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 Breakfast 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 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, лактоза

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

Гранола з йогуртом

Гранола, йогурт грецький, насіння чіа, м'ята, манго, 497,77 ккал, Б(30,21), Ж(17,66),
В(52,48). Алергени: лактоза

Чіа з йогуртом

Йогурт грецький, насіння чіа, пюре манго, кокосове молоко, манго, м'ята, арахіс,
цукор, 200,96 ккал, Б(13,75), Ж(7,74), В(20,89). Алергени: лактоза
Сезонні страви

Крем суп Гарбузовий

Гарбуз, морква, цибуля, бадьян, паприка, кориця, вершки, гарбузове насіння, фета,
прованські трави, 251,34 ккал, Б(13,32), Ж(14,58), В(25,6). Алергени: лактоза

Теплий салат з лососем

Лосось, гарбуз, буряк, морква, мікс салату, томат, цибуля синя, м'ята, легкий білий
соус , 451,34 ккал, Б(10,44), Ж(29,65), В(29,17). Алергени: цитрусові

Теплий салат з запеченими
овочами та фетою

Фета, гарбуз, буряк, морква, мікс салату, томат, цибуля синя, м'ята, легкий білий
соус , 442,54 ккал, Б(3,04), Ж(31,45), В(33,29). Алергени: цитрусові, лактоза

Овочі під соусом теріякі

Гарбуз, морква, перець солодкий, броколі, квасоля зелена, гриби деревні,
кабачок, кінза, перець гострий, цибуля зелена, соус теріякі, кунжут , 303,72 ккал,
Б(7,3), Ж(18,96), В(27,27). Алергени: глютен

Овочі з телятиною під
солодким соусом

Телятина, гарбуз,морква,перець солодкий,броколі, квасоля зелена, кабачок,кінза,
перець гострій, цибуля зелена , соус унагі, кунжут , 324,72 ккал, Б(12,85), Ж(16,26),
В(33,17). Алергени: глютен
Салати

Цезарь з куркою

Листя салату, смажена куряча грудка, бекон, томати, пармезан, яйце, ананас
,грінки , соус Цезар. 396.5 ккал, Б(32.2), Ж(44.5), В(25). Алергени: гірчиця, глютен,
лактоза

Супер салмон з авокадо

Листя салату, слабосолений лосось, авокадо, яйце, томати, iкра тобіко, грінки, соус
цитрусово-гірчичний. 498.3 ккал, Б(21.7), Ж(32.8), В(30.7). Алергени: гірчиця,
глютен, цитрусові

Табуле з кіноа та фетой

Листя салату, червона кіноа, томати, огірок, фета, солодка цибуля, оливкова олія,
м'ятна заправка. 548.9 ккал, Б(8.4), Ж(39), В(37.67). Алергени: цитрусові, лактоза

Салат з ростбіфом та печеним
перцем

Листя салату, ростбіф з телятини ,печений солодкий перець, ананас , огірок , грінки
, соус цитрусово-медовий. 436.3 ккал, Б(18), Ж(21.2), В(35.6). Алергени: гірчиця,
глютен, цитрусові

Маріно

Листя салату, креветки, мідії, кальмар, авокадо, томати, ананас, каперси, пармезан,
соус цитрусово-м'ятний. 308.1 ккал, Б(19.9), Ж(20.9), В(12.8). Алергени: цитрусові,
лактоза

Салaт з креветками в панко

Листя салату, креветки в панко, солодкий перець, манго , водорості хіяши , соус
горіховий. 452.1 ккал, Б(17.5), Ж(29.9), В(41.2). Алергени: яйця, глютен
Сендвічі

Сендвіч з лососем та авокадо

Слабосолений лосось, авокадо , томати, мікс салату , огірок , сир філадельфія,
чіабата, соус песто. 726.7 ккал, Б(27.4), Ж(33.8), В(87.7). Алергени: глютен,
цитрусові, лактоза

Салмон тост

Слабосолений лосось, авокадо, томати, мікс салату, огірок, сир філадельфія, темні
тости, соус песто. 308.8 ккал, Б(14.2), Ж(12.8), В(39). Алергени: глютен, лактоза

Чікен тост

Куряча грудка , сир моцарелла, бекон, томати, мікс салату , огірок , тости, соус
цезар. 428.9 ккал, Б(19.9), Ж(24.5), В(35). Алергени: глютен, лактоза

