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BLATURI PIZZA  

 

CLASSIC  

Ingrediente: blat mic/ mediu/ mare (200g/360g/560g) (*produs/din produs decongelat) (fâină albă de grâu, apă, drojdie, ulei de 

soia, sare, zahăr, emulsifianți: E481, E 472e si E471, agenți de tratare a făinii E300, amilaza, xilanaza, oxidaza, proteaza), fâină de 

porumb. 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, 

g 

Din care 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g 

kJ kcal 

Blat Classic 532 129 5.4 2.97 11.3 5.9 6.4 12.3 0.053 

 

PAN  

Ingrediente: blat pan mediu (340g) (*produs/din produs decongelat) (făină de grâu, apă, drojdie, ulei de soia, sare, dextroză, zahăr, 

emulsifianți: E481, E 472e si E471, agent de tratare a făinii E300, amilaza, xilanaza, oxidaza, proteaza). 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, 

g 

Din care 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g 

kJ kcal 

Blat Pan 879 211 7.8 5.29 22.1 8.8 9.6 18.3 0.047 

 

CHEESY BITES   

Ingrediente: blat classic mare (560g) (*produs/din produs decongelat) (fâină albă de grâu, apă, drojdie, ulei de soia, sare, zahăr 

emulsifianți: E481, E 472e si E471, agenți de tratare a făinii E300, amilaza, xilanaza, oxidaza, proteaza), string cheese (155g) 

(*produs/din produs decongelat) [brânză Mozzarella, amidon, stabilizator (fibră de citric), arome naturale, acidifiant (acid lactic)], 

condimente cheesy bites [maltodextrina, brânză pudră, sare, ulei vegetal, usturoi deshidratat, patrunjel deshidratat, agent anti-

aglomerare (dioxid de silicon)], aroma cu usturoi [uleiuri vegetale (floarea soarelui), aromă naturală de usturoi-unt, beta-caroten 

(E160a), propulsor butan (E943a) si propan (E944)], fâină de porumb. 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, 

g 

Din care acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, 

g 

Din care 

zaharuri, g 

Fibre, 

g 

Proteine, g Sare, g 

kJ kcal 

Blat Cheesy Bites 1157 275 8.22 3.49 35.85 2.13 2.68 13.07 1.7 

 

STUFFED CRUST 

Ingrediente: blat classic mare (560g) (*produs/din produs decongelat) (fâină albă de grâu, apă, drojdie, ulei de soia, sare, zahăr 

emulsifianți: E481, E 472e si E471, agenți de tratare a făinii E300, amilaza, xilanaza, oxidaza, proteaza), string cheese (200g) 

(*produs/din produs decongelat) [brânză Mozzarella, amidon, stabilizator (fibră de citric) arome naturale, acidifiant (acid lactic)], 

condimente cheesy bites [maltodextrina, brânză pudră, sare, ulei vegetal, usturoi deshidratat, patrunjel deshidratat, agent anti-

aglomerare (dioxid de silicon)], aroma cu usturoi [uleiuri vegetale (floarea soarelui), aromă naturală de usturoi-unt, beta-caroten 

(E160a), propulsor butan (E943a) si propan (E944)], fâină de porumb. 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g 

kJ kcal 

Blat Stuffed 

Crust Crust 

1159 276 8.91 4.1 34.01 2.03 2.52 13.59 1.74 

 

SOS PIZZA MARINARA  (35g/52g/70g) 

Ingrediente: [concentrat tomate (roșii, acid citric), apă, amestec condiment marinara spice (zahăr, ierburi aromatice (oregano, 

busuioc, maghiran, cimbru), sare, pudră de ceapă, maltodextrina, extract de drojdie, ulei de rapiță, agent de îngorșare (gumă guar), 

pudră de usturoi, agent anti-aglomerare (dioxid de silicon)]. 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, 

g 

Din care acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g 

kJ kcal 

Sos pizza marinara 243 58 0.13 0.02 10.63 8.85 0.18 2.14 0.44 
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PIZZA (mica/ medie/ mare) 

Gramajul produsului diferă în funcție de blatul ales. 

 

PIZZA MARGHERITA  

Pizza pe blat classic (g) Pizza pe blat pan (g) Pizza pe blat cheesy 

bites (g) 
Pizza pe blat Stuffed 

Crust (g) 
blat mic blat mediu blat mare blat mediu blat mediu blat mare 

272 431 658 415 550 899 

preț (RON) 

18.50 31.50 41.50 31.50 49.00 53.00 

Ingrediente: blat la alegere (vezi gramaj și ingrediente de la categorie blaturi) (*produs/din produs decongelat), brânză 

Mozzarella (54g/108g/162g) [caș (lapte de pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag), apă, sare)], sos pizza marinara 

(35g/52g/70g) [concentrat tomate (roșii, acid citric), apă, amestec condiment marinara spice (zahăr, ierburi aromatice (oregano, 

busuioc, maghiran, cimbru),  sare, pudră de ceapă, maltodextrina, extract de drojdie, ulei de rapiță, agent de îngroșare (gumă 

guar), pudră de usturoi, agent anti-aglomerare (dioxid de silicon)]. 
Pizza margherita pe 

blat 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g 

kJ kcal 

Blat Classic 706 169 8 4.74 9.59 5.11 4.59 12.37 0.35 

Blat Pan 996 238 10.22 6.69 16.51 6.81 6.62 16.73 0.38 

Blat Cheesy Bites 

1093 260 10.08 5.09 28.04 2.28 2.18 13.3 1.54 

Blat Stuffed Crust 

Crust 1098 262 10.52 5.48 26.99 2.2 2.09 13.69 1.57 

 

PIZZA TUNA  

Pizza pe blat classic (g) Pizza pe blat pan (g) Pizza pe blat cheesy 

bites (g) 
Pizza pe blat Stuffed 

Crust (g) 
blat mic blat mediu blat mare blat mediu blat mediu blat mare 

311 554 839 538 808 990 

preț (RON) 

29.00 44.50 56.50 44.50 62.00 68.00 

Ingrediente: blat la alegere (vezi gramaj și ingrediente de la categorie blaturi) (*produs/din produs decongelat), brânză Mozzarella 

(54g/108g/162g) [caș (lapte de pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag), apă, sare)], sos pizza marinara (35g/52g/70g) [concentrat 

tomate (roșii, acid citric), apă, amestec condiment marinara spice (zahăr, ierburi aromatice (oregano, busuioc, maghiran, cimbru),  

sare, pudră de ceapă, maltodextrina, extract de drojdie, ulei de rapiță, agent de îngroșare (gumă guar), pudră de usturoi, agent anti-

aglomerare (dioxid de silicon)], ton (22g/45g/75g) (ton, apă, sare, ulei de soia), ceapă, porumb boabe (18g/36g/54g) (porumb dulce 

boabe, apă, zahăr, sare), măsline negre (14g/25g/29g) [măsline înnegrite prin oxidare în saramură: măsline (59%), apă (39%), sare 

(1,4%), stabilizatori de culoare: gluconat de fier, corector de aciditate: acid lactic]. 

 

Pizza Tuna pe Blat 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, 

g 

Din care acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare , g 

kJ kcal 

Blat Classic 628 150 6.64 3.81 9.26 4.6 3.81 11.46 0.36 

Blat Pan 845 202 8.22 5.22 14.54 5.82 5.3 14.78 0.38 

Blat Cheesy Bites 952 227 8.47 4.19 24.31 2.37 1.94 12.37 1.32 

Blat Stuffed Crust 

Crust 961 229 8.88 4.54 23.59 2.3 1.87 12.72 1.36 

 

PIZZA  FAN BACON  

Pizza pe blat classic (g) Pizza pe blat pan (g) 
blat mic blat mediu blat mare blat mediu 

284 503 777 487 

preț (RON) 

21 33 43 33 

Ingrediente: blat la alegere (vezi gramaj și ingrediente de la categorie blaturi) (*produs/din produs decongelat), brânză Mozzarella 

(54g/108g/162g) [caș (lapte de pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag), apă, sare)], sos pizza marinara (35g/52g/70g) [concentrat 

tomate (roșii, acid citric), apă, amestec condiment marinara spice (zahăr, ierburi aromatice (oregano, busuioc, maghiran, cimbru) 

sare, pudră de ceapă, maltodextrina, extract de drojdie, ulei de rapiță, agent de îngroșare (gumă guar), pudră de usturoi, agent anti-

aglomerare (dioxid de silicon)], bacon afumat (22g/45g/80g) [carne de porc (87%), apă, sare, zer praf, dextroza, aromă de fum, 

zahăr stabilizatori: tri și di-fosfati de sodiu, caragenan, antioxidant: eritorbat de sodiu, potențiator de aromă: monoglutamat de sodiu, 

ribonucleotide disodice, conservant: nitrit de sodiu], porumb boabe (18g/36g/54g) (porumb dulce boabe, apă, zahăr, sare). 

Pizza Fan Bacon se servește doar pe categoria de blaturi: Pan si Clasic. 
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Pizza Fan Bacon pe 

blat 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g 

kJ kcal 

Blat Classic 738 177 9.13 4.99 9.69 4.68 4.18 11.87 0.46 

Blat Pan 993 238 11.4 6.75 15.42 6 5.78 15.48 0.52 

 

PIZZA  CHICK’N’PEPPA  

Pizza pe blat classic (g) Pizza pe blat pan (g) 
blat mic blat mediu blat mare blat mediu 

288 503 777 487 

preț (RON) 

21 33 43 33 

Ingrediente: blat la alegere (vezi gramaj și ingrediente de la categorie blaturi) (*produs/din produs decongelat), brânză Mozzarella 

(54g/108g/162g) [caș (lapte de pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag), apă, sare)], sos pizza marinara (35g/52g/70g) [concentrat 

tomate (roșii, acid citric), apă, amestec condiment marinara spice (zahăr, ierburi aromatice (oregano, busuioc, maghiran, cimbru),  

sare, pudră de ceapă, maltodextrina, extract de drojdie, ulei de rapiță, agent de îngroșare (gumă guar), pudră de usturoi, agent anti-

aglomerare (dioxid de silicon)], cubulețe din carne de pui  (22g/45g/80g) (*produs/din produs decongelat) [piept de pui (95%), 

ulei de floarea soarelui, proteină vegetală din soia,  stabilizatori (di și trifosfati de sodiu), amidon modificat, sare, sirop de glucoză, 

corectori de aciditate (acetat de sodiu, carbonat de sodiu), potențiator de aromă (monoglutamat de sodiu), condiment (usturoi, boia 

de ardei dulce, boia de ardei iute, oregano, piper alb), agent de îngroșare (gumă xantan), zahăr, maltodextrina, transglutaminaze, 

aromă de fum)], ardei.  

Pizza Chick’n’Peppa se servește doar pe categoria de blaturi: Pan si Clasic. 

 

Pizza Pui pe Blat 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g 

kJ kcal 

Blat Classic 626 150 6.49 3.77 8.52 4.57 3.83 12.38 0.41 

Blat Pan 886 212 8.65 5.57 14.5 6.09 5.65 16.16 0.43 

 

PIZZA  DOUBLE CHEESE 

Pizza pe blat classic (g) Pizza pe blat pan (g) 
blat mic blat mediu blat mare blat mediu 

284 503 777 487 

preț (RON) 

21 33 43 33 

Ingrediente: blat la alegere (vezi gramaj și ingrediente de la categorie blaturi) (*produs/din produs decongelat), brânză Mozzarella 

(54g/108g/162g) [caș (lapte de pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag), apă, sare)], brânză Cheddar (27g/54g/80g) (*produs/din 

produs decongelat) [lapte, sare, amidon din cartofi, culturi de acid lactic, cheag microbian, colorant: E160b(ii)].  

