Інформація для споживача

*Перелік речовин ,що мають бути зазначені згідно з Наказом №487 від 28.10.10 Державного комітету України
з питань технічного регулювання та споживчої політики ” Про затвердження Технічного парламенту щодо
правил маркування харчових продуктів та речовин, що згідно із Директивою 2000 /13/ЕС від 20 березня 2000
року, вважаються алергенами та можуть міститися у продукції Brekfast by Greenbar:
клейковина (глютен);
м’ясо ракоподібних (креветок) та молюсків;
яйця та продукти з риби;
гірчиця;
насіння сезаму;
діоксид сірки (Е220) та сульфіти;
горіхи (волоські,фундук,кеш’ю,арахіс та продукти на їхній основі;
соя та продукти на її основі;
молоко та молочні інгредієнти;
селера;
люпин,борошно.

Вказані інгредієнти та речовини у незначній кількості можуть міститись у будь-якій страві з асортименту
Brekfast by Greenbar

Назва продукту

Склад страв асортименту Brekfast by Greenbar café
Сніданки

Сирники

Сир кисломолочний, манна крупа, яйце, цукор, м'ята, сметана, джем
малиновий, 433,88 ккал, Б(23,03), Ж(16,45), В(50,68). Алергени: глютен

Омлет з овочами

Яйця, молоко, солодкий перець, стручкова квасоля, капуста брокколі,
часник, соус Тонкацу, помідори Черрі, листя салату, соуст для сніданків,
332,87 ккал, Б(3,97), Ж(26,12), В(16,99). Алергени: лактоза

Омлет з лососем

Яйця, молоко, солодкий перець, лосось, стручкова квасоля, капуста
брокколі, часник, соус Тонкацу, помідори Черрі, листя салату, соуст для
сніданків, 337,17 ккал, Б(9,13), Ж(25,33), В(13,84). Алергени: лактоза

Каша вівсяна на кокосовому молоці з
фруктами

Крупа вівсяна плющена, кокосове молоко, сушені шматочки кокосу,
манго, ківі, 378,35кал, Б(8,92), Ж(15,41), В(50,19). Алергени: лактоза

Картопляні котлетки з лососем

Запечений лосось, картопля, горошок, кінза, цедра лимону, сухарі панко.
Алергени: глютен.

Трикутнички з лососем і сиром

Сніданок з Лососем
Гранола з йогуртом

Чіа з йогуртом

Лосось запечений, сир кисломолочний, петрушка, цедра лимону, тісто
Філа. Алергени: глютен.
Слабосолений лосось, яйця, тости, авокадо,помідори Черрі, листя
салату, соуст для сніданків, 372,65 ккал, Б(30,87), Ж(21,98), В(25,21).
Алергени: глютен, лактоза
Гранола, йогурт грецький, насіння чіа, м'ята, манго, 497,77 ккал, Б(30,21),
Ж(17,66), В(52,48). Алергени: лактоза
Йогурт грецький, насіння чіа, пюре манго, кокосове молоко, манго,
м'ята, арахіс, цукор200,96 ккал, Б(13,75), Ж(7,74), В(20,89). Алергени:
лактоза

Десерти

Торт Вишневий бархат у стакані

Молоко, сир кисломолочний, яйця , вершки рослинні, суміш чері
вельвет, цукор білий, олія соняшникова рафінована дезодорована,
борошно пшеничне в/г, йогурт натуральний, цукрова пудра, вода питна,
цукор ванільний, фреш лимонний, сіль. 254,0 ккал, Б(6,2), Ж(14,2),
В(25,4). Алергени: лактоза, яйця, глютен, соя.

Десерт кокосовий мус з манго желе

Сир маскарпоне, печиво савоярді, яйця, цукор, цукрова пудра, коньяк,
какао порошок, желатин харчовий, цукор ванільний, сіль. 338,5 ккал,
Б(6,3), Ж(16,4), В(41,5). Алергени: лактоза, яйця, глютен.
Кокосове молоко, сир маскарпоне, пюре манго, цукрова пудра, сметана,
крихта з крекеру, пюре маракуйя, сироп кокосовий, цукор білий,
желатин харчовий, фреш лимонний. 300,4 ккал, Б(2,98), Ж(17,3),
В(33,04). Алергени: лактоза, глютен.

