi z kurnika 
(6szt. – 310g lub 

9szt. – 470g) Farsz-z kurnika (55%)

Składniki: mięso drobiowe (63%), ser gouda (mleko (łącznie z laktozą), sól spożywcza, 
stabilizator (chlorek wapnia), substancja konserwująca: lizozym z jaj, kultury bakterii 
mlekowych, podpuszczka mikrobiologiczna, barwnik: annato), pieczarki, cebula, olej 
rzepakowy, sól, papryka słodka, pieprz czarny, majeranek.

Może zawierać: gluten, gorczycę, seler, dwutlenek siarki i siarczyny.
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Ciasto (45%) Składniki: mąka (62%) (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, 

alfa-amylaza), woda (33,3%), olej rzepakowy, sól.

Sos lub okrasa do wyboru Patrz: „Sosy i okrasy do wyboru”

Pierogi bawarskie

 (6szt. – 310g lub 
9szt. – 470g)

Farsz-bawarskie (55%)

Składniki: kiełbasa wieprzowo- wołowa (85%) (mięso wieprzowe (83%), mięso wołowe 
(7%), woda, skrobia ziemniaczana, sól, czosnek, przyprawy, substancja konserwująca: 
azotyn sodu), piwo jasne pasteryzowane (woda, słody jęczmienne: pilzneński i 
karmelowy, chmiel: goryczkowy i aromatyczny, drożdże piwowarskie, alkohol 5% obj.), 
cebula, pieprz czarny młotkowany, majeranek.

Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, gorczycę, seler, dwutlenek siarki i siarczyny.

Ciasto (45%) Składniki: mąka (62%) (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, 
alfa-amylaza), woda (33,3%), olej rzepakowy, sól.

Sos lub okrasa do wyboru Patrz: "Sosy i okrasy do wyboru"

Pierogi ruskie 
(6szt. – 310g lub 

9szt. – 470g)

Farsz-ruskie (55%)

Składniki: ser biały półtłusty (49%) (mleko (łącznie z laktozą), śmietanka (zawiera mleko 
łącznie z laktozą), kultury mleczarskie), ziemniaki (49%), cebula, sól, pieprz czarny.

Może zawierać: gluten, jaja, gorczycę, seler, dwutlenek siarki i siarczyny.

Ciasto (45%) Składniki:  mąka (62%) (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, 
alfa-amylaza), woda (33,3%), olej rzepakowy, sól.

Sos lub okrasa do wyboru Patrz: "Sosy i okrasy do wyboru"

Pierogi ze 
szpinakiem 

(6szt. – 310g lub 
9szt. – 470g)

Farsz-ze szpinakiem (55%)

Składniki:  szpinak (67%), ser miękki solankowy- półtłusty (zawiera mleko łącznie z 
laktozą) (sól, regulator kwasowości: lakton kwasu glukonowego, masło, czosnek, olej 
rzepakowy, pieprz czarny, sól.

Może zawierać: gluten, jaja, gorczycę, seler, dwutlenek siarki i siarczyny.

Ciasto (45%) Składniki:  mąka (62%) (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, 
alfa-amylaza), woda (33,3%), olej rzepakowy, sól.

Sos lub okrasa do wyboru Patrz: "Sosy i okrasy do wyboru"

Pierogi z kapustą i 
grzybami 

(6szt. – 310g lub 
9szt. – 470g)

Farsz-z kapustą i grzybami 
(55%)

Składniki: kapusta kiszona (58%), podgrzybek suszony (15%), pieczarki (15%), cebula, olej 
rzepakowy, cukier, pieprz czarny, sól, liść laurowy, ziele angielskie. 

Może zawierać: gluten, jaja, mleko, gorczycę, seler, dwutlenek siarki i siarczyny

Ciasto (45%) Składniki:  mąka (62%) (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, 
alfa-amylaza), woda (33,3%), olej rzepakowy, sól.

Sos lub okrasa do wyboru Patrz: "Sosy i okrasy do wyboru"

Pierogi dworskie 

(6szt. – 310g lub 
9szt. – 470g)

Farsz-dworskie (55%)

Składniki: mięso z uda kaczki (60%), woda, cebula, marchew, pietruszka, seler, por, 
wino czerwone wytrawne (zawiera dwutlenek siarki i siarczyny), jabłka prażone, sól, 
majeranek, pieprz czarny, ziele angielskie, liść laurowy.