Сендвіч Цезар

Куряча грудка , сир моцарелла,бекон, томати, мікс салату, огірок , чіабата, соус
цезар. 764.7 ккал, Б(31.9), Ж(31.5), В(88.6). Алергени: глютен, лактоза, гірчиця

Сендвіч з ростбіфом та
маринованим перцем

Телятина су- від,перець солодкий маринований , мікс салату, томати, чіабата,
цитрусово- гірчичний соус. 639.5 ккал, Б(26.27), Ж(18.3), В(90.1). Алергени: гірчиця,
глютен, цитрусові, лактоза

Капрезе сендвіч

Сир моцарелла, мікс салату, томати,огірок, чіабата, соус песто. 658.5 ккал, Б(24),
Ж(28.8), В(85.8). Алергени: глютен, цитрусові, лактоза
Боули

Боул з тунцем

Тунець, рис, манго, ананас, помідор черрі, огірок, салат хіяші, капуста червона,
салатний мікс, соус Нікей. 531.12 ккал, Б(31.77), Ж(3.3), В(185.05). Алергени:
цитрусові

Боул с лососем

Лосось, рис, манго, ананас, помідор черрі, горошок солодкий, салат хіяші, капуста
червона, салатний мікс, соус Нікей. 609.47 ккал, Б(34.7), Ж(13.15), В(189.32).
Алергени: цитрусові

Чікен боул

Курячі кульки, рис, манго, ананас, помідор черрі, перець солодкий, салат хіяші,
капуста червона, салатний мікс, соус Нікей. 762.46 ккал, Б(25.34), Ж(6.48), В(246.86).
Алергени: глютен, цитрусові
Супи

Грибний крем суп з
пармезаном

Гриби свіжі та сушені, овочі, курячий бульйон, вершки, пармезан, песто, грінки.
211.1 ккал, Б(38.7), Ж(13.8), В(14.5). Алергени: глютен, цитрусові, лактоза

Крем суп з лосося та
креветками

Лосось, рибний бульйон, цибуля порей, пряні трави, креветки, песто, грінки. 491
ккал, Б(46.8), Ж(28.3), В(37.1). Алергени: глютен, цитрусові, лактоза

Чорба томатний суп з фетою та
травами

Томати свіжі, томати консервовані, курячий бульйон, цибуля, часник, пряні трави,
песто, фета, грінки. 341.6 ккал, Б(35), Ж(21.1), В(31.9). Алергени: глютен,
цитрусові, лактоза
Закуски та снеки

Картофель супер-кранч

Картопля , кетчуп. 495,76 ккал, Б(5,45), Ж(22,11), В(63,56). Алергени: глютен

Крокети з крем сиром

Крокети з сиром Філадельфія , картопля, кетчуп. 660.4 ккал, Б(13.8), Ж(39.2),
В(57.8). Алергени: глютен, лактоза

Крокети з халапеньо та сиром

Крокети з чорнилами каракатиці , з сиром Чеддер та гострим перцем, картопля,
кетчуп. 471.4 ккал, Б(8.5), Ж(23), В(55). Алергени: глютен, лактоза

Крила в соусі Приван

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

Цукор,мед ,корінь імбиру ,лайм свіжий.Алергени: цитрусові

Чай обліпиховий

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

Чай смородина

Цукор,смородина,мед ,базилік

Чай малиновий

Малина, цукор,смородина,лимон, корінь iмбиру, мед,кориця .Алергени: цитрусові

Кока кола

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

Фанта

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)
Імунний бар

Смузi Чарівний манго

Пюре манго, яблучний сік, пюре банана, апельсиновий сік, пюре маракуї, сік
лайма, куркума.Алергени: цитрусові

Смузі Лагідна полуничка

Полуничне пюре, яблучний сік, пюре банана, чорна смородина

Смузі Стрункий шпинат

Яблучний сік, банан, груша, персик, шпинат, апельсиновий сік, авокадо,
лимон.Алергени: цитрусові

Iмунний шот Orange

Апельсин, куркума, лимон, iмбир, мед.Алергени: цитрусові

Iмунний шот Raspberry

Малина, лимон, iмбир, мед.Алергени: цитрусові

Iмунний шот Apple

Яблуко, лимон, iмбир, мед.Алергени: цитрусові

Iмунний шот Blackcurrant

Чoрна смородина, базилiк, лимон, iмбир, мед.Алергени: цитрусові
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