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Stimați clienți,
Vă informăm că ingredientele folosite pentru preparea produselor din 

meniul nostru pot conține substanțe ce cauzează alergii sau intoleranțe.

În acest sens, vă rugăm să consultați lista de mai jos,
precum și ingredientele folosite pentru a evita situațiile neplăcute.

1. Cereale care conțin gluten, și anume: grâu, secară, orz, ovăz, grâu spelt, 
grâu dur sau hibrizi ai acestora și produse derivate, exceptând: (a) siropurile 
de glucoză obținute din grâu, inclusiv dextroza(1); (b) maltodextrine      
obținute din grâu(1); (c) siropurile de glucoză obținute din orz; (d) cereale 
utilizate pentru fabricarea distilatelor sau a alcoolului etilic de origine agricolă.

Produse din meniu ce conțin gluten: toate sortimentele de pizza; toate tipurile de 
sandwich și de hamburger; pâine; toate sortimentele de pită; șnițel soia, precum și 
toate sortimentele de clătite, de papanași și tort.

2. Crustacee și produse derivate (exemplu: fructe de mare, creveți, scoici).

Produse din meniu ce conțin crustacee și produse derivate: Pizza Tono; Pizza 
Scoglio; Pizza Rossa; Salată diet cu ton, precum și Fructe de mare, orez, legume.

(1)Observație: Și produsele obținute din acestea, în măsură în care procesul la care 
sunt supuse nu pot crește nivelul de alergenicitate estimate de autoritate pentru 
produsul de bază din care au fost obținute.

3. Ouă și produse derivate.

Produse din meniu ce conțin ouă și produse derivate: Pizza Romanesque; Pizza 
Callabresse Con Insallata Di Bruschetta; Pizza Pannove; Pizza Dona Matina; ochiuri; 
toate sortimentele de omletă; Gustare țărănească; Piept de pui la tigaie cu 
mămăligă și ou; toate sortimentele de șnițel; Crochete din piept de pui picante; 
Creier pane; Tochitură Moldovenească; Carbonara; Paste colorate; Salată              
Orientală; Salată Bulgărească; Salată Grecească; Salată marinată; Salată de 
castraveți cu ou; Sos regal; Sos grecesc; Maioneză cu usturoi, precum și toate      
sortimentele de clătite și Paste colorate.

4. Pește și produse derivate, exceptând: (a) gelatina de pește folosită ca  
substanță suport pentru preparatele de vitamine sau de carotenoide; (b) 
gelatina de pește sau ihtiocolul folosit(ă) la limpezirea berii sau a vinului.

Produse din meniu ce conțin pește și produse derivate: Pizza Marinara; Păstrăv la 
grătar; Păstrăv prăjit; Șalău la grătar; Șalău prăjit; Șnițel file de șalău cu fulgi 
porumb, precum și Salată marinată și Salată diet cu ton.

5. Arahide și produse derivate.

Produse din meniu ce conțin arahide și produse derivate: Orez cu ciuperci și alune; 
Salată ușoară, precum și Clătite cu miere de albine și nuci și Ciocolată aromatizată 
cu alune.
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6. Soia și produse derivate, exceptând: (a) uleiul și grăsimea de soia             
rafinate complet(1); (b) amestecuri naturale de tocoferoli (E306), tocoferoli 
D-alfa natural,   acetatul de tocoferol D-alfa natural, succinatul de tocoferol 
D-alfa natural, obținuți din soia; (c) fitosterolii și esterii de fitosterol 
derivați din uleuri vegetale, obținuți din soia; (d) esterul de staniol vegetal 
fabricat din steroli de ulei vegetal, obținuți de soia.
Produse din meniu ce conțin soia: Șnițel soia.
7. Lapte și produse derivate (inclusiv lactoză, exceptând: (a) zerul utilizat 
pentru fabricarea distilaților sau a alcoolului etilic de origine agricolă; (b) 
lactitolul.
Produse din meniu ce conțin lapte și produse derivate: Toate sortimentele de pizza 
ce conțin mozzarella și cașcaval; Sandwich mixt; mozzarella; cașcaval; telemea; 
Ciorbă de burtă; Ciorbă Rădăuțeană; Platou brânzeturi, aperitiv și rece; Omletă cu 
bacon și cașcaval; Omletă țărănească; Mozzarella pane; Piept de pui la cuptor; Pui 
Vienez; Cotlet la cuptor; Valdostana; Cordon Bleu; Piept de pui cu sos alb; 
Tochitură Moldovenească; Cotlet cu sos alb; Mușchi de vită cu sos alb; Carbonara; 
Paste cu legume și carne; Cartofi umpluți cu cașcaval și telemea; Cartofi cu 
smântână; Sote ciuperci; Ciuperci cu smântână; Salată rece; Salată Coleslaw; 
Salată cu ton; Salată orientală; Salată de crudități cu telemea; Salată piept de pui; 
Salată Grecească; Salată răcoroasă; Salată cu șuncă și legume; Sos Domnesc; Sos 
răcoros; Sos cremos; Sos regal; Sos grecesc; Sos cu usturoi, cu smântână și cu 
maioneză; Maioneză cu usturoi; Sos de smântână cu hrean; toate sortimentele de 
clătite și de papanași; Banana Split; Desert tropical; Înghețată asortată; Salată de 
fructe cu înghețată; tort de mere, precum și Cheesecake și Cremă de zahăr.
8. Fructe cu coajă lemnoasă, adică: migdale (Amygdalus communis L.), 
alune de pădure (Corylus avellana), nuci (Juglans regia), nuci Caju      
(Anacardium occidentale), nuci Pecan (Carya illionoinensis (Wangenh.) K. 
Koch), nuci de Brazilia (Bertholletia excelsa), fistic (Pistacia vera), nuci de 
macadamia și nuci de Queensland (Macadamia ternifolia), precum și      
produse derivate, exceptând fructele cu coajă utilizate pentru fabricarea 
distilatelor sau a alcoolului etilic de origine agricolă.
Produse ce conțin fructe cu coajă lemnoasă: Orez cu ciuperci și alune; Salată 
ușoară; Clătite cu miere de albine și nuci, precum și Ciocolată aromatizată cu 
alune.
9. Țelină și produse derivate.
Produse ce conțin țelină și produse derivate: toate sortimentele de ciorbă, precum și 
legume pe grătar.
10. Muștar și produse derivate.
Produse ce conțin muștar și produse derivate: Muștar; Sos Domnesc; Sos vinegreta; 
Sos regal; Maioneză, precum și Sos de usturoi cu maioneză și Maioneză cu usturoi.
11. Semințe de susan și produse derivate.
Produse ce conțin semințe de susan și produse derivate: Aripioare cu susan; 
Copănele cu susan; Șnițel vienez cu pesmet și susan, precum și Pită cu susan.
12. Dioxidul de sulf și sulfiții în concentrații mai mari de 10mg/kg sau 
10mg/litru în SO2 total trebuie calculați pentru produsele gata pentru 
consum sau reconstituite în conformitate cu instrucțiunile producătorilor.
13. Lupin și produse derivate.
14. Moluște și produse derivate.
Produse ce conțin moluște și produse derivate: Pizza Scoglio, precum și Fructe de 
mare, orez, legume.