Może zawierać: gluten, jaja, mleko, gorczycę.

Ciasto (45%) Składniki:  mąka (62%) (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, 
alfa-amylaza), woda (33,3%), olej rzepakowy, sól.

Sos lub okrasa do wyboru Patrz: "Sosy i okrasy do wyboru"

Pierogi babcine 

(6szt. – 310g lub 
9szt. – 470g)

Farsz-babcine (55%)

Składniki:  ser biały półtłusty (76%) (zawiera mleko łącznie z laktozą) (śmietanka, kultury 
mleczarskie (zawierają mleko łącznie z laktozą), śmietana słodka (zawiera mleko łącznie z 
laktozą) (śmietana, skrobia modyfikowana, stabilizatory: mączka chleba świętojańskiego, 
guma guar, pektyna), żółtka jaja, cukier, cukier wanilinowy (cukier, aromat: etylowanilina), 
sól.

Może zawierać: gluten, soję, gorczycę, seler, dwutlenek siarki i siarczyny.

Ciasto (45%) Składniki:  mąka (62%) (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, 
alfa-amylaza), woda (33,3%), olej rzepakowy, sól.

Sos lub okrasa do wyboru Patrz: "Sosy i okrasy do wyboru"

Pierogi pielmieni 

(6szt. – 310g lub 
9szt. – 470g)

Farsz-pielmieni (55%)

Składniki: mięso wieprzowe (58%), mięso wołowe (25%), wywar warzywny (woda, mar-
chew, pietruszka, seler, por), cebula, czosnek, sól, pieprz czarny, przyprawa w płynie 
(woda, sól, wzmacniacze smaku: glutaminian sodu i 5’-rybonukleotydy disodowe, ocet, 
glukoza, ekstrakt drożdżowy, aromat), olej rzepakowy.

Może zawierać: gluten, jaja, mleko, gorczycę, dwutlenek siarki i siarczyny.

Ciasto (45%) Składniki:  mąka (62%) (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, 
alfa-amylaza), woda (33,3%), olej rzepakowy, sól.

Sos lub okrasa do wyboru Patrz: „Sosy i okrasy do wyboru”
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CHŁOPSKIE SPECJAŁY

Schabowy po 
chłopsku (480g)

Kotlet ze schabu (47,9%)

Składniki: schab wieprzowy (61%), bułka tarta (mąka pszenna, woda, drożdże, sól), jaja,  
mąka (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy i alfa-amylaza), 
olej rzepakowy, sól, pieprz czarny, cytryna, natka pietruszki.

Może zawierać: soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu.

Dodatek skrobiowy (31,3%) Patrz: "Dodatki skrobiowe do wyboru"

Dodatek warzywny (20,8%) Patrz: "Dodatki warzywne do wyboru"

Karkówka po 
chłopsku(440g)

Karkówka (36,3%)

Składniki: karkówka wieprzowa (98,5%) (karkówka wieprzowa bez kości (85%), woda, 
syrop glukozowy, sól, regulator kwasowości: octany sodu, stabilizator: cytryniany sodu, 
przeciwutleniacz: askorbinian sodu), olej rzepakowy, mieszanka przypraw do karkówki 
(czosnek granulowany, papryka słodka, sól, majeranek, pieprz).

Może zawierać:  gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu.

Dodatek skrobiowy (34%) Patrz: "Dodatki skrobiowe do wyboru"

Dodatek warzywny (22,7%) Patrz: "Dodatki warzywne do wyboru"

Cebula smażona (7%) Składniki: cebula biała (89%), olej rzepakowy, sól.

Karp smażony 
(560g)

Cebula duszona w piwie 
(28,6%)

Składniki: cebula (38,9%), piwo jasne pasteryzowane (29,9%) (woda, słody jęczmienne: 
pilzneński i karmelowy, chmiel: goryczkowy i aromatyczny, drożdże piwowarskie, alkohol 
5% obj.), rodzynki suszone (zawierają dwutlenek siarki i siarczyny), masło, miód, sok  
z cytryny, olej, pieprz czarny. 

Może zawierać: jaja, soję, seler, gorczycę, nasiona sezamu.