Pizza DOUBLE CHEESE se servește doar pe categoria de blaturi: Pan si Clasic. 

Pizza Double Cheesy 

pe Blat 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g 

kJ kcal 

Blat Classic 849 204 11.21 6.73 8.74 4.22 4.65 14.63 0.49 

Blat Pan 1137 272 13.56 8.75 15.46 5.89 6.5 18.86 0.55 

 

PIZZA  VEGGIE & MOZZARELLA 

Pizza pe blat classic (g) Pizza pe blat pan (g) Pizza pe blat cheesy 

bites (g) 
Pizza pe blat Stuffed 

Crust (g) 
blat mic blat mediu blat mare blat mediu blat mediu blat mare 

327 574 863 558 828 1014 

preț (RON) 

25.50 39.50 50.50 39.50 57.00 62.00 

Ingrediente: blat la alegere (vezi gramaj și ingrediente de la categorie blaturi) (*produs/din produs decongelat), brânză Mozzarella 

(54g/108g/162g) [caș (lapte de pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag), apă, sare)], sos pizza marinara (35g/52g/70g) [concentrat 

tomate (roșii, acid citric), apă, amestec condiment marinara spice (zahăr, ierburi aromatice (oregano, busuioc, maghiran, cimbru),  

sare, pudră de ceapă, maltodextrina, extract de drojdie, ulei de rapiță, agent de îngroșare (gumă guar), pudră de usturoi, agent anti-

aglomerare, (dioxid de silicon)], ardei, ciuperci, roșii, porumb boabe (18g/36g/54g) (porumb dulce boabe, apă, zahăr, sare), măsline 

negre (14g/25g/29g [măsline înnegrite prin oxidare în saramură: măsline (59%), apă (39%), sare (1,4%), stabilizatori de culoare: 

gluconat de fier, corector de aciditate: acid lactic]. 

Pizza Veggie & 

Mozzarella pe Blat 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care acizi 

grasi saturati, 

g 

Glucide, g Din care 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g 

kJ kcal 
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Blat Classic 577 138 6.14 3.57 9.11 4.28 3.85 9.67 0.29 

Blat Pan 790 189 7.73 4.97 14.31 5.5 5.33 12.85 0.32 

Blat Cheesy Bites 
917 218 8.51 4.39 23.23 2.12 2.01 11.23 1.28 

Blat Stuffed Crust 

Crust 907 216 8.09 4.04 23.92 2.18 2.08 10.84 1.25 

 

PIZZA  ROMA  

Pizza pe blat classic (g) Pizza pe blat pan (g) Pizza pe blat cheesy 

bites (g) 
Pizza pe blat Stuffed 

Crust (g) 
blat mic blat mediu blat mare blat mediu blat mediu blat mare 

397 514 770 498 768 920 

preț (RON) 

25.50 39.50 50.50 39.50 57.00 62.00 

Ingrediente: blat la alegere (vezi gramaj și ingrediente de la categorie blaturi) (*produs/din produs decongelat), brânză Mozzarella 

(54g/108g/162g) [caș (lapte de pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag), apă, sare)], sos pizza marinara (35g/52g/70g) [concentrat 

tomate (roșii, acid citric), apă, amestec condiment marinara spice (zahăr, ierburi aromatice (oregano, busuioc, maghiran, cimbru),  

sare, pudră de ceapă, maltodextrina, extract de drojdie, ulei de rapiță, agent de îngroșare (gumă guar), pudră de usturoi, agent anti-

aglomerare (dioxid de silicon)], felii de şuncă (24g/40g/56g)  (carne de porc, apă, agent gelatinizant (caragenan), amidon, fibre 

(orez), zaharuri (maltodextrina), sare, stabilizatori (trifosfați), antioxidant (ascorbat de sodiu), arome naturale, colorant (carmine), 

conservant (nitrit de sodiu)), măsline negre (14g/25g/29g) [măsline înnegrite prin oxidare în saramură: măsline (59%), apă (39%), 

sare (1,4%), stabilizatori de culoare: gluconat de fier, corector de aciditate: acid lactic], ciuperci.  

Pizza Roma pe Blat DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g 

kJ kcal 

Blat Classic 694 166 8.87 4.83 8.27 4.28 3.87 11.42 0.43 

Blat Pan 935 224 10.69 6.45 14.03 5.71 5.56 15.1 0.46 

Blat Cheesy Bites 1037 247 10.5 5.13 24.74 2.02 1.95 12.49 1.45 

Blat Stuffed Crust 

Crust 1043 249 10.86 5.47 23.95 1.96 1.87 12.86 1.48 

 

PIZZA  CALIFORNIA  

Pizza pe blat classic (g) Pizza pe blat pan (g) Pizza pe blat cheesy 
bites (g) 

Pizza pe blat Stuffed 
Crust (g) 

blat mic blat mediu blat mare blat mediu blat mediu blat mare 
304 535 825 519  790 975 

preț (RON) 

25.50 39.50 50.50 39.50 57.00 62.22 

Ingrediente: blat la alegere (vezi gramaj și ingrediente de la categorie blaturi) (*produs/din produs decongelat), brânză Mozzarella 

(54g/108g/162g) [caș (lapte de pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag), apă, sare)], sos pizza marinara (35g/52g/70g) [concentrat 

tomate (roșii, acid citric), apă, amestec condiment marinara spice (zahăr, ierburi aromatice (oregano, busuioc, maghiran, cimbru), 

sare, pudră de ceapă, maltodextrina, extract de drojdie, ulei de rapiță, agent de îngorșare (gumă guar), pudră de usturoi, agent anti-

aglomerare (dioxid de silicon)], cubulețe din carne de pui  (22g/45g/80g)(*produs/din produs decongelat) [piept de pui (95%), 

ulei de floarea soarelui, proteină vegetală din soia,  stabilizatori (di și trifosfati de sodiu), amidon modificat, sare, sirop de glucoză, 

corectori de aciditate (acetat de sodiu, carbonat de sodiu), potențiator de aromă (monoglutamat de sodiu), condiment (usturoi, boia 

de ardei dulce, boia de ardei iute, oregano, piper alb), agent de îngroșare (gumă xantan), zahăr, maltodextrina, transglutaminaze, 

aromă de fum)], porumb boabe (18g/36g/54g) (porumb dulce boabe, apă, zahăr, sare), ardei. 

Pizza California Pe 

Blat 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g 

kJ kcal 

Blat Classic 644 154 6.67 3.86 9.58 4.68 4.04 11.87 0.39 

Blat Pan 875 209 8.37 5.39 15.15 5.98 5.61 15.45 0.43 

Blat Cheesy Bites 972 231 8.5 4.22 24.74 2.33 2.07 12.95 1.39 

Blat Stuffed Crust 

Crust 980 233 8.92 4.58 23.99 2.26 1.99 13.28 1.42 

 

PIZZA  EUROPEANA  

Pizza pe blat classic (g) Pizza pe blat pan (g) Pizza pe blat cheesy 
bites (g) 

Pizza pe blat Stuffed 
Crust (g) 

blat mic blat mediu blat mare blat mediu blat mediu blat mare 
306 531 815 515 786  966 

preț (RON) 

25.50 39.50 50.50 39.50 57.00 62.00 
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Ingrediente: blat la alegere (vezi gramaj și ingrediente de la categorie blaturi) (*produs/din produs decongelat), branză Mozzarella 

(90g/130g/203g) [caș (lapte de pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag), apă, sare)], sos pizza marinara (35g/52g/70g) [concentrat 

tomate (roșii, acid citric), apă, amestec condiment marinara spice (zahăr, ierburi aromatice (oregano, busuioc, maghiran, cimbru), 

sare, pudră de ceapă, maltodextrina, extract de drojdie, ulei de rapiță, agent de îngorșare (gumă guar), pudră de usturoi, agent anti-

aglomerare (dioxid de silicon)], cubulețe din carne de vită  (22g/45g/80g) (*produs/din produs decongelat) (carne de vită (60%), 

apă, proteine din soia, sare, zahăr, glucoză, condimente, potențiator de aromă: monoglutamat de sodiu, ulei de rapiță), felii de şuncă 

(24g/40g/56g) [carne de porc, apă, agent gelatinizant (caragenan), amidon, fibre (orez), zaharuri (maltodextrina), sare, stabilizatori 

(trifosfați), antioxidant (ascorbat de sodiu), arome naturale, colorant (carmine), conservant (nitrit de sodiu)], ciuperci. 

Pizza Europeana pe 

Blat 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g 

kJ kcal 

Blat Classic 723 173 9.38 5.04 8.09 4.19 3.76 12.23 0.52 

Blat Pan 960 230 11.22 6.63 13.62 5.55 5.37 15.92 0.56 

Blat Cheesy Bites 1043 249 10.87 5.28 23.64 1.96 1.86 13.17 1.5 

Blat Stuffed Crust 

Crust 1048 250 11.21 5.6 22.92 1.91 1.79 13.5 1.53 

 

PIZZA NEVADA  

Pizza pe blat classic (g) Pizza pe blat pan (g) Pizza pe blat cheesy 

bites (g) 
Pizza pe blat Stuffed 

Crust (g) 
blat mic blat mediu blat mare blat mediu blat mediu blat mare 

330 578 882 562 833 1032 

preț (RON) 

29.00 44.50 56.50 44.50 62.00 68.00 

Ingrediente: blat la alegere (vezi gramaj și ingrediente de la categorie blaturi) (*produs/din produs decongelat), brânză Mozzarella 

(54g/108g/162g) [caș (lapte de pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag), apă, sare)], sos pizza marinara (35g/52g/70g)[concentrat 

tomate (roșii, acid citric), apă, amestec condiment marinara spice (zahăr, ierburi aromatice (oregano, busuioc, maghiran, cimbru),  

sare, pudră de ceapă, maltodextrina, extract de drojdie, ulei de rapiță, agent de îngroșare (gumă guar),  pudră de usturoi, agent anti-

aglomerare, (dioxid  de silicon)], bacon afumat (22g/45g/80g) [carne de porc (87%), apă, sare, zer praf, dextroza, aromă de fum, 

zahăr stabilizatori: tri și di-fosfati de sodiu, caragenan, antioxidant: eritorbat de sodiu, potențiator de aromă: monoglutamat de sodiu, 

ribonucleotide disodice, conservant: nitrit de sodiu], ardei, felii de şuncă (18g/36g/54g) [carne de porc, apă, agent gelatinizant 

(caragenan), amidon, fibre (orez), zaharuri (maltodextrina), sare, stabilizatori (trifosfați), antioxidant (ascorbat de sodiu),  arome 

naturale, colorant (carmine), conservant (nitrit de sodiu)], ciuperci, măsline negre (14g/25g/29g) [măsline înnegrite prin oxidare în 

saramură: măsline (59%), apă (39%), sare (1,4%), stabilizatori de culoare: gluconat de fier, corector de aciditate: acid lactic]. 

