RÅGBAGUETTE MED OST & SKINKA

Ingredienser:
● bröd (vatten, VETE-GRAHAMSMJÖL, RÅGSIKT, maltsirap,
vegetabiliskt margarin, salt, jäst, solrosfrön, HAVREGRYN,
linfrön, vallmofrön)
● Margarin (vatten, veg. fett, veg. rapsolja, KÄRNMJÖLK,
modifierad stärkelse, salt, emulgeringsmedel,
konserveringsmedel, aromer, A & D vitamin)
● Skinka (vatten, salt, druvsocker, animaliskt protein av gris,
stabiliseringsmedel E451, antioxidationsmedel E301,
kryddextrakt, konserveringsmedel E250)
● Skivad ost (salt, pastöriserad KOMJÖLK, syrningskultur, löpe,
färgämne <betakaroten>
● Bladsallad, persilja, tomat, paprika. Nettovikt ca230gr

RÅGBAGUETTE MED TONFISKRÖRA
Ingredienser:
● bröd (vatten, VETE-GRAHAMSMJÖL, RÅGSIKT, maltsirap,
vegetabiliskt margarin, salt, jäst, solrosfrön, HAVREGRYN,
linfrön, vallmofrön)
● Tonfisk i olja (TONFISK, solrosolja, salt)
● Ägg, purjolök, svartpeppar, CREME FRAICHE, pastöriserad
GRÄDDE, laktasenzym-syrningskultur
● ÄKTA MAJONNÄS (rapsolja, vatten, past, ÄGGULA, socker, salt,
ättika, citronkoncentrat, surhetsreglandemedl E415, färgämne
E160)
● Bladsallad, tomat, dill, citron. Nettovikt 290gr

FALAFEL BAGUETTE
Ingredienser:
● Baguette (VETEMJÖL, vatten, linfrö, solroskärnor, rapsolja,
RÅGMALT, VETEKLI, HAVREGRYN, salt, fullkorn av HAVRE,
majsgryn, jäst, VETEGLUTEN, VÖRT AV KORN, RÅGSURDEG,
socker, emulgeringsmedel (E472e)
● Falafel (kokta kikärtor, vatten, lök, ströbröd, VETEMJÖL, salt,
jäst, potatisstärkelse, kryddor, persilja, vitlökspulver,
spiskummin, koriander, svartpeppar)
● Hummus (kikärtor < 62%>, vatten, SESAMpasta, rapsolja, salt,
surhetsreglerande medel, citronsyra, vitlökspulver,
konserveringsmedel, kaliumsorbat)
● Isbergssallad, persilja, peperoni, paprika, tomat, oliver. Netto
Vikt 290g

Köttbullemacka (ljus baguette)

Ingredienser:

●

●

●
●

● Bröd (VETEMJÖL,vatten,jäst,vegetabilisk olja, salt, rapsolja,
socker, druvsocker, vitt, vallmofrö, emulgeringsmedel E472e,
MALTMJÖL(KORN), mjölbehandlingsmedel(amylas,xylanas).
Köttbullar (gris och nötkött, lök, vatten, potatisstärkelse, animaliskt
nötprotein, potatisflingor, salt, glukossirap, socker, druvsocker,
potatisfiber, aromer, vitpeppar, jästextrakt, timjan,
kryddextrakt(svartpeppar), ingefära).
Rödbetssallad(rödbetor 67%, rapsolja, äpple, ÄGGULA, socker, salt,
kryddor, SENAPSFRÖ, ättika, stabiliseringsmedel(guarkärnmjöl,
xantangummi), surhetsreglerande medel(citronsyra)
konserveringsmedel(natriumbensoat, kaliumsorbat)
Bladsallad,gurka,tomat,persilja
Vikt 240 g

Kebabmacka
Ingredienser:
● Bröd (VETEMJÖL, vatten, jäst, vegetabilisk olja, salt, rapsolja,
socker, druvsocker, vitt, vallmofrö, emulgeringsmedel E472e,
MALTMJÖL(KORN), mjölbehandlingsmedel(amylas, xylanas).
● Nötkött(lök, kryddor, vatten, ärtfiber, nöttalg,
stabiliseringsmedel E450, E451, stärkelse, potatisfiber,
jästextrakt, klumpförebyggande medel E551, druvsocker(majs),
majsmjöl, majsgryn, vegetabilisk olja(raps)
● Kebabröra(majonnäs, svensk rapsolja, vatten, ÄGG, socker, gult
SENAPSFRÖ, ättika, salt, surhetsreglerande medel E270, E330,
kryddor, stabiliseringsmedel E412, E415,
● Kebabkött(nötkött, SOJAprotein, potatismjöl, kryddor,
potatisflingor, stabiliseringsmedel E407a, E470, druvsocker)
● Grönsaker(gurka, morötter, blomkål, lök, paprika)
● Chilisås (tomat, askorbinsyra, modifierad stärkelse, kryddor,
kryddextrakt bl.a. koriander, konserveringsmedel E202,E211)
● Bladsallad tomat, jalapeno, persilja
● Vikt 290 g