Karp (26,7%)

Składniki: filet z karpia (77,3%), masło, olej rzepakowy, mąka (mąka pszenna, środki 
do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy i alfa-amylaza), sól, pieprz czarny, goździki 
mielone.

Może zawierać: jaja, soję, seler, gorczycę, nasiona sezamu.

Dodatek skrobiowy (26,7%) Patrz: "Dodatki skrobiowe do wyboru"

Dodatek warzywny (18%) Patrz: "Dodatki warzywne do wyboru"

Gołąbki (550g)

Gołąbki (44,4%)

Składniki: kapusta włoska (57%), farsz mięsny (42,4%) (mięso wieprzowe (63,7%), ryż biały 
(16,2%), cebula biała, jaja, masło, sól, pieprz czarny), koperek, kminek mielony.

Może zawierać: gluten, soję, seler, gorczycę, nasiona sezamu.

Dodatek skrobiowy (34%) Patrz: „Dodatki skrobiowe do wyboru”

Sos pomidorowy (21,6%)

Składniki: wywar rosołowy (66,4%) (na bazie następujących składników: woda, korpusy 
drobiowe, mięso wołowe, marchew, pietruszka korzeń, cebula, seler, pietruszka natka, 
przyprawa w płynie (woda, sól, wzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy, 
5’-rybonukleotydy disodowe; ocet, wyciąg z lubczyku, glukoza, ekstrakt drożdży, aromat), 
sól, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz czarny), koncentrat pomidorowy (13,3%) 
(pomidory, sól), śmietana (śmietana, skrobia modyfikowana, stabilizatory: mączka chleba 
świętojańskiego, guma guar, pektyna), masło, mąka pszenna (3,3%), cukier, czosnek, 
pieprz.

Może zawierać: jaja, soję, gorczycę, nasiona sezamu.

Wątróbka  
z jabłkami (330g)

Wątróbka z jabłkami (54,5%)

Składniki: wątróbka drobiowa (49,5%), jabłka (17,2%), cebula, miód pitny dwójniak 
(zawiera dwutlenek siarki i siarczyny), masło, mąka (mąka pszenna, środki do 
przetwarzania mąki: kwas askorbinowy i alfa-amylaza), sól, pieprz czarny.

Może zawierać: jaja, soję, seler, gorczycę, nasiona sezamu.

Dodatek skrobiowy (45,5%) Patrz: "Dodatki skrobiowe do wyboru"



WYKAZ SKŁADNIKÓW DELIVERY CHŁOPSKIE JADŁO
DESERY

Sernik 
(180g)

Składniki: ser biały tłusty (45,1%)(zawiera mleko łącznie z laktozą), jaja, ciasto kruche 
(17,6%) (mąka (57%) (mąka pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy 
i alfa-amylaza), masło, śmietana 18%, żółtko jaja, cukier puder (cukier, substancja 
antyzbrylająca: dwutlenek krzemu), cukier wanilinowy (cukier, aromat: etylowanilina)), 
cukier puder (cukier, substancja antyzbrylająca: dwutlenek krzemu), masło, budyń 
waniliowy w proszku (skrobie, skrobia modyfikowana, aromat, barwniki: kurkumina 
i annato), cukier wanilinowy (cukier, aromat: etylowanilina), proszek do pieczenia 
(substancje spulchniające: difosforan disodowy i wodorowęglan sodu, mąka pszenna), 
aromat cytrynowy.

Szarlotka 
(180g)

Składniki: jabłka (52%), ciasto kruche (44%)(mąka (57%) (mąka pszenna, środki do 
przetwarzania mąki: kwas askorbinowy i alfa-amylaza), masło, śmietana 18%, żółtko jaja, 
cukier puder (cukier, substancja antyzbrylająca: dwutlenek krzemu), cukier wanilinowy 
(cukier, aromat: etylowanilina)), cukier, cukier puder (cukier, substancja antyzbrylająca: 
dwutlenek krzemu), masło, bułka tarta (mąka pszenna, drożdże, sól), cynamon, mięta. 

Może zawierać: soję, seler, gorczycę, nasiona sezamu.