Pizza Nevada Pe 

Blat 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, 

g 

Din care acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g 

kJ kcal 

Blat Classic 698 167 9.56 4.98 7.69 4.05 3.52 10.89 0.49 

Blat Pan 917 220 11.39 6.48 12.65 5.25 4.97 14.15 0.53 

Blat Cheesy 

Bites 1012 242 11.3 5.37 22.19 2.02 1.82 11.89 1.41 

Blat Stuffed 

Crust Crust 1020 244 11.6 5.67 21.57 1.96 1.75 12.33 1.44 

 

PIZZA HAM& BACON 

Pizza pe blat classic (g) Pizza pe blat pan (g) Pizza pe blat cheesy 
bites (g) 

Pizza pe blat Stuffed 
Crust (g) 

blat mic blat mediu blat mare blat mediu blat mediu blat mare 
330 588 904 572 842 1054 

preț (RON) 

29.00 44.50 56.50 44.50 62.00 68.00 

Ingrediente: blat la alegere (vezi gramaj și ingrediente de la categorie blaturi) (*produs/din produs decongelat), brânză Mozzarella 

(54g/108g/162g) [caș (lapte de pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag), apă, sare)], sos pizza marinara (35g/52g/70g) [concentrat 

tomate (roșii, acid citric), apă, amestec condiment marinara spice (zahăr, ierburi aromatice (oregano, busuioc, maghiran, cimbru), 

sare, pudră de ceapă, maltodextrina, extract de drojdie, ulei de rapiță, agent de îngorșare (gumă guar), pudră de usturoi, agent anti-

aglomerare (dioxid de silicon)], bacon afumat (22g/45g/80g) [carne de porc (87%), apă, sare, zer praf, dextroza, aromă de fum, 

zahăr stabilizatori: tri și di-fosfati de sodiu, caragenan, antioxidant: eritorbat de sodiu, potențiator de aromă: monoglutamat de sodiu, 

ribonucleotide disodice, conservant: nitrit de sodiu],  porumb boabe (18g/36g/54g) (porumb dulce boabe, apă, zahăr, sare), ciuperci, 

roșii, felii de şuncă (12g/36g/54g)[carne de porc, apă, agent gelatinizant (caragenan), amidon, fibre (orez), zaharuri (maltodextrina), 

sare, stabilizatori (trifosfați), antioxidant (ascorbat de sodiu), arome naturale, colorant(carmine),conservant (nitrit de sodiu)]. 
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Pizza Ham& Bacon 

pe Blat 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g 

kJ kcal 

Blat Classic 714 171 9.57 4.97 8.55 3.96 3.61 10.94 0.51 

Blat Pan 925 221 11.24 6.27 13.53 5.13 5.02 14.03 0.54 

Blat Cheesy Bites 
1012 242 11.1 5.26 22.62 1.94 1.89 11.82 1.4 

Blat Stuffed Crust 

Crust 1017 243 11.4 5.55 22.01 1.89 1.83 12.16 1.43 

 

PIZZA  PEPPERONI  

Pizza pe blat classic (g) Pizza pe blat pan (g) Pizza pe blat cheesy 
bites (g) 

Pizza pe blat Stuffed 
Crust (g) 

blat mic blat mediu blat mare blat mediu blat mediu blat mare 
277 479 725 463 734 875 

preț (RON) 

29.00 44.50 56.50 44.50 62.00 68.00 

Ingrediente: blat la alegere (vezi gramaj și ingrediente de la categorie blaturi) (*produs/din produs decongelat), brânză Mozzarella 

(54g/108g/162g) [caș (lapte de pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag), apă, sare)], sos pizza marinara (35g/52g/70g) [concentrat 

tomate (roșii, acid citric), apă, amestec condiment marinara spice (zahăr, ierburi aromatice (oregano, busuioc, maghiran, cimbru), 

sare, pudră de ceapă, maltodextrina, extract de drojdie, ulei de rapiță, agent de îngorșare (gumă guar), pudră de usturoi, agent anti-

aglomerare (dioxid de silicon)], salam pepperoni (32g/54g/76g) (*produs/din produs decongelat) [carne de vită, slănină carne de 

porc, sare, condimente (muștar), dextroza, extract de condimente, antioxidanți (extract de rozmarin, ascorbat de sodiu), conservant 

(nitrat de sodiu)]. 

Pizza Pepperoni pe 

Blat 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g 

kJ kcal 

Blat Classic 870 209 12.35 6.23 8.75 4.62 4.23 13.56 0.74 

Blat Pan 1126 270 14.25 7.95 14.96 6.15 6.05 17.44 0.77 

Blat Cheesy Bites 
1182 282 13.13 6.17 25.95 2.14 2.11 14.02 1.74 

Blat Stuffed Crust 

Crust 1182 282 13.41 6.49 25.07 2.07 2.02 14.34 1.76 

 

PIZZA  PEPPERONI & FETA  

Pizza pe blat classic (g) Pizza pe blat pan (g) Pizza pe blat cheesy 

bites (g) 
Pizza pe blat Stuffed 

Crust (g) 
blat mic blat mediu blat mare blat mediu blat mediu blat mare 

310 542 830 526 797 981 

preț (RON) 

29.00 44.50 56.50 44.50 62.00 68.00 

Ingrediente: blat la alegere (vezi gramaj și ingrediente de la categorie blaturi) (*produs/din produs decongelat), brânză Mozzarella 

(54g/108g/162g) [caș (lapte de pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag), apă, sare)], sos pizza marinara (35g/52g/70g) [concentrat 

tomate (roșii, acid citric), apă, amestec condiment marinara spice (zahăr, ierburi aromatice (oregano, busuioc, maghiran, cimbru), 

sare, pudră de ceapă, maltodextrina, extract de drojdie, ulei de rapiță, agent de îngorșare (gumă guar), pudră de usturoi, agent anti-

aglomerare (dioxid de silicon)], ardei, brânză Feta (18g/36g/54g) (lapte de vacă pasteurizat, sare, culturi lactice, cheag), ceapă, 

salam pepperoni (12g/24g/36g) (*produs/din produs decongelat) [carne de vită, slănină carne de porc, sare, condimente (muștar), 

dextroza, extract de condimente, antioxidanți (extract de rozmarin, ascorbat de sodiu), conservant (nitrat de sodiu)]. 

Pizza Pepperoni & 

Feta pe Blat 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 
grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 
zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g 

kJ kcal 

Blat Classic 736 176 9.76 5.43 8.48 4.7 3.78 11.78 0.58 

Blat Pan 966 231 11.59 7.05 13.82 6 5.34 15.24 0.62 

Blat Cheesy Bites 1042 249 11.07 5.61 23.68 2.47 1.92 12.6 1.5 

Blat Stuffed Crust 
Crust 

1047 250 11.4 5.91 22.98 2.4 1.85 12.94 1.53 

 

PIZZA  PORK & FETA  

Pizza pe blat classic (g) Pizza pe blat pan (g) Pizza pe blat cheesy 

bites (g) 
Pizza pe blat Stuffed 

Crust (g) 
blat mic blat mediu blat mare blat mediu blat mediu blat mare 

314 560 868 544 814 1018 

preț (RON) 

29.00 44.50 56.50 44.50 62.00 68.00 
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Ingrediente: blat la alegere (vezi gramaj și ingrediente de la categorie blaturi) (*produs/din produs decongelat), brânză Mozzarella 

(54g/108g/162g) [caș (lapte de pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag), apă, sare)], sos pizza marinara (35g/52g/70g) [concentrat 

tomate (roșii, acid citric), apă, amestec condiment marinara spice (zahăr, ierburi aromatice (oregano, busuioc, maghiran, cimbru), 

sare, pudră de ceapă, maltodextrina, extract de drojdie, ulei de rapiță, agent de îngorșare (gumă guar), pudră de usturoi, agent anti-

aglomerare (dioxid de silicon)], cubulețe din carne de porc (22g/45g/80g) (*produs/din produs decongelat) [carne de porc (62%), 

apă, proteină din soia, sare, condimente, zahăr (zaharoza), potențiator de aromă: glutamat monosodic, ulei de rapiță], brânză Feta 

(18g/36g/54g) (lapte de vacă pasteurizat, sare, culturi lactice, cheag), felii de şuncă (12g/36g/54g) [carne de porc, apă, agent 

gelatinizant (caragenan), amidon, fibre (orez), zaharuri (maltodextrina), sare, stabilizatori (trifosfați), antioxidant (ascorbat de 

sodiu), arome naturale, colorant (carmine), conservant (nitrit de sodiu)], ceapă. 

Pizza Pork & Feta pe 

Blat 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Blat Classic 760 182 10.45 5.74 8.01 4.37 3.51 12.29 0.64 

Blat Pan 981 235 12.26 7.3 13.09 5.58 4.97 15.62 0.69 

Blat Cheesy Bites 1054 252 11.74 5.89 22.57 2.21 1.71 13.05 1.55 

Blat Stuffed Crust 

Crust 1058 253 12.03 6.17 21.93 2.15 1.65 13.36 1.57 

 

PIZZA AMERICAN SPICY  

Pizza pe blat classic (g) Pizza pe blat pan (g) Pizza pe blat cheesy 

bites (g) 
Pizza pe blat Stuffed 

Crust (g) 
blat mic blat mediu blat mare blat mediu blat mediu blat mare 

338 598 914 582 853 1065 

preț (RON) 

29.00 44.50 56.50 44.50 62.00 68.00 

Ingrediente: blat la alegere (vezi gramaj și ingrediente de la categorie blaturi) (*produs/din produs decongelat), brânză Mozzarella 

(54g/108g/162g) [caș (lapte de pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag), apă, sare)], sos pizza marinara (35g/52g/70g) [concentrat 

tomate (roșii, acid citric), apă, amestec condiment marinara spice (zahăr, ierburi aromatice (oregano, busuioc, maghiran, cimbru), 

sare, pudră de ceapă, maltodextrina, extract de drojdie, ulei de rapiță, agent de îngorșare (gumă guar), pudră de usturoi, agent anti-

aglomerare (dioxid de silicon)], sos Samourai (25g/50g/75g)[apă,  ulei vegetal de floarea soarelui, amidon modificat din porumb, 

sare iodată, muștar (apă,  muștar boabe, otet din alcool, zahăr, sare iodată, amestec de condimente), concentrat de tomate, zahăr 

galbenus de ou, otet din alcool, acidifiant (acid citric), ardei iute, stabilizator (guma xantan) conservanti (benzoat de sodiu, sorbat 

de potasiu), extract de ardei iute, antioxidant (calciu disodic EDTA)], ardei, ceapă, roșii, salam pepperoni (12g/24g/36gsupre) 

(*produs/din produs decongelat) carne de vită, slănină carne de porc, sare, condimente (muștar), dextroza, extract de condimente, 

antioxidanți (extract de rozmarin, ascorbat de sodiu), conservant (nitrat de sodiu)], jalapenos (9g/18g/27g) [ardei iute jalapenos, apă, 

otet, sare, stabilizator: E509, conservant: E202, colorant riboflavina]. 