Десерт капучино крем з карамельним
топінгом

Сметана, цукрова пудра, цукор білий, масло вершкове, вершки, глазур
шоколадна чорна, желатин харчовий, цукор ванільний, фреш лимонний,
кава. 434,4 ккал, Б(3,2), Ж(22,7), В(54,5). Алергени: лактоза.

Десерт Тірамісу

Торти

Торт Два Шоколаду

Мус з білого шоколаду, мус з чорного шоколаду, глазур шоколадна
дзеркальна, бісквіт шоколадний 366,9 ккал, Б(5,3), Ж(25,1), В(29,9).
Алергени: лактоза, яйця, глютен, соя

Торт Шварцвальський

Ванільний крем, бісквіт шоколадний, вишневе рагу, вершки рослинні,
шоколад чорний 55%, вишня коктейльна 315,6 ккал, Б(3,8), Ж(21,2),
В(27,4). Алергени: лактоза, яйця, глютен, соя.

Торт Наполеон

Торт Трюфельний

Тісто листкове (борошно пшеничне в/г, яйця курячі), крем (масло
вершкове, молоко питне, суміш крем заварний, цукрова пудра) 369,3
ккал, Б(3,6), Ж(29,1), В(23,3). Алергени: лактоза, яйця, глютен
Крем (вершки, шоколад чорний, лікер), яйця курячі, шоколад чорний,
борошно пшеничне, масло вершкове , цукор білий, цукрова пудра, какао
порошок 478,2 ккал, Б(5,15), Ж(36,9), В(31,5). Алергени: лактоза, яйця,
глютен, соя

Напої
Чай імбирний
Чай обліпиховий
Чай смородина
Чай малиновий

Цукор,мед ,корінь імбиру ,лайм свіжий.Алергени: цитрусові
Цукор,обліпиха,мед,гарбуз,корінь имбиру,лайм свіжий,кориця
мелена,бадьян мелений.Алергени: цитрусові
Цукор,смородина,мед ,базилік
Малина, цукор,смородина,лимон, корінь iмбиру, мед,кориця
.Алергени: цитрусові

Фанта

Вода питна,цукор,двуокис вуглецю,барвник,регулятори
кислотності,натуральні ароматизатори,кофеїн.204
ккал,Б(0,0)Ж(0,0)В(51)
Вода питна,цукор,сік апельсиновий,двуокис
вуглецю,барвник,регулятори кислотності,натуральні
ароматизатори,кофеїн.158 ккал,Б(0,0)Ж(0,0)В(40)

Вода газована Бонаква

Вода мінеральна природна столова.0,0 калл,Б(0,0)Ж(0,0)В(0,0)

Вода негазована Бонаква

Вода мінеральна природна столова.0,0 калл,Б(0,0)Ж(0,0)В(0,0)

Вода Боржомі

Вода мінеральна природна столова.0,0 калл,Б(0,0)Ж(0,0)В(0,0)

Смузi Чарівний манго

Імунний Бар
Пюре манго, яблучний сік, пюре банану, апельсиновий сік, пюре
маракуї, сік лайма, куркума

Кока кола

Смузі Лагідна полуничка
Смузі Стрункий шпинат

Полуничне пюре, яблучний сік, пюре банану, чорна смородина
Яблучний сік, банан, груша, персик, шпинат, апельсиновий сік,
авокадо, лимон

Набiр смузi + iмунний шот у подарунок

4 смузi + iмунний шот у подарунок

Iмунний шот Orange

Апельсин, куркума, лимон, iмбир, мед

Iмунний шот Raspberry

Малина, лимон, iмбир, мед

Iмунний шот Apple

Яблуко, лимон, iмбир, мед

Iмунний шот Blackcurrant

Чoрна смородина, базилiк, лимон, iмбир, мед

Набiр шотiв на сiм'ю/компанiю друзів

4 шоти (смаки за наявністю)

Чат для технічної підтримки в телеграмм - @Foodzsupport_bot