DODATKI WARZYWNE do wyboru

Surówka z białej 
kapusty (100g)

Składniki: kapusta biała (62,8%), cebula, cukier, marchew, olej rzepakowy, ocet 
spirytusowy (zawiera dwutlenek siarki i siarczyny), kminek, sól, pieprz czarny.

Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu.

Surówka z kiszonej 
kapusty (100g)

Składniki: kapusta kiszona (75,1%), marchew, cukier, olej rzepakowy, cebula, sól, kminek.

Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu.

Buraczki 
(100g)

Składniki: burak ćwikłowy (81,1%), cukier, cebula, masło, sok z cytryny, mąka pszenna, 
sól.

Kapusta 
zasmażana (100g)

Składniki: kapusta kiszona (78,2%), cebula, smalec, mąka (mąka pszenna, środki do 
przetwarzania mąki: kwas askorbinowy i alfa-amylaza), kminek, liść laurowy, ziele 
angielskie, sól, pieprz czarny.

Może zawierać: jaja, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu.

Ogórek kiszony 
(100g)

Składniki: ogórki gruntowe, cukier, ocet spirytusowy, sól, przyprawy (gorczyca, koper, 
czosnek, chrzan, pieprz czarny, ziele angielskie, liść laurowy).

Mizeria 
(100g)

Składniki: ogórek zielony (57,4%), kefir (21,9%) (mleko pasteryzowane, odtłuszczone 
mleko w proszku, białka mleka, żywe kultury bakterii i drożdży kefirowych), śmietana 
18% (śmietana, skrobia modyfikowana, stabilizatory: mączka chleba świętojańskiego, 
guma guar i pektyna), cukier, koperek, sól, ocet spirytusowy (zawiera dwutlenek siarki i 
siarczyny), pieprz czarny.

Może zawierać: gluten, jaja, soję, seler, gorczycę, nasiona sezamu.

DODATKI SKROBIOWE do wyboru

Cząstki ziemniaka 
w ziołach (150g)

Składniki: mrożone cząstki ziemniaka w przyprawach (90%) (ziemniaki, olej słonecznikowy, 
skrobia modyfikowana, mąka ryżowa, czosnek w proszku, sól, cebula w proszku, 
substancje spulchniające: difosforan disodowy i węglan sodu, pietruszka, bazylia, barwnik: 
ekstrakt z papryki), frytura (10%) (olej palmowy, przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, 
substancja antyspieniająca: dimetylopolisiloksan).

Puree 
ziemniaczane 

(150g)

Składniki: ziemniaki surowe (78%), mleko, masło, koperek, sól, pieprz czarny.

Może zawierać: gluten, jaja, soję, seler, gorczycę, nasiona sezamu.

Ziemniaki z wody 
(150g)

Składniki: ziemniaki surowe (97,6%), koperek, woda, sól.

Kasza gryczana  
z sosem (150g)

Kasza gryczana ugotowana 
(78,3%) Składniki: kasza gryczana prażona (94,8%), woda, sól.

Sos pieczeniowy (21,7%)

Składniki: wywar (75%) (na bazie następujących składników: woda (61,47%), kości 
wieprzowe schabowe, marchew, seler, pietruszka, cebula, por), koncentrat pomidorowy 
(pomidory, sól), wino czerwone (zawiera dwutlenek siarki i siarczyny), mąka (mąka 
pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy i alfa-amylaza), olej rzepakowy, 
sól, pieprz czarny, masło, ziele angielskie, liść laurowy.

Może zawierać: jaja, soję, gorczycę, nasiona sezamu.

Kasza pęczak  
z cebulką i natką  

(150g)

Składniki: kasza jęczmienna pęczak (92%), cebula, masło, pietruszka, woda, sól, pieprz 
czarny.

Może zawierać: jaja, soję, seler, gorczycę, nasiona sezamu.



WYKAZ SKŁADNIKÓW DELIVERY CHŁOPSKIE JADŁO
SOSY I OKRASY do wyboru

Sos pieczeniowy 
(50g)

Składniki: wywar (75%) (na bazie następujących składników: woda (61,47%), kości 
wieprzowe schabowe, marchew, seler, pietruszka, cebula, por), koncentrat pomidorowy 
(pomidory, sól), wino czerwone (zawiera dwutlenek siarki i siarczyny), mąka (mąka 
pszenna, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy i alfa-amylaza), olej rzepakowy, 
sól, pieprz czarny, masło, ziele angielskie, liść laurowy. 