 

Pizza American Spicy 
pe Blat 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: 
acizi grasi 

saturati, g 

Glucide, g Din care: 
zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Blat Classic 680 163 9.09 4.37 8.5 4.43 3.52 10.06 0.62 

Blat Pan 879 211 10.65 5.68 13.33 5.56 4.89 12.92 0.65 

Blat Cheesy Bites 964 230 10.33 4.58 22.48 2.38 1.82 10.87 1.46 

Blat Stuffed Crust 

Crust 971 232 10.65 4.89 21.87 2.32 1.76 11.24 1.49 

 

PIZZA  CHICKEN & CORN  

Pizza pe blat classic (g) Pizza pe blat pan (g) Pizza pe blat cheesy 

bites (g) 
Pizza pe blat Stuffed 

Crust (g) 
blat mic blat mediu blat mare blat mediu blat mediu blat mare 

347 614 934 598 868 1085 

preț (RON) 

29.00 44.50 56.50 44.50 62.00 68.00 

Ingrediente: blat la alegere (vezi gramaj și ingrediente de la categorie blaturi) (*produs/din produs decongelat), brânză Mozzarella 

(54g/108g/162g) [caș (lapte de pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag), apă, sare)], sos pizza marinara (35g/52g/70g) [concentrat 

tomate (roșii, acid citric), apă, amestec condiment marinara spice (zahăr, ierburi aromatice (oregano, busuioc, maghiran, cimbru), 

sare, pudră de ceapă, maltodextrina, extract de drojdie, ulei de rapiță, agent de îngorșare (gumă guar), pudră de usturoi, agent anti-

aglomerare (dioxid de silicon)], cubulețe din carne de pui  (22g/45g/80g) (*produs/din produs decongelat) [piept de pui (95%), 

ulei de floarea soarelui, proteină vegetală din soia,  stabilizatori (di și trifosfati de sodiu), amidon modificat, sare, sirop de glucoză, 

corectori de aciditate (acetat de sodiu, carbonat de sodiu), potențiator de aromă (monoglutamat de sodiu), condiment (usturoi, boia 

de ardei dulce, boia de ardei iute, oregano, piper alb), agent de îngroșare (gumă xantan), zahăr, maltodextrina transglutaminaze, 

aromă de fum)], ardei, porumb boabe (18g/36g/54g) (porumb dulce boabe, apă, zahăr, sare), ciuperci, roșii, măsline negre 
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(14g/25g/29g) [măsline înnegrite prin oxidare în saramură: măsline (59%), apă (39%), sare (1,4%), stabilizatori de culoare: gluconat 

de fier, corector de aciditate: acid lactic]. 

Pizza Chicken & Corn 

pe Blat 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Blat Classic 574 137 5.88 3.37 8.75 4.08 3.63 10.5 0.35 

Blat Pan 772 184 7.32 4.65 13.55 5.19 4.97 13.59 0.38 

Blat Cheesy Bites 881 210 7.66 3.78 22.51 2.09 1.94 11.71 1.25 

Blat Stuffed Crust 

Crust 891 212 8.07 4.12 21.91 2.04 1.88 12.05 1.28 

 

PIZZA  SUPREMA  

Pizza pe blat classic (g) Pizza pe blat pan (g) Pizza pe blat cheesy 

bites (g) 
Pizza pe blat Stuffed 

Crust (g) 
blat mic blat mediu blat mare blat mediu blat mediu blat mare 

304 532 823 516 768 974 

preț (RON) 

29.00 44.50 56.50 44.50 62.00 68.00 

Ingrediente: blat la alegere (vezi gramaj și ingrediente de la categorie blaturi) (*produs/din produs decongelat), brânză Mozzarella 

(54g/108g/162g) [caș (lapte de pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag), apă, sare)], sos pizza marinara (35g/52g/70g) [concentrat 

tomate (roșii, acid citric), apă, amestec condiment marinara spice (zahăr, ierburi aromatice (oregano, busuioc, maghiran, cimbru), 

sare, pudră de ceapă, maltodextrina, extract de drojdie, ulei de rapiță, agent de îngorșare (gumă guar), pudră de usturoi, agent anti-

aglomerare (dioxid de silicon)], cubulețe din carne de vită  (22g/45g/80g) (*produs/din produs decongelat) [carne de vită (60%), 

apă, proteine din soia, sare, zahăr, glucoza, condimente, potențiator de aromă: monoglutamat de sodiu, ulei de rapiță], ardei, ceapă, 

ciuperci, salam pepperoni (12g/24g/36g) (*produs/din produs decongelat carne de vită, slănină carne de porc, sare, condimente 

(muștar), dextroza, extract de condimente, antioxidanți (extract de rozmarin, ascorbat de sodiu), conservant (nitrat de sodiu)]. 

Pizza Suprema pe Blat DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Blat Classic 747 179 9.53 5.03 8.37 4.47 3.82 13.03 0.58 

Blat Pan 967 231 11.33 6.59 13.82 5.8 5.4 15.84 0.61 

Blat Cheesy Bites 1044 249 10.89 5.23 23.63 2.21 1.9 13.16 1.52 

Blat Stuffed Crust 

Crust 1049 250 11.23 5.55 22.92 2.14 1.83 13.48 1.55 

 

PIZZA  QUATTRO STAGIONI  

Pizza pe blat classic (g) Pizza pe blat pan (g) Pizza pe blat cheesy 

bites (g) 
Pizza pe blat Stuffed 

Crust (g) 
blat mic blat mediu blat mare blat mediu blat mediu blat mare 

308 535 814 519 790 964 

preț (RON) 

29.00 44.50 56.50 44.50 62.00 68.00 

Ingrediente: blat la alegere (vezi gramaj și ingrediente de la categorie blaturi) (*produs/din produs decongelat), brânză Mozzarella 

(54g/108g/162g) [caș (lapte de pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag), apă, sare)], sos pizza marinara (35g/52g/70g) [concentrat 

tomate (roșii, acid citric), apă, amestec condiment marinara spice (zahăr, ierburi aromatice (oregano, busuioc, maghiran, cimbru), 

sare, pudră de ceapă, maltodextrina, extract de drojdie, ulei de rapiță, agent de îngorșare (gumă guar), pudră de usturoi, agent anti-

aglomerare (dioxid de silicon)], ardei, felii de şuncă (18g/36g/54g) [carne de porc, apă, agent gelatinizant (caragenan), amidon, fibre 

(orez), zaharuri (maltodextrina), sare, stabilizatori (trifosfați), antioxidant (ascorbat de sodiu), arome naturale, colorant (carmine), 

conservant (nitrit de sodiu)], ciuperci, salam pepperoni (12g/24g/36g) (*produs/din produs decongelat) carne de vită, slănină carne 

de porc, sare, condimente (muștar), dextroza, extract de condimente, antioxidanți (extract de rozmarin, ascorbat de sodiu), 

conservant (nitrat de sodiu)].  

Pizza Quattro 

Stagioni pe Blat 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată Per 100 G Produs 

Valoare Energetica Grasimi, 

G 

Din Care: Acizi 

Grasi Saturati, G 

Glucide, G Din Care: 

Zaharuri, G 

Fibre, g Proteine, G Sare, G  

Kj Kcal 

Blat Classic 752 181 10.42 5.34 8.08 4.26 3.77 11.72 0.58 

Blat Pan 984 236 12.19 6.89 13.53 5.62 5.38 15.27 0.6 

Blat Cheesy Bites 1060 253 11.57 5.49 23.62 2.13 1.98 12.64 1.5 

Blat Stuffed Crust 

Crust 1065 254 11.88 5.8 22.92 2.07 1.91 12.98 1.53 

 

PIZZA  MEAT LOVERS  

Pizza pe blat classic (g) Pizza pe blat pan (g) Pizza pe blat cheesy 

bites (g) 
Pizza pe blat Stuffed 

Crust (g) 
blat mic blat mediu blat mare blat mediu blat mediu blat mare 

318 570 900 554 852 1050 
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preț (RON) 

32.50 49.00 62.50 49.00 66.50 74.00 

Ingrediente: blat la alegere (vezi gramaj și ingrediente de la categorie blaturi) (*produs/din produs decongelat), brânză Mozzarella 

(54g/108g/162g) [caș (lapte de pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag), apă, sare)], sos pizza marinara (35g/52g/70g) [concentrat 

tomate (roșii, acid citric), apă, amestec condiment marinara spice (zahăr, ierburi aromatice (oregano, busuioc, maghiran, cimbru), 

sare, pudră de ceapă, maltodextrina, extract de drojdie, ulei de rapiță, agent de îngorșare (gumă guar), pudră de usturoi, agent anti-

aglomerare (dioxid de silicon)], bacon afumat (22g/45g/80g) [carne de porc (87%), apă, sare, zer praf, dextroza, aromă de fum, 

zahăr, stabilizatori: tri și di-fosfati de sodiu, caragenan, antioxidant: eritorbat de sodiu, potențiator de aromă: monoglutamat de 

sodiu, ribonucleotide disodice, conservant: nitrit de sodiu], cubulețe din carne de vită  (22g/45g/80g) (*produs/din produs 

decongelat(carne de vită (60%), apă, proteine din soia, sare, zahăr, glucoza, condimente, potențiator de aromă: monoglutamat de 

sodiu, ulei de rapiță), cubulețe din carne de pui  (22g/45g/80g) (*produs/din produs decongelat) [piept de pui (95%), ulei de floarea 

soarelui, proteină vegetală din soia,  stabilizatori (di și trifosfati de sodiu), amidon modificat, sare, sirop de glucoză, corectori de 

aciditate (acetat de sodiu, carbonat de sodiu), potențiator de aromă (monoglutamat de sodiu), condiment (usturoi, boia de ardei 

dulce, boia de ardei iute, oregano, piper alb), agent de îngroșare (gumă xantan), zahăr, maltodextrina transglutaminaze, aromă de 

fum)], salam pepperoni (12g/24g/36g) (*produs/din produs decongelat) [carne de vită, slănină carne de porc, sare, condimente 

(muștar), dextroza, extract de condimente, antioxidanți (extract de rozmarin, ascorbat de sodiu), conservant (nitrat de sodiu)]. 

Pizza Meat Lovers pe 

Blat 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Blat Classic 806 193 11.05 5.58 7.76 4.05 3.56 13.94 0.75 

Blat Pan 1021 245 12.76 7.02 12.7 5.2 4.95 17.28 0.79 

Blat Cheesy Bites 1083 259 12.2 5.69 21.75 1.88 1.7 14.6 1.62 

Blat Stuffed Crust 

Crust 1087 260 12.47 5.97 21.16 1.83 1.64 14.86 1.64 

 

PIZZA  QUATTRO FORMAGGI  

Pizza pe blat classic (g) Pizza pe blat pan (g) Pizza pe blat cheesy 

bites (g) 
Pizza pe blat Stuffed 

Crust (g) 
blat mic blat mediu blat mare blat mediu blat mediu blat mare 

277 488 758 472 752 908 

preț (RON) 

32.50 49.00 62.50 49.00 66.50 74.00 

Ingrediente: blat la alegere (vezi gramaj și ingrediente de la categorie blaturi) (* (*produs/din produs decongelat), brânză 

Mozzarella (54g/108g/162g) [caș (lapte de pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag), apă, sare)], brânză cu mucegai (18g/36g/54g) 

(lapte de vacă, sare, culturi lactice, cheag microbian, culturi de mucegai nobil), brânză Emmentaler (18g/27g/36g) (lapte de vacă 

pasteurizat, sare, culturi lactice, cheag), brânză Cheddar (27g/54g/80g) (*produs/din produs decongelat) lapte, sare, amidon din 

cartofi, culturi de acid lactic, cheag microbian, colorant: E160b (ii)], oregano. 