Kyckling bacon
Ingredienser:
● Bröd (VETEMJÖL, vatten, jäst, vegetabilisk olja, salt, rapsolja,
socker, druvsocker, vitt, vallmofrö, emulgeringsmedel E472e,
MALTMJÖL(KORN), mjölbehandlingsmedel(amylas, xylanas).
● Kycklingbröst(dextros, salt, tapioka stärkelse, glukossirap,
d-xylas)
● Kycklingbacon röra(majonnäs, svensk rapsolja, vatten, ÄGG,
socker, gult SENAPSFRÖ, ättika, salt, surhetsreglerande medel
E270, E330, kryddor, stabiliseringsmedel E412, E415,
● Kyckling bacon(fläskkött, antioxidationsmedel E301, rökarom,
ananas, paprika, konserveringsmedel E202,E211,E250)
● Bladsallad, tomat, paprika, persilja
● Vikt 290 g

Ljus kycklingbaguette
Ingredienser:
● Bröd (VETEMJÖL,vatten,jäst,vegetabilisk
olja,salt,rapsolja,socker,druvsocker,vitt,vallmofrö,
emulgeringsmedel E472e,MALTMJÖL(KORN),
mjölbehandlingsmedel(amylas,xylanas).
● Kycklingbröst(salt, modifierad tapiokastärkelse, socker,
lökpulver, paprikapulver, malen, svartpeppar, SELLERI,
vitlökspulver, tomatpulver, solrosolja, jästextrakt,
smakförstärkare E627, E631, arom)
● Majonnäs(rapsolja, vatten, ÄGGULA, socker, salt, ättika,
surhetsreglerande E330, konserveringsmedel E211,
stabiliseringsmedel E415)
● Creme fraiche(pastöriserad GRÄDDE, syrningskultur)
● Paprika, bladsallad, tomat, persilja
● Vikt 240 g

Skagenröra (ljus baguette)
● Bröd (VETEMJÖL, vatten, jäst, vegetabilisk olja, salt, rapsolja,
socker, druvsocker, vitt, vallmofrö, emulgeringsmedel E472e,
MALTMJÖL (KORN), mjölbehandlingsmedel (amylas, xylanas).
● RÄKOR (vatten, salt, kan innehålla spår av FISK, BLÖTDJUR)

● Surimi( ALASKA POLLOCK och / eller HAKE och / eller HOKI,
stabilisator, sorbitol E50, E451, E452, socker, vatten, stärkelse,
innehåller GLUTEN, ÄGGvita, rapsolja, SOJAprotein,
smaksättning, innehåller KRÄFTDJUR och smakförstärkelse
E635. Salt, socker, modifierad stärkelse, färgämne E120, E160c,
E171, stabilisator, karragenan, kan innehålla spår av BLÖTDJUR,
MJÖLK / LAKTOS, SELLERI och SENAP)
● Majonnäs (rapsolja, vatten, pastöriserad ÄGGULA, socker, salt,
ättika, citron koncentrat, surhetsreglerande medel E270,
konserveringsmedel E202, E211, stabiliseringsmedel E415,
färgämne E 160c)
● Creme fraiche (pastöriserad GRÄDDE, syrningskultur)

● Purjolök, bladsallad, tomat,dill,citron

Kycklingsallad
● Pasta fusilli(DURUMVETEMJÖL)
● Kycklingbröst (salt, modifierad tapiokastärkelse, socker,
lökpulve, paprikapulver, malen svartpeppar, SELLERIPULVER,
vitlökspulver, tomatpulver, solrosolja, jästextrakt,
smakförstärkare E627, E631, aromer)
● Mangoraja dressing (rapsolja, vatten, socker, mango 7%,
ÄGGULA, SENAPSFRÖ, ättika/eddik, salt, vinäger, kryddor
smakförstärkare, gräslök, färgämne( sockerkulör,
betakaroten) stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl,
xantangummi) surhetsreglerande medel(Citronsyra)
konserveringsmedel(natriumbensoat, kaliumsorbat) aromer
● Isbergssallad, paprika, mango, majs, tomat, persilja,
● Vikt 500 g

Räksallad
● Pasta fusilli(DURUMVETEMJÖL)
● Räkor (vatten, salt, kan innehålla spår av FISK och BLÖTDJUR)
● Dressing (rapsolja, gurka, vatten, ättika, salt, chili, lök, socker,
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sirap, grönsaksextrakt, vitlök, ÄGGULA, SENAPSFRÖ, vinäger,
kryddor, kryddextrakt, färgämne (karmin) surhetsreglerande
medel(citronsyra, ättiksyra) stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl,
xantangummi) konserveringsmedel (natriumbensoat,
kaliumsorbat)
Gouda ost 29% (pastöriserad KOMJÖLK, salt, syrningskultur,
ystenzym)
kokta ÄGG (vatten, salt, surhetsreglerande medel, citronsyra ,
ättiksyra, mjölksyra)
isbergssallad, majs, tomat, citron, paprika, dill
Vikt 500 g