Może zawierać: jaja, soję, gorczycę, nasiona sezamu.

Sos chrzanowy 
(50g)

Składniki: wywar rosołowy (43,9%) (na bazie następujących składników: woda, korpusy 
drobiowe, mięso wołowe, marchew, pietruszka korzeń, cebula, seler, pietruszka 
natka, przyprawa w płynie (woda, sól, wzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy 
i 5’-rybonukleotydy disodowe), ocet, wyciąg z lubczyku, glukoza, ekstrakt drożdży, 
aromat), sól, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz czarny), śmietana (śmietana, skrobia 
modyfikowana, stabilizatory: mączka chleba świętojańskiego, guma guar i pektyna), 
chrzan (21,9%) (korzeń tary chrzanu (60%), woda, cukier, ocet spirytusowy, olej 
rzepakowy, mleko w proszku, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja 
zagęszczająca: guma ksantanowa, substancja konserwująca: pirosiarczyn sodu; zawiera 
dwutlenek siarki i siarczyny), zasmażka jasna (mąka pszenna, tłuszcz palmowy), sól, 
pieprz czarny, cukier. 

Może zawierać: jaja, soję, gorczycę, nasiona sezamu.

Sos tatarski (50g)

Składniki: majonez (olej rzepakowy, żółtko jaja (6%), ocet, musztarda (woda, gorczyca, 
ocet, sól, cukier, przyprawy, aromat), cukier, sól, przyprawy, przeciwutleniacz: sól 
wapniowo-disodowa EDTA, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), pieczarka 
marynowana (pieczarki, woda, ocet spirytusowy, cukier, sól, cebula, marchew, gorczyca, 
pieprz czarny, aromat, regulator kwasowości: kwas askorbinowy, przeciwutleniacz: kwas 
askorbinowy; zawiera dwutlenek siarki i siarczyny), ogórek konserwowy (13,5%) (ogórki, 
woda, ocet spirytusowy, cukier, sól, przyprawy (zawierają gorczycę)), śmietana, cukier, 
pieprz czarny, sól.

Może zawierać: gluten, soję, seler, nasiona sezamu.

Sos czosnkowy 
(50g)

Składniki: jogurt naturalny (mleko, mleko w proszku odtłuszczone, białka mleka, żywe 
kultury bakterii), majonez (olej rzepakowy, żółtko jaja (6%), ocet, musztarda (woda, 
gorczyca, ocet, sól, cukier, przyprawy, aromat), cukier, sól, przyprawy, przeciwutleniacz: 
sól wapniowo-disodowa EDTA, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), sok z cytryny, 
czosnek (3,3%), cukier, sól, pieprz czarny.

Może zawierać: gluten, soję, seler, nasiona sezamu.

Sos koperkowy 
(50g)

Składniki: jogurt naturalny (mleko, mleko w proszku odtłuszczone, białka mleka, żywe 
kultury bakterii), majonez (olej rzepakowy, żółtko jaja (6%), ocet, musztarda (woda, 
gorczyca, ocet, sól, cukier, przyprawy, aromat), cukier, sól, przyprawy, przeciwutleniacz: 
sól wapniowo-disodowa EDTA), regulator kwasowości: kwas cytrynowy), koperek (2,8%) , 
sól, pieprz czarny, sok z cytryny.

Może zawierać: gluten, soję, seler, nasiona sezamu.

Sos czosnkowo- 
ogórkowy (50g)

Składniki: jogurt naturalny (mleko, mleko w proszku odtłuszczone, białka mleka, żywe 
kultury bakterii), ogórek zielony (47,7%), czosnek (3,9%), sól, pieprz czarny.

Może zawierać: gluten, jaja, soję, seler, gorczycę, nasiona sezamu.

Kwaśna śmietana 
(50g)

Składniki: śmietana (śmietana, skrobia modyfikowana, stabilizatory: mączka chleba 
świętojańskiego, guma guar i pektyna).