Pizza Quattro 

Formaggi pe Blat 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, 

g 

Din care: acizi grasi 

saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Blat Classic 926 222 13.23 8.16 8.07 3.72 4.07 15.67 0.7 

Blat Pan 1182 283 15.43 9.9 14 5.19 5.69 19.29 0.77 

Blat Cheesy Bites 1219 291 14.01 7.76 24.72 1.53 1.92 15.61 1.72 

Blat Stuffed Crust 

Crust 1218 291 14.24 8.01 23.92 1.49 1.85 15.86 1.74 

 

PIZZA  SUPER SUPREMA  

Pizza pe blat classic (g) Pizza pe blat pan (g) Pizza pe blat cheesy 

bites (g) 
Pizza pe blat Stuffed 

Crust (g) 
blat mic blat mediu blat mare blat mediu blat mediu blat mare 

246 607 939 591 882 1090 

preț (RON) 

32.50 49.00 62.50 49.00 66.50 74.00 

Ingrediente: blat la alegere (vezi gramaj și ingrediente de la categorie blaturi) (*produs/din produs decongelat), brânză Mozzarella 

(54g/108g/162g) [caș (lapte de pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag), apă, sare)], sos pizza marinara (35g/52g/70g) [concentrat 

tomate (roșii, acid citric), apă, amestec condiment marinara spice (zahăr, ierburi aromatice (oregano, busuioc, maghiran, cimbru), 

sare, pudră de ceapă, maltodextrina, extract de drojdie, ulei de rapiță, agent de îngorșare (gumă guar), pudră de usturoi, agent anti-

aglomerare (dioxid de silicon)], felii de şuncă (24g/40g/56g) [carne de porc, apă, agent gelatinizant (caragenan), amidon, fibre 

(orez), zaharuri (maltodextrina), sare, stabilizatori (trifosfați), antioxidant (ascorbat de sodiu), arome naturale, colorant (carmine), 

conservant (nitrit de sodiu)], cubulețe din carne de vită  (22g/45g/80g) (*produs/din produs decongelat)[carne de vită (60%), apă, 

proteine din soia, sare, zahăr, glucoză, condimente, potențiator de aromă: monoglutamat de sodiu, ulei de rapiță], cubulețe din 

carne de porc (22g/45g/80g) (*produs/din produs decongelat) [carne de porc (62%), apă, proteină din soia, sare, condimente, zahar 

(zaharoza), potențiator de aromă: glutamat monosodic, ulei de rapiță], ardei, ceapă, ciuperci, salam pepperoni 
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(16g/27g/38g)(*produs/din produs decongelat) carne de vită, slănină carne de porc, sare, condimente (muștar), dextroza, extract de 

condimente, antioxidanți (extract de rozmarin, ascorbat de sodiu), conservant (nitrat de sodiu)], măsline negre (14g/25g/29g) 

[măsline înnegrite prin oxidare în saramură: măsline (59%), apă (39%), sare (1,4%), stabilizatori de culoare: gluconat de fier, 

corector de aciditate: acid lactic]. 

Pizza Super Suprema 

pe Blat 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Blat Classic 769 185 11.06 5.42 6.89 3.6 3 12.85 0.79 

Blat Pan 938 225 12.29 6.61 11.48 4.78 4.39 14.9 0.78 

Blat Cheesy Bites 1009 241 11.74 5.45 20.26 1.93 1.62 12.77 1.52 

Blat Stuffed Crust 

Crust 1014 242 11.99 5.71 19.76 1.88 1.57 13.06 1.54 

 

PIZZA  SPICY & MEATY   

Pizza pe blat classic (g) Pizza pe blat pan (g) Pizza pe blat cheesy 

bites (g) 
Pizza pe blat Stuffed 

Crust (g) 
blat mic blat mediu blat mare blat mediu blat mediu blat mare 

306 550 845 542 805 995 

preț (RON) 

25.50 39.50 50.50 39.50 57.00 62.00 

Ingrediente: blat la alegere (vezi gramaj și ingrediente de la categorie blaturi) (*produs/din produs decongelat), brânză Mozzarella 

(54g/108g/162g) [caș (lapte de pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag), apă, sare)], sos pizza marinara (35g/52g/70g) [concentrat 

tomate (roșii, acid citric), apă, amestec condiment marinara spice (zahăr, ierburi aromatice (oregano, busuioc, maghiran, cimbru), 

sare, pudră de ceapă, maltodextrina, extract de drojdie, ulei de rapiță, agent de îngorșare (gumă guar), pudră de usturoi, agent anti-

aglomerare (dioxid de silicon)], felii de şuncă (24g/40g/56g) [carne de porc, apă, agent gelatinizant (caragenan), amidon, fibre 

(orez), zaharuri (maltodextrina), sare, stabilizatori (trifosfați), antioxidant (ascorbat de sodiu), arome naturale, colorant (carmine), 

conservant (nitrit de sodiu)], cârnați oltenești (22g/45g/80g) [carne porc, apă, carne vita, sare, slănină proteină animală de porc, 

condimente si extracte de condimente, corector de aciditate (glucono-delta-lactona), stabilizatori (difosfati), zaharoza, antioxidant 

(acid ascorbic), usturoi, cimbru, colorant (carmine), conservant (nitrit de sodiu)], ceapă, jalapenos (9g/18g/27g) [ardei iute jalapenos, 

apă, otet, sare, stabilizator: E509, conservant: E202, colorant riboflavina]. 

 

Pizza Spicy & Meaty  

pe Blat 
 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Blat Classic 727 174 9.61 5.1 8.34 4.47 3.6 11.81 0.6 

Blat Pan 952 228 11.45 6.62 13.49 5.67 5.06 15.19 0.66 

Blat Cheesy Bites 1031 246 11.01 5.29 23.23 2.5 1.75 12.64 1.54 

Blat Stuffed Crust 

Crust 1037 247 11.33 5.6 22.56 2.19 1.69 12.97 1.56 

 

PIZZA  SAUSAGE DELUXE  

Pizza pe blat classic (g) Pizza pe blat pan (g) Pizza pe blat cheesy 
bites (g) 

Pizza pe blat Stuffed 
Crust (g) 

blat mic blat mediu blat mare blat mediu blat mediu blat mare 
316 570 874 562 824 1204 

preț (RON) 

29.00 44.50 56.50 44.50 62.00 68.00 

Ingrediente: blat la alegere (vezi gramaj și ingrediente de la categorie blaturi) (*produs/din produs decongelat), brânză Mozzarella 

(54g/108g/162g) [caș (lapte de pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag), apă, sare)], sos pizza marinara (35g/52g/70g) [concentrat 

tomate (roșii, acid citric), apă, amestec condiment marinara spice (zahăr, ierburi aromatice (oregano, busuioc, maghiran, cimbru), 

sare, pudră de ceapă, maltodextrina, extract de drojdie, ulei de rapiță, agent de îngorșare (gumă guar), pudră de usturoi, agent anti-

aglomerare (dioxid de silicon)], cârnați oltenești (22g/45g/80g) [carne porc, apă, carne vita, sare, slănină proteină animală de porc, 

condimente si extracte de condimente, corector de aciditate (glucono-delta-lactona), stabilizatori (difosfati), zaharoza, antioxidant 

(acid ascorbic), usturoi, cimbru, colorant (carmine), conservant (nitrit de sodiu)], brânză cu mucegai (18g/36g/54g) (lapte de vacă, 

sare, culturi lactice, cheag microbian, culturi de mucegai nobil), ceapă,  porumb boabe (18g/36g/54g) (porumb dulce boabe, apă, 

zahăr, sare). 

 

Pizza Sausage Deluxe 

pe Blat 
 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Blat Classic 725 174 9.03 5.16 9.29 4.55 3.75 11.96 0.64 

Blat Pan 958 229 11.15 6.75 14.35 5.68 5.14 15.3 0.73 

Blat Cheesy Bites 1031 246 10.72 5.45 23.68 2.32 1.87 12.78 1.58 

Blat Stuffed Crust 
Crust 1037 247 11.04 5.75 23.01 2.25 1.8 13.1 1.6 



 

13 
Ed 1 / Rev 2 / 10.03.2023 

 

Creaza-ti singur pizza pornind de la MARGHERITA si  adaugand ingredientele dorite: 

Gramaj mic 3,50 RON /topping 

Gramaj mediu 4,50 RON /topping 

Gramaj mare 5,50 RON /topping 

 

- felii de şuncă (24g/40g/56g)/(18g/36g/54g) (carne de porc, apă, agent gelatinizant (caragenan), amidon, fibre (orez), zaharuri 

(maltodextrina), sare, stabilizatori (trifosfați), antioxidant (ascorbat de sodiu),  arome naturale, colorant (carmine), conservant (nitrit 

de sodiu); 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 
grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 
zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

felii de suncă 1238 317 29 12 1 0.5 - 13 1.8 

- salam pepperoni (16g/27g/38g)/(12g/24g/36g) (*produs/din produs decongelat) [carne de vită, slănină carne de porc, sare, 

condimente (muștar), dextroza, extract de condimente, antioxidanți (extract de rozmarin, ascorbat de sodiu), conservant (nitrat de 

sodiu)]; 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

pepperoni 2218 536 48.6 18.7 1.7 0.5 1.2 23.5 4.06 

-  ton (22g/45g/75g) (ton, apă, sare, ulei de soia); 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

ton  490 117 3 0.8 0 0 - 22 0.67 

- cubulețe din carne de pui  (22g/45g/80g)(*produs/din produs decongelat) [piept de pui (95%), ulei de floarea soarelui, proteină 

vegetală din soia,  stabilizatori (di și trifosfati de sodiu), amidon modificat, sare, sirop de glucoză, corectori de aciditate (acetat de 

sodiu, carbonat de sodiu), potențiator de aromă (monoglutamat de sodiu), condiment (usturoi, boia de ardei dulce, boia de ardei iute, 

oregano, piper alb), agent de îngroșare (gumă xantan), zahăr, maltodextrina, transglutaminaze, aromă de fum)]; 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 
grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 
zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

pui 513 123 1.68 0.25 3.02 0.88 - 23.83 1.25 

- bacon afumat (22g/45g/80g) [carne de porc (87%), apă, sare, zer praf, dextroza, aromă de fum, zahăr stabilizatori: tri și di-fosfati 

de sodiu, caragenan, antioxidant: eritorbat de sodiu, potențiator de aromă: monoglutamat de sodiu, ribonucleotide disodice, 

conservant: nitrit de sodiu];  

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 
grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 
zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

bacon 1238 317 29 12 1 0.5  13 1.8 

- cubulețe din carne de vită  (22g/45g/80g) (*produs/din produs decongelat) (carne de vită (60%), apă, proteine din soia, sare, 

zahăr, glucoză, condimente, potențiator de aromă: monoglutamat de sodiu, ulei de rapiță); 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 
grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 
zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

vită 772 185 12 5.2 1.6 <0.5 - 17 1.6 

- cubulețe din carne de porc (22g/45g/80g) (*produs/din produs decongelat) [carne de porc (62%), apă, proteină din soia, sare, 

condimente, zahar (zaharoza), potențiator de aromă: glutamat monosodic, ulei de rapiță]; 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 
grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 
zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

porc 984 237 18 7.4 1.8 <0.5 - 16 2.1 

- cârnați oltenești (22g/45g/80g) [carne porc, apă, carne vita, sare, slănină proteină animală de porc, condimente si extracte de 

condimente, corector de aciditate (glucono-delta-lactona), stabilizatori (difosfati), zaharoza, antioxidant (acid ascorbic), usturoi, 

cimbru, colorant (carmine), conservant (nitrit de sodiu)]; 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 
grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 
zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

carnați 1058 255 19.4 8.1 3.14 0.3  16.88 2.47 

- porumb boabe (18g/36g/54g) (porumb dulce boabe, apă, zahăr, sare); 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 
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porumb boabe 
500 118 1.3 0.1 22 3.2 3.3 3 0.53 

- ardei; 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

ardei 109 26 0 0 6 4.2 2 1 0 

- ceapă roșie; 

 
Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

ceapa 146 35 0.1 0 8.8 7 - 1.2 0.01 

- măsline negre (14g/25g/29g) [măsline înnegrite prin oxidare în saramură: măsline (59%), apă (39%), sare (1,4%), stabilizatori de 

culoare: gluconat de fier, corector de aciditate: acid lactic]; 