TONFISKSALLAD
● Pasta fusilli (DURUMVETEMJÖL)
● TONFISK bitar (olja, salt)
● Dressing (rapsolja, gurka, vatten, ättika, salt, chili, lök, socker,
sirap, grönsaksextrakt, vitlök, ÄGGULA, SENAPSFRÖ, vinäger,
kryddor, kryddextrakt, färgämne (karmin) surhetsreglerande
medel( citronsyra, ättiksyra) stabiliseringsmedel
(guarkärnmjöl, xantangummi) konserveringsmedel
(natriumbensoat, kaliumsorbat)
● kokta ÄGG (vatten, salt, surhetsreglerande medel, citronsyra ,
ättiksyra, mjölksyra)
● isbergssallad, paprika, tomat, dill, citron, majs

● Vikt 500 g

Falafelsallad
● Pasta fusilli (DURUMVETEMJÖL)
● Falafel( kokta kikärtor, vatten, lök, ströbröd(VETEMJÖL) salt,
jäst, potatisstärkelse, kryddor (vitlökspulver, persilja,
spiskummin, koriander, svartpeppa) stekt i rapsolja
● Dressing (rapsolja, gurka, vatten, ättika, salt, chili, lök, socker,
sirap, grönsaksextrakt, vitlök, ÄGGULA, SENAPSFRÖ, vinäger,
kryddor, kryddextrakt, färgämne (karmin) surhetsreglerande
medel(citronsyra, ättiksyra) stabiliseringsmedel
(guarkärnmjöl, xantangummi) konserveringsmedel
(natriumbensoat, kaliumsorbat)
● Isbergssallad, paprika, persilja, feferoni, oliver, majs, tomat

● Vikt 420 g

Grekisksallad
● Pasta fusilli (DURUMVETEMJÖL)
● Ostbitar(pastöriserad KOMJÖLK, salt, syrakultur, mikrobiell löpe
● Dressing (rapsolja, gurka, vatten, ättika, salt, chili, lök, socker,
sirap, grönsaksextrakt, vitlök, ÄGGULA, SENAPSFRÖ, vinäger,
kryddor, kryddextrakt, färgämne (karmin) surhetsreglerande
medel (citronsyra, ättiksyra) stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl,
xantangummi) konserveringsmedel (natriumbensoat,
kaliumsorbat
● Isbergssallad, tomat, paprika, majs, oliver, feferoni, persilja,

Fralla ost & skinka
● Rosenbröd (VETEMJÖL, vatten, vallmofrö, rapsolja, salt, jäst,
druvsocker, socker, VETEGLUTEN, emulgeringsmedel E472e,
● Skinka (kött från gris, vatten, salt, maltodextrin, druvsocker,
naturliga aromer, stabiliseringsmedel E451, E450, E407,
antioxidationsmedel E331,E301, konserveringsmedel, E250,
rökarom)
● Ost (pastöriserad MJÖLK, salt, syrningskultur, ystenzym)

● Smör (vegetabiliska oljor 70%, rapsolja, palm, solros, linfrö,
vatten, KÄRNMJÖLK, salt, emulgeringsmedel (solroslecitin,
mono-och diglycerider av vegetabiliska fettsyror) syra
(citronsyra) arom, vitamin A&D
● Bladsallad, paprika

● Vikt 190 g

Ostfralla
● Rosenbröd (VETEMJÖL, vatten, vallmofrö, rapsolja, salt, jäst,
druvsocker, socker, VETEGLUTEN, emulgeringsmedel E472e
● Ost (pastöriserad MJÖLK, salt, syrningskultur, ystenzym)

● Smör (vegetabiliska oljor 70%, rapsolja, palm, solros, linfrö,
vatten, KÄRNMJÖLK, salt, emulgeringsmedel ( solroslecitin,
mono-och diglycerider av vegetabiliska fettsyror) syra
(citronsyra) arom, vitamin A&D
● Bladsallad, paprika

● Vikt 190 g

Ost & brieost
● Baguette (VETEMJÖL, vatten, linfrö, solroskärnor, rapsolja,
RÅGMALT, VETEKLI, HAVREGRYN, salt, fullkorn av HAVRE,
majsgryn, jäst, VETEGLUTEN, VÖRT AV KORN, RÅGSURDEG,
socker, emulgeringsmedel (E472e) KORNMALTEXTRAKT)

● Ost (pastöriserad MJÖLK, salt, syrningskultur, ystenzym)
● Brieost (pastöriserad KOMJÖLK, salt, MJÖLKsyrakultur,
ystenzym, mögelkultur)
● Smör (vegetabiliska oljor 70%, rapsolja, palm, solros, linfrö,
vatten, KÄRNMJÖLK, salt, emulgeringsmedel ( solroslecitin,
mono-och diglycerider av vegetabiliska fettsyror) syra
(citronsyra)arom, vitamin A & D
● Paprika, persilja, tomat, bladsallad

● Vikt 280 g

