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 Greeco:
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
Greeco

Назва продукту

Склад страв асортименту Greeco
Салати

Салат Грецький з фетою

Огірок, мікс салату, томат, перець, оливки, сир фета, цибуля, орегано, оливкова
олія, фреш лимона. 420,78 ккал, Б(3,35), Ж(19,31), В(11,61). Алергени:
цитрусові, лактоза

Грецький з кіноа та бринзою

Огірок, мікс салату, томат, перець, оливки, сир бринза, цибуля,орегано, соус
медово-гірчичний. 355,7 ккал, Б(14,75), Ж(24,54), В(16,33). Алергени: гірчиця,
цитрусові, лактоза

Салат Грецький з фетою та песто

Огірок, мікс салату, томат, перець, оливки, сир фета, в'ялені томати,орегано,
соус Песто. 401,48 ккал, Б(4,68), Ж(38,5), В(17,35). Алергени: цитрусові, лактоза

Бокси

Бокс з халумі

М'ясо курки, огірок, мікс салату, томат, перець солодкий, цибуля, оливки, соус
дзадзикі. 485,75 ккал, Б(35,8), Ж(38,95), В(32,24). Алергени: цитрусові, лактоза
Халумі, огірок, мікс салату, томат черрі, перець солодкий, цибуля, оливки, соус
дзадзикі. 457,75 ккал, Б(23,48), Ж(33,09), В(26,24). Алергени: цитрусові,
лактоза

Бокс зі скумбрією

Скумбрія, огірок, мікс салату, томат черрі, перець солодкий, цибуля, оливки,
соус дзадзикі. 232,63 ккал, Б(7,74), Ж(28,58), В(21,45). Алергени: цитрусові,
лактоза

Бокс з куркою

ПІТА/ХУМУС

Піта з куркою

Піта по Грецьки

Хумус на тості

Піта зі слабосолоним лососем

М'ясо курки, цибуля, мікс салату, томат, оливки, в'ялений томат, петрушка ,
соус дзадзикі. 442,20 ккал,Б(24,60),Ж(14,40),В(51,60)Алергени: глютен,
цитрусові, лактоза
Сир фета, цибуля, мікс салату, томат, маслини, в'ялений томат, петрушка, соус
песто. 463,30 ккал,Б(14,80),Ж(24,40),В(43,70)Алергени: глютен, цитрусові,
лактоза
Тост чіабатти, мікс салату, хумус, в'ялений томат, сир фета. 471,90
ккал,Б(16,70),Ж(20,30),В(54,20) Алергени: глютен, цитрусові, лактоза
Піта, мікс салату, огірок, яблуко , лимонний фреш, авокадо, соус песто,
слабосолоний лосось. 403,20 ккал,Б(15,40),Ж(17,50),В(46,10) Алергени: глютен,
цитрусові, лактоза

ДОЛМАДАКІ/МУСАКА

Мусака овочева

М'ясо курки, сир твердий, кабачок, цибуля, соус "бешамель", томат, спеції,
пармезан. 758,91 ккал, Б(41,48), Ж(61,1), В(20,63). Алергени: лактоза, горіхи,
глютен, лактоза
Томат, баклажан, кабачок, оливки, соус бешамель, сир твердий, зелень,
пармезан. 468,91 ккал, Б(14,48), Ж(41,35), В(14,88). Алергени: лактоза, горіхи,
глютен, лактоза

Долма з куркою

М'ясо курки, рис, томати в'ялені, листя винограду, соус дзадзикі. 500,4 ккал,
Б(53,8), Ж(22,4), В(81,2). Алергени: яйця, цитрусові, лактоза

Мусака куряча

Закуски
Халумі смажений з журавлиним
соусом
Крила в соусі Приван

Сир Халумі, соус із журавлини. Алергени: лактоза
Крило куряче су-від, соус кисло солодкий, кунжут, 637,59 ккал, Б(28,59),
Ж(59,62), В(33,77). Алергени: цитрусові, лактоза

Крила в соусі териякі

Крило куряче су-від, соус теріякі, кунжут, 553,09 ккал, Б(30,94), Ж(36,66),
В(14,12). Алергени: глютен

Крила в гострому соусі

Крило куряче су-від, соус кисло солодкий, соус кімчі, кунжут, 520,6 ккал,
Б(74,73), Ж(16,28), В(20,91). Алергени: глютен

Напої

Чай імбирний
Чай обліпиховий

Цукор,мед ,корінь імбиру ,лайм свіжий.Алергени: цитрусові
Цукор,обліпиха,мед,гарбуз,корінь имбиру,лайм свіжий,кориця
мелена,бадьян мелений.Алергени: цитрусові

Чай смородина

Цукор,смородина,мед ,базилік

Фанта

Малина, цукор,смородина,лимон, корінь iмбиру, мед,кориця
.Алергени: цитрусові
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 гідрокарбонатно натрієва природна столова.0,0
калл,Б(0,0)Ж(0,0)В(0,0)

Чай малиновий
Кока кола

Імунний Бар
Смузi Чарівний манго

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

Смузі Лагідна полуничка

Полуничне пюре, яблучний сік, пюре банану, чорна смородина

Смузі Стрункий шпинат
Набiр смузi + iмунний шот у
подарунок

Яблучний сік, банан, груша, персик, шпинат, апельсиновий сік, авокадо,
лимон
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
Набiр шотiв на сiм'ю/компанiю
друзів

Чoрна смородина, базилiк, лимон, iмбир, мед
4 шоти (смаки за наявністю)

❤️ ПІДТРИМКА КЛІЄНТІВ:

0 800 33 1551 (дзвінки безкоштовні)
@Foodzsupport_bot