 

Articol 

 DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 
grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 
zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

măsline negre 
57 13 1 0 1 0 0 0 0.18 

- măsline verzi (18g/36g/54g) [măsline verzi, apă, sare, corectori de aciditate: acid lactic, acid citric, antioxidant: acid ascorbic, 

conservant: sorbat de potasiu]; 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 
grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 
zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

măsline verzi 
794 193 18.4 3.9 3 <0.1 4.6 1.5 2 

- ciuperci; 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

ciuperci 92 22 0.3 0 3.3 0 1 3.1 0 

- roșii cubulete; 

 
Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

roșii 75 18 0.2 0 4.3 0 1.2 0 0.01 

- jalapenos (9g/18g/27g) [ardei iute jalapenos, apă, otet, sare, stabilizator: E509, conservant: E202, colorant riboflavina]; 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

jalapenos 71 17 0.22 0 2.41 1.32  0.46 1.29 

- brânză Cheddar (27g/54g/80g) (*produs/din produs decongelat)  [lapte, sare, amidon din cartofi, culturi de acid lactic, cheag 

microbian, colorant: E160b (ii)]; 

 
Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 
grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 
zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

brânză cheddar 1546 370 30.4 18.8 1.8 0.2 - 22.5 1.9 

- brânză cu mucegai (18g/36g/54g) (lapte de vacă, sare, culturi lactice, cheag microbian, culturi de mucegai nobil); 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 
grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 
zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

brânză cu mucegai 1371 331 28.1 18.1 0.1 0.1 - 19.4 3.5 

- brânză Emmentaler (18g/27g/36g) (lapte de vacă pasteurizat, sare, culturi lactice, cheag);  

 
Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

brânză Emmentaler 1549 373 29 20 0 0 - 28 1 

- brânză Feta (18g/36g/54g) (lapte de vacă pasteurizat, sare, culturi lactice, cheag); 

Articol DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 
grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 
zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

brânză Feta 1143 276 23 16.1 0.7 0.7 - 16.5 2.2 

- brânză Mozzarella (54g/108g/162g) [caș (lapte de pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag), apă, sare)]. 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 
grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 
zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

brânză Mozzarella 1178 284 21.47 13.54 3.47 0.49 0.98 18.63 1.3 
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PASTE 

PENNE TOMATO VEGGIE (400 g)  (29.00 RON) 

Ingrediente: penne (200g) (*produs/din produs decongelat) [paste din gris de grâu dur 51% (gris de grâu dur, apă), apă], sos pizza 

marinara (150g) [(concentrat tomate (roșii, acid citric), apă, amestec condiment marinara spice (zahăr, ierburi aromatice (oregano, 

busuioc, maghiran, cimbru),  sare, pudră de ceapă, maltodextrina, extract de drojdie, ulei de rapiță, agent de îngroșare (gumă guar),  

pudră de usturoi, agent anti-aglomerare (dioxid  de silicon)], brânză Mozzarella (60g) [caș (lapte de pasteurizare, sare, culturi 

lactice, cheag), apă, sare)], roșii, apă, ciuperci, zahăr. 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Tomato Veggie Pasta 577 137 3.41 1.85 19.64 3.71 1.13 6.35 0.31 

 

PENNE BOLOGNESE (400 g) (31.00 RON) 

Ingrediente: penne (200g)(*produs/din produs decongelat) (contin gluten) [paste din gris de grâu dur 51% (gris de grâu dur, apă), 

apă], sos ragu (170g) {[cubulețe din carne de vită  (*produs/din produs decongelat) [carne de vită (60%), apă, proteine din soia, 

sare, zahăr, glucoză, condimente, potențiator de aromă: monoglutamat de sodiu, ulei de rapiță], sos pizza marinara [(concentrat 

tomate (roșii, acid citric), apă, amestec condiment marinara spice (zahăr, ierburi aromatice (oregano, busuioc, maghiran, cimbru), 

sare, pudră de ceapă, maltodextrina, extract de drojdie, ulei de rapiță, agent de îngroșare (gumă guar),  pudră de usturoi, agent anti-

aglomerare (dioxid  de silicon)], baza pentru prepararea sosului Bolognese (roșii pudră (36%) , maltodextrina, făină de orez, zahăr, 

ceapă (6.3%), grasime vegetala de palmier, sare iodată, amidon modificat de porumb, extract de drojdie, sare, condimente (usturoi, 

paprika), ierburi aromatice (cimbru, rozmarin, oregano, maghiran), sirop de caramel, amidon de cartof, suc pudră de sfeclă roșie, 

arome)}, brânză Mozzarella (60g) [caș (lapte de pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag), apă, sare)], sos pizza marinara (50g) 

[concentrat tomate (roșii, acid citric), apă, amestec condiment marinara spice (zahăr, ierburi aromatice (oregano, busuioc, maghiran, 

cimbru),  sare, pudră de ceapă, maltodextrina, extract de drojdie, ulei de rapiță, agent de îngroșare (gumă guar),  pudră de usturoi, 

agent anti-aglomerare, (dioxid  de silicon)], apă. 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Penne Bolognese 
620 147 4.73 2.43 17.79 2.39 0.99 7.94 0.46 

 

PENNE CARBONARA (400 g) (31.00 RON) 

Ingrediente: penne (200g)(*produs/din produs decongelat) (contin gluten) [paste din gris de grâu dur 51% (gris de grâu dur, apă), 

apă], baza sos paste (150g) [apă,  baza pentru sos rantas (fâină de grâu, grasime vegetala de palmier), grasime vegetala de palmier, 

fâină de grâu, sare, amidon de cartof, lactoza, proteine din lapte, zahăr, pudră de ceapă, extract de drojdie, arome (contin lapte), 

smântână 32% (conține lactoză), sare, piper)], brânză Mozzarella (60g) [caș (lapte de pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag), 

apă, sare)], bacon afumat (40g) [carne de porc (87%), apă, sare, zer praf, dextroza, aromă de fum, zahăr stabilizatori: tri și di-fosfati 

de sodiu, caragenan, antioxidant: eritorbat de sodiu, potențiator de aromă: monoglutamat de sodiu, ribonucleotide disodice, 

conservant: nitrit de sodiu], apă. 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Penne Carbonara 890 213 12.19 7.19 16.84 0.54 1.02 8.48 0.4 

 

PENNE CHICKEN PASTA (400 g) (37.00 RON) 

Ingrediente: penne (200g)(*produs/din produs decongelat) (contin gluten) [paste din gris de grâu dur 51% (gris de grâu dur, apă), 

apă], smantana lichida 32% (120g) [smantana din lapte de vaca, stabilizatori: caragenan], brânză Mozzarella (60g) [caș (lapte de 

pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag), apă, sare)], cubulețe din carne de pui  (50g)(*produs/din produs decongelat) [piept de 

pui (95 %), ulei dee floarea soarelui, proteină vegetală din soia, stabilizatori (di și trifosfati de sodiu) amidon modificat, sare, sirop 

de glucoză, corectori de aciditate (acetat de sodiu carbonat de sodiu), potențiator de aromă (glutamat de sodiu), condimente (usturoi, 

boia de ardei dulce, boia de ardei iute, oregano, piper alb), agent de îngroșare (gumă xantan), zahăr, maltodextrina, transglutaminaze, 

aromă de fum], , sos pesto (40g)[uleiuri vegetale (măsline, floarea soarelui), busuioc proaspăt (30 %), nuci caju, brânză 

Parmigiano Regiano DOP 5% (lapte), fibră de porumb, zer praf (lapte), sare, proteine din lapte, ulei de măsline extra virgin, 

zahăr, extract de busuioc, arome naturale (lapte), corrector de aciditate (acid lactic), usturoi], apă,   parmezan (lapte, sare, cheag). 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 
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Chicken Pasta cu 

Mozzarella 1010 242 15.05 7.48 16.81 1.21 1.34 9.24 0.6 

 

ANTREURI 

MOZZARELLA CU GARLIC POCKET (240g) (14.00 RON) 

Ingrediente: aluat classic (210g) (*produs/din produs decongelat)  [faina alba de grau, apă, ulei de masline, mix drojdie (sare, 

drojdie, aroma de drojdie, emulgatori:  mono și digliceride de acizi grași; dezactivant drojdie; faina de grau; ulei de floarea-soarelui; 

fermenți], brânză Mozzarella (90g) [caș (lapte de pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag), apă, sare)], aromă cu usturoi [uleiuri 

vegetale (floarea soarelui), aromă naturală de usturoi-unt, beta-caroten (E160a), propulsor: butan (E943a), propan (E944)]. 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Mozzarella cu Garlic 

Pocket 
1248 298 15.84 8.53 22.91 0.96 2.23 14.95 1.23 

 

CHEDDAR CU JALAPENOS POCKET (255g) (15.00 RON) 

Ingrediente: aluat classic (210g) (*produs/din produs decongelat) [faina alba de grau, apă, ulei de masline, mix drojdie (sare, 

drojdie, aroma de drojdie, emulgatori:  mono și digliceride de acizi grași; dezactivant drojdie; faina de grau; ulei de floarea-soarelui; 

fermenți)], brânză Mozzarella (90g) [caș (lapte de pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag), apă, sare)], brânză Cheddar 

(*produs/din produs decongelat) [lapte, sare, amidon din cartofi, culturi de acid lactic, cheag microbian, colorant: E160b (ii)], 

jalapenos tocat [ardei iute jalapenos, apă, otet, sare, stabilizator: E509, conservant: E202, colorant riboflavina],  aromă cu usturoi 

[uleiuri vegetale (floarea soarelui), aromă naturală de usturoi-unt, beta-caroten (E160a), propulsor: butan (E943a), propan (E944)]. 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Cheddar cu Jalapenos 

Pocket 
1199 286 12.06 5.22 29.95 1.84 2.48 13.17 1.47 

 

BBQ CHICKEN WINGS (190 g)  (19.00 RON) 

Ingrediente:  Aripioare de pui (160g) (*produs/din produs decongelat) (Aripi de pui sectionate, ulei de floarea soarelui, apă, 

acidifiant (lactat de sodiu), ulei de rapiță, tomate, condimente si extracte de condimente, proteine vegetale hidrolizate, sare, ierburi 

de gradina, potentiator de aroma (monoglutamat de sodiu), proteină vegetală din soia, stabilizatori (di și trifosfati de sodiu), substante 

de ingrosare (amidon modificat, guma xantan), sirop de glucoză, corector de aciditate (acetat de sodiu, carbonat de sodiu), 

maltodextrina, transglutaminaze), sos Barbeque (30g) (pasta de roșii, otet, sirop de glucoza si fructoza, zahăr melasa, amidon 

modificat din porumb, muștar (apă,  seminte de muștar, otet, condimente), sare, extract ceapă, usturoi, condimente, aromă de fum, 

colorant caramel).  
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

BBQ Chicken Wings 928 222 13.27 1 13.66 6.86   12.07 1 

 

CARTOFI WEDGES COPTI  (120g/58g) (8.00 RON) 

Ingrediente: cartofi wedges copți (120g) [cartofi copți (86 %)(*produs/din produs decongelat), înveliș 8% [făină de grâu, sare, 

amidon de cartofi modificat, condiment (piper negru, ardei iute, piper roșu), praf de usturoi, praf de ceapă, agenți de creștere  (E450, 

E500), extract de drojdie, extracte de condiment (piper negru), dextroza], ulei de floarea soarelui 6%)] + 1 sos la alegere vezi 

ingrediente și nutriționale la fiecare componentă din secțiunea sosuri  (58g). 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: 

acizi grasi 

saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Cartofi Wedges Copti   627 150 6.1 0.7 20 1 2.3 2.5 0.79 