Okrasa- prażony 
boczek (50g)

Składniki: boczek parzony wędzony (79,3%) (boczek wieprzowy bez żeber, chrzęści i skóry 
(79%), woda, sól, białko wieprzowe (kolagenowe i plazma krwi), stabilizatory:  trifosforany, 
przetworzone wodorosty morskie z gatunku Eucheuma i konjac, przeciwutleniacz: 
askorbinian sodu, ekstrakt z rozmarynu, glukoza, wzmacniacz smaku: glutaminian 
monosodowy, aromaty (w tym aromat dymu wędzarniczego), hemoglobina wieprzowa, 
hydrolizaty białek roślinnych: z kukurydzy i soi, substancja konserwująca: azotyn sodu), 
olej rzepakowy (20,7%).

Może zawierać: gluten, jaja, mleko, seler, gorczycę.

Okrasa- prażona 
cebula (50g)

Składniki: cebula (65,9%), olej rzepakowy (32,5%), sól, pieprz czarny.

Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu.



Przedstawione informacje o alergenach sporządzone zostały wg najlepszej wiedzy Sfinks Polska S.A. i dotyczą  produktów standardowych serwowanych w restauracjach Sphinx, nie 
będących produktami sezonowymi czy produktami o charakterze promocyjnym. Informacje tu zawarte odpowiadają stanowi rzeczy na dzień oddania do druku – październik 2017 r. 
i mogą być w każdym czasie zmienione. Kontakt: Sfinks Polska S.A., ul. Świętojańska 5a, 05-500 Piaseczno, tel 22 702 71 01, www.sphinx.pl

WYKAZ ALERGENÓW W PRODUKTACH

Legenda:  

+ = produkt zawiera wskazany alergen;
0 = produkt może zawierać wskazany alergen (obecności alergenu nie można wykluczyć)

1 Zboża zawierające gluten, tj.: pszenica (w tym orkisz i pszenica khorasan), żyto, jęczmień, owies lub ich odmiany hybrydowe.
2 Orzechy, tj: migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy nerkowca, orzeszki pekan, orzechy brazylijskie, pistacje/orzechy pistacjowe, orzechy makadamia lub orzechy   
  Queensland.
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DESERY

Sernik + + +

Szarlotka + + o + o o o

DODATKI WARZYWNE

Surówka z białej kapusty o o o o o o o +

Surówka z kiszonej kapusty o o o o o o o

Buraczki + +

Kapusta zasmażana + o o o o o o

Ogórek kiszony +

Mizeria o o o + o o o +

DODATKI SKROBIOWE

Cząstki ziemniaka w ziołach

Puree ziemniaczane o o o + o o o

Ziemniaki z wody

Kasza gryczana + o o + + o o +

Kasza pęczak z cebulką i natką + o o + o o o

SOSY I OKRASY

Sos pieczeniowy + o o + + o o +

Sos chrzanowy + o o + + o o +

Sos tatarski o + o + o + o +

Sos czosnkowy o + o + o + o

Sos koperkowy o + o + o + o

Sos czosnkowo-ogórkowy o o o + o o o

Kwaśna śmietana +

Okrasa - boczek prażony o o + o o o

Okrasa - prażona cebula o o o o o o o
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ZUPY

Żur + + o + o + o o

Barszcz czerwony + + o o + o o +

Rosół z makaronem + o o o + o o

Grzybowa + o o + + o o

PIEROGI XXL Z PIECA

Z mięsem + + + + o o

Z kurnika + + + o o     o

Bawarskie + + o + o o o

Ruskie + + + o o o

Ze szpinakiem + + + o o o

Z kapustą i grzybami + + + o o o

Dworskie + + + + o +

Babcine + + o + o o o

PIEROGI Z WODY

Z mięsem + o o + o o

Z kurnika + + + o o o

Bawarskie + o o o o o o

Ruskie + o + o o o

Ze szpinakiem + o + o o o

Z kapustą i grzybami + o o o o o

Dworskie + o o + o +

Babcine + + o + o o o

Pielmieni + o o + o o

CHŁOPSKIE SPECJAŁY - bez dodatków

Schabowy po chłopsku + + o o o o o

Karkówka po chłopsku o o o o o o o

Karp smażony + o + o + o o o +

Gołąbki w sosie pomidorowym + + o + + o o

Wątróbka z jabłkami + o o + o o o +

W restauracjach Chłopskie Jadło używamy jaj z wolnego wybiegu.