 

 

 

CARTOFI WEDGES COPTI  CU BRÂNZĂ MOZZARELLA (170g/58g sos) (10.00 RON) 

Ingrediente: cartofi wedges copți (110g)[cartofi copți (86 %)(*produs/din produs decongelat), înveliș 8% [făină de grâu, sare, 

amidon de cartofi modificat, condiment (piper negru, ardei iute, piper roșu), praf de usturoi, praf de ceapă, agenți de creștere  (E450, 

E500), extract de drojdie, extracte de condiment (piper negru), dextroza], ulei de floarea soarelui 6%)], cu brânză Mozzarella (60g)  

[caș (lapte de pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag), apă, sare)] + 1 sos la alegere vezi ingrediente și nutriționale la fiecare 

componentă din secțiunea sosuri (58g). 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 
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Cartofi Wedges copti  

cu brânză Mozzarella 784 188 10.49 4.37 15.28 0.85 1.92 7.11 0.94 

 

GARLIC BREAD (PÂINE CU USTUROI) 70g (trei felii) (7.00 RON) 

Ingrediente: făină din grâu (cu carbonat de calciu, fier, niacina si tiamina), apa, margarina (16%){uleiuri vegetale (ulei de rapita, 

ulei de palmier), apa, emulsifiant: E471, arome, colorant E160a}, usturoi (3%) (piure și tocat), drojdie, sare, oregano, agent pentru 

tratarea fainei (E300), făină de grâu. 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g 

kJ kcal 

Garlic bread 
(pâine cu usturoi) 

1119 266 10.08 3.06 36.45 2.34 1.44 6.75 0.65 

 

GARLIC BREAD CU MOZZARELLA (PÂINE CU USTUROI ȘI MOZZARELLA) (100 g) (8.00 RON) 

Ingrediente: Garlic bread (70g) (*produs/din produs decongelat) [fâină din grâu (cu carbonat de calciu, fier, niacina si tiamina), 

apă, margarina (16%){uleiuri vegetale (ulei de rapiță, ulei de palmier), apă, emulsifiant: E471, arome, colorant E160d}, usturoi (3 

%) (piure și tocat), drojdie, sare, oregano, agent pentru tratarea fainei (E300), fâină de grâu), brânză Mozzarella (30g) [caș (lapte 

de pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag), apă, sare)]. 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Garlic Bread cu 

Mozzarella  1221 292 14.62 6.78 28.16 1.9 1.39 11.21 0.92 

 

QUESADILLA CU CARNE DE PUI (150g/58g) (22.00 RON) 

Ingrediente: tortilla (40) (*produs/din produs decongelat) (faina, ulei vegetal, glucoza, emulgator E471, E500, stabilizator E471, 

E920), cubulețe din carne de pui  (50g) (*produs/din produs decongelat) [[piept de pui (95 %), ulei dee floarea soarelui, proteină 

vegetală din soia, stabilizatori (di și trifosfati de sodiu) amidon modificat, sare, sirop de glucoză, corectori de aciditate (acetat de 

sodiu carbonat de sodiu), potențiator de aromă (glutamat de sodiu), condimente (usturoi, boia de ardei dulce, boia de ardei iute, 

oregano, piper alb), agent de îngroșare (gumă xantan), zahăr, maltodextrina, transglutaminaze, aromă de fum], brânză Cheddar 

(40g)(*produs/din produs decongelat) [lapte, sare, amidon din cartofi, culturi de acid lactic, cheag microbian, colorant: E160b (ii)], 

ardei, ceapă,  ulei vegetal + 1 sos la alegere vezi ingrediente și nutriționale la fiecare componentă din secțiunea sosuri  (58g). 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Quesadilla cu carne de 

pui 
802 192 9.64 4.55 11.52 2.14 1.26 14.08 1.15 

 

SALATE 

CAESAR (210g/75 ml)  (29.00 RON) 

Ingrediente: mix salată bolero (90g) [salată verde endivia (63%), sfeclă roșie (20%), salată frisee], cubulețe din carne de pui  

(40g)(*produs/din produs decongelat) [piept de pui (95 %), ulei dee floarea soarelui, proteină vegetală din soia, stabilizatori (di și 

trifosfati de sodiu) amidon modificat, sare, sirop de glucoză, corectori de aciditate (acetat de sodiu carbonat de sodiu), potențiator 

de aromă (glutamat de sodiu), condimente (usturoi, boia de ardei dulce, boia de ardei iute, oregano, piper alb), agent de îngroșare 

(gumă xantan), zahăr, maltodextrina, transglutaminaze, aromă de fum], bacon afumat (40g) [carne de porc (87%), apă, sare, zer 

praf, dextroza, aromă de fum, zahăr stabilizatori: tri și di-fosfati de sodiu, caragenan, antioxidant: eritorbat de sodiu, potențiator de 

aromă: monoglutamat de sodiu, ribonucleotide disodice, conservant: nitrit de sodiu], roșii, crutoane (20g) [blat pan mediu (340g) 

(*produs/din produs decongelat) [apă,  drojdie (drojdie de panificație, agent de rehidratare E 491), ulei vegetal din rapiță, premix 

(sare, silfat de calciu, emulsifianți E481, E472e, agent de tratarea faină  E300, enzime (alfa-amilaza, xilaza, gluco-oxidaza, proteaza, 

celulaza), zahăr agent de tratare faina (acid ascorbic E300], parmezan (lapte, sare, cheag) + 1 sos (dressing) la alegere vezi 

ingrediente si nutritionale la fiecare componenta din sectiunea sosuri (75ml). 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Caesar 628 151 10.58 2.82 6.39 1.82 0.39 7.36 0.88 

 

GRECEASCA (235g/ 75 ml) (27.00 RON) 

Ingrediente: mix salată bolero (70g) [salată verde endivia (63%), sfeclă roșie (20%), salată frisee], brânză Feta (60g) ((lapte 

pasteurizat de oaie, lapte pasteurizat de capra, sare, cheag, culturi lactice), măsline verzi (40g) [măsline verzi, apă, sare, corectori 

de aciditate: acid lactic, acid citric, antioxidant: acid ascorbic, conservant: sorbat de potasiu], roșii, castraveti, ceapă,  ardei, oregano 

+ 1 sos (dressing) la alegere vezi ingrediente si nutritionale la fiecare componenta din sectiunea sosuri (75ml). 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Glucide, g Fibre, g Proteine, g Sare, g  
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kJ kcal Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Din care: 

zaharuri, g 

Greceasca 576 139 12.33 5.31 2.57 0.75 0.81 4.07 0.79 

 

TUNA (225 g/75 ml) (27.00 RON) 

Ingrediente: mix salată bolero (90g) [salată verde endivia (63%), sfeclă roșie (20%), salată frisee], ton (50g) (ton, apă, sare, ulei de 

soia), măsline verzi (40g) [măsline verzi, apă, sare, corectori de aciditate: acid lactic, acid citric, antioxidant: acid ascorbic, 

conservant: sorbat de potasiu], porumb boabe (40g)(porumb dulce boabe, apă, zahăr, sare), ardei, ceapă+ 1 sos (dressing) la alegere 

vezi ingrediente si nutritionale la fiecare componenta din sectiunea sosuri (75ml). 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Tuna 355 85 3.82 0.8 6.34 2.14 0.69 5.88 0.54 

 

SOS (DRESSING) LA ALEGERE: 

SOS OTET CU ULEI PENTRU SALATA (75 ml): apă potabilă, ulei de rapiță, oțet de vin roșu, zahăr, sare, extract de condimente. 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g 

kJ kcal 

Sos otet cu ulei pentru 

salata 1304 316 30,8 2,2 8,5 8,4 - 0,1 2,2 

 

SOS IAURT PENTRU SALATA (75 ml): apă potabilă, ulei de rapiță, iaurt degresat cu 1.5% grasime, oțet, zahăr, amidon din 

porumb, sare, proteina din lapte, condimente (contine țelină, muștar), suc de lămâie din suc de lămâie concentrate, agenți de 

îngroșare (gumă guar, gumă din semințe de carruba). 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, 

g 

Din care acizi grasi 

saturati, g 

Glucide, g Din care 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Sos iaurt pentru salata 791 192 18,2 1,4 5,2 3,1 - 1,2 1 

 

SOS CU IERBURI PENTRU SALATA (75 ml): apă, ulei vegetal de rapiță, zer, oțet din vin, zahăr, suc de lămâie din suc de 

lămâie concentrat, galbenus de ou, ierburi aromatice (patrunjel, arpagic, marar), sare, amidon din porumb, condimente (conține 

muștar și țelină), agent de îngroșare (gumă guar).  

 
Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, 

g 

Din care acizi grasi 

saturati, g 

Glucide, g Din care 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g 

kJ kcal 

Sos cu ierburi pentru 

salata 823 199 18,9 1,5 5,9 4,4 - 0,8 1,6 

 

DESERT 

COOKIE DOUGH (70 g)  (14.00 RON) 

Ingrediente: aluat cookie dough (60g)(*produs/din produs decongelat) {făină de grâu (cu calciu, fier, niacină, tiamină), ciocolată 

simplă 15% [zahăr, masă de cacao, unt de cacao, zer praf (lapte), emulsifiant (lecitină din soia), aromă naturală de vanilie], ciocolată 

cu lapte 15% [zahăr, lapte praf integral, unt de cacao, masa de cacao, emulgator: lecitină din soia, aromă natural de vanilie], zahăr 

brun moale ușor (zahăr, melasă de trestie), zahăr, unt (lapte), ulei vegetal (rapiță), sirop invertit de zahăr, agenți de creștere  

(bicarbonat de sodiu, difosfat disodiu), ou praf, lapte praf degresat, sare, stabilizator (gumă xantan), aromă naturală},  topping de 

ciocolata [zahăr apă,  pudra de cacao degresata, masa de cacao, acidifiant (E334), aroma, emulsifiant (E471), conservanti (sorbat de 

potasiu), sare]. 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Cookie Dough 1902 454 21.15 9.24 61.4 40.37   4.5 0.78 

 

 

CHOCOLATE TORTILLA - DESERT CU NUTELLA (110g) (14.00 RON) 

Ingrediente: cremă de alune de pădure cu cacao (80g)[zahăr, ulei de palmier*, alune de pădure (13%), lapte praf degresat 

(8,7%), cacao degresată pudră (7,4%), emulgator: lecitină (soia), vanilină], tortilla (30g) *produs/din produs decongelat) (făină, 

ulei vegetal, glucoza, emulgator E471, E500, stabilizator E471, E920), ulei floarea soarelui, zahăr brun. 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Chocolate Tortilla - 

Nutella 1851 443 24.95 7.29 47.41 38.44 1.06 6.69 0.5 
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WAFFLES (90g) (14.00 RON) 

Ingrediente: Gofra (80g) (*produs/din produs decongelat) (făină: grau, uleiuri și grăsimi vegetale (palmier), zahăr, apă, oua, 

drojdie, sirop de zahăr invertit, lapte praf integral, sare, emulgatori: lecitine, E471; corector de aciditate: acid citric; arome, colorant: 

caroten), topping de ciocolata [zahăr apă,  pudră de cacao degresată, masă de cacao, acidifiant (E334), aroma, emulsifiant (E471), 

conservanti (sorbat de potasiu), sare]. 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Waffles 1831 438 22.96 11.96 52.31 25.83  5.41 0.04 

 

ÎNGHEŢATĂ  

BEN & JERRY’S CHOCOLATE FUDGE BROWNIE (465 ml) (40.00 RON) 

Ingrediente: smântână (lapte) (25%),  apă, zahăr, lapte degresat condensat, cacao pudră (4,8%), făină de grâu, cacao cu ingrediente 

redus de grăsime (1%), ulei de soia complet rafinat, gălbenuş de ou, zahăr invertit, ouă, albuş de ou deshidratat, stabilizatori (gumă 

guar, caragenan), sare, extract de vanilie, malt de orz, agent de afânare (bicarbonat de sodiu). 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Ben & Jerry’s Chocolate 

Fudge Brownie 465 ml 

1047 249 13 7.8 29 27   4.3 0.23 

 

BEN & JERRY’S COOKIE DOUGH (465 ml) (40.00 RON) 

Ingrediente: smântână (27%), apă, lapte degresat condensat, zahăr, făină de grau, zahăr brun, gălbenuş de ou, unt, uleiuri vegetale 

(ulei de soia total rafinat, ulei de cocos), oua, masă de cacao, grăsime de cocos, cacao cu conţinut redus de grăsime, melasă, extract 

de vanilie, stabilizatori (gumă guar, carrageenan), sare, unt de cacao, aroma natuarala de vanilie si zahar brun cu alte arome naturale, 

aroma naturala de unt, emulsifiant (lecitină din soia), grasime din lapte. 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Ben & Jerry’s Cookie 

Dough 
1131 270 15 9.2 31 25   4 0.14 

 

BEN&JERRY’S CHOCOLATE FUDGE BROWNIE (100 ml) (15.00 RON) 

Ingrediente: apă, smântână (lapte) (24%), zahăr, lapte degresat condensat, cacao pudră (4%), făină de grâu, cacao cu ingrediente 

redus de grăsime, ulei de soia, zahăr invertit, gălbenuş de ou, ouă integrale, albuş de ou, sare, stabilizatori (gumă guar, carrageenan), 

extract de vanilie, făină de orz, agent de afânare (bicarbonat de sodiu). 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Ben&Jerry’s Chocolate 

Fudge Brownie 100 ml 

1062 253 12 7.4 31 28   4.2 0.21 

 

BEN & JERRY’S COOKIE DOUGH (100 ml) (15.00 RON) 

Ingrediente:  smântână (28%), apă, zahăr, lapte degresat condensat, făină de grâu, gălbenuş de ou, uleiuri vegetale (cocos, soia), 

grăsime din lapte, cacao cu ingrediente redus de grăsime, ouă, zahăr brun, masă de cacao, melasă, extract de vanilie, arome, 

stabilizatori (gumă guar, carrageenan), sare, unt de cacao, emulsifiant (lecitină din soia). 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Ben & Jerry’s Cookie 

Dough 100 mL 
1125 268 15 10 29 25   4 0.14 

 

BEN & JERRY’S STRAWBERRY CHEESECAKE (100 ml) (15.00 RON) 

Ingrediente: smântână (lapte) (24%), apă, zahăr, lapte degresat condensat, căpşune piure (6%), căpşune bucăţele (5%), uleiuri 

vegetale (ulei de soia complet rafinat, ulei de rapiţă), zahăr pudră, gălbenuş de ou, amidon de porumb, făină de grâu, făină de grâu 

integrală, brânză (0,9%), grăsime din lapte, stabilizatori (pectină, gumă guar, gumă de caruba, caragenan), suc concentrat de lămâie, 

sare, emulsifiant (lecitină din soia), melasă, miere, agent de afânare (bicarbonat de sodiu), aromă naturală, suc concentrat de soc, 

corector de aciditate (acid lactic). 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 
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Ben & Jerry’s 

Strawberry 

Cheesecake 100 ml 
1037 247 14 7.3 27 24   3.2 0.22 

 

SOSURI 

KETCHUP DULCE (58g) (5.00 RON) 

Ingrediente: apă,  concentrat de tomate ( 24%), zahăr otet din vin, amidon modificat din porumb, sare iodată, conservanti: benzoat 

de sodiu, sorbat de potasiu, condimente, stabilizatori: gumă guar, guma xantan, acidifiant: acid citric. 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Ketchup dulce 308 73 0.1 0.1 16.6 14.4 - 1.3 1.28 

 

KETCHUP PICANT (58g) (5.00 RON)  

Ingrediente: apă,  concentrat de tomate ( 24%), zahăr otet din vin, amidon modificat din porumb, sare iodată, conservanti: benzoat 

de sodiu, sorbat de potasiu, condimente, stabilizatori: gumă guar, guma xantan, acidifiant: acid citric; extract natural de ardei iute. 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Ketchup picant 308 73 0.1 0.1 16.6 14.4 - 1.3 1.28 

 

SOS USTUROI (58g) (5.00 RON) 

Ingrediente: ulei 40%, apă, zahăr amidon modificat din porumb, muștar  6% ( muștar , otet vin, zahăr, sare iodată, amidon modificat 

din porumb, stabilizator: guma xantan, colorant: betacaroten ), usturoi (min.1.5% ), praf ou, proteine lapte, sare iodată,otet din vin, 

piper, stabilizator: guma xantan, conservanti: benzoat de sodiu, sorbat de potasiu, antioxidanți: BHA,BHT, acidifiant: acid lactic, 

acid citric. 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Sos usturoi 1866 452 45 4.8 11 5.3 1 1.3 1.3 

 

SOS SALSA (58g) (5.00 RON)   

Ingrediente: apă,  zahăr pasta de tomate, ceapă,  pasta de ardei, amidon modificat din porumb, glucoza, otet din vin, ardei gras verde, 

sare iodată, substanta de ingrosare : guma xantan, gumă guar, condimente: chiili, chimen, coriandru. 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Sos salsa 403 95 0.1 0 21.6 14.5 0 1.3 2 

 

BĂUTURI 

COCA-COLA/ COCA-COLA ZERO/ FANTA ORANGE/FANTA MADNESS DE STRUGURI/SPRITE (sticlă 500 ml)  

COCA-COLA (500 ml) (8.00 RON) 

Ingrediente: apă, zahăr ,dioxid de carbon, colorant: caramel E150d, acidifiant:acid fosforic, arome naturale, cafeina. Conține: 

cafeina. 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Coca-Cola 180 42 0 0 10.6 10.6 0 0 0 

 

COCA-COLA ZERO (0.5ml) (8.00 RON) 

Ingrediente: apă, dioxid de carbon, colorant:caramel E150 d, indulcitori: ciclamat de sodiu, acesulfam-K și aspartam, acidifiant: 

acid fosforic, arome naturale, cafeina, corector de aciditate: citrat de sodiu. Conține cafeina.  Conține o sursă de fenilalanina. 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Coca-Cola zero 0.9 0.2 0 0 0 0 0 0 0.02 

 

FANTA ORANGE (0.5ml) (8.00 RON) 

Ingrediente: apă, zahăr, suc de portocale (min 5%), dioxid de carbon, acidifiant acid citric, arome naturale de portocale cu alte arome 

naturale, antioxidant acid ascorbic, colorant beta-caroten, stabilizator: gumă de guar. 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Glucide, g Fibre, g Proteine, g Sare, g  
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kJ kcal Din care: acizi 
grasi saturati, g 

Din care: 
zaharuri, g 

Fanta orange 
183 43 0 0 10.5 10.5 0 0 0 

 

FANTA MADNESS DE STRUGURI (0.5ml) (8.00 RON) 

Ingrediente: apă, zahăr, dioxid de carbon, acidifiant acid citric, conservant: benzoat de sodiu, coloranti: azorubina, tartrazina și verde 

S, arome naturale, identic naturale și artificiale. 

 
Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Fanta Madness de 
struguri 246 58 0 0 14.3 14.3 0 0 0 

 

SPRITE (0.5ml) (8.00 RON) 

Ingrediente: apă, zahăr, dioxid de carbon, acidifiant: acid citric, conservant: benzoat de sodiu, corector de aciditate citrat de sodiu, 

arome naturale de lămâie, lămâie verde. 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 
grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 
zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Sprite 176 41 0 0 10.2 10.2 0 0 0 

 

COCA-COLA/ COCA-COLA ZERO/ FANTA ORANGE/ FANTA MADNESS DE STRUGURI/SPRITE (st 2L)  

COCA-COLA (2 L) (12.00 RON) 

Ingrediente: apă, zahăr ,dioxid de carbon, colorant: caramel E150d, acidifiant: acid fosforic, arome naturale, cafeina. Conține: 

cafeina. 

 
Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Coca-Cola 180 42 0 0 10.6 10.6 0 0 0 

 

COCA-COLA ZERO (2 L) (12.00 RON) 

Ingrediente: apă, dioxid de carbon, colorant: caramel E150 d, indulcitori: ciclamat de sodiu, acesulfam-K și aspartam, acidifiant: 

acid fosforic, arome naturale, cafeina, corector de aciditate: citrat de sodiu. Conține cafeina.  Conține o sursa de fenilalanina. 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Coca-Cola zero 0.9 0.2 0 0 0 0 0 0 0.02 

 

FANTA ORANGE (2 L) (12.00 RON) 

Ingrediente: Apă , zahăr, suc de portocale (min 5%), dioxid de carbon, acidifiant acid: citric, arome naturale de portocale cu alte 

arome naturale, antioxidant: acid ascorbic, colorant: beta-caroten, stabilizator: guma de guar. 

 
Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 
grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 
zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Fanta Orange 183 43 0 0 10.5 10.5 0 0 0 

 

FANTA MADNESS DE STRUGURI (2 L) (12.00 RON) 

Ingrediente: apă, zahăr, dioxid de carbon, acidifiant acid citric, conservant: benzoat de sodiu, coloranti: azorubina, tartrazina și verde 

S, arome naturale, identic naturale și artificiale. 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Fanta Madness de 
struguri 

246 58 0 0 14.3 14.3 0 0 0 

 

SPRITE (2 L) (12.00 RON) 

Ingrediente: apă, zahăr, dioxid de carbon, acidifiant: acid citric, conservant: benzoat de sodiu, corector de aciditate: citrat de sodiu, 

arome naturale de lamaie, lamaie verde. 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Sprite 176 41 0 0 10.2 10.2 0 0 0 
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FUZE TEA CU PIERȘICA ȘI HIBISCUS (0.5ml)  (8.00 RON) 

Ingrediente: apă, zahăr, fructoza, acid citric, acid malic, extract de ceai (0,12%), suc de piersici din concentrat (0,1%), arome 

naturale, corector de aciditate: citrat de sodiu, antioxidanți: acid ascorbic, extract de hibiscus (0,01%), îndulcitor glicozide derivate 

din steviol. 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Fuze Tea cu Pierșica 
și Hibiscus 0.5ml 81 19 0 0 4.5 4.5 0 0 0.02 

 

BAUTURA RACORITOARE NECARBOGAZOASA CU EXTRACT DE CEAI ȘI AROMĂ DE PIERȘICA ȘI HIBISCUS, CU 

ZAHĂR ȘI INDULCITORI. PRODUS PASTEURIZAT. Nu contine conservanti. 

FUZE TEA LAMAIE ȘI LEMONGRASS (0.5ml) (8.00 RON) 

Ingrediente: apă, zahăr, fructoza, acidifiant: acid citric, extract de ceai (0,12%), corector de aciditate: citrati de sodiu, suc de lămâie 

din concentrat (0,1%), arome naturale, antioxidant: acid ascorbic, extract de lemongrass (0,01%), îndulcitor glicozide derivate din 

steviol. 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 
grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 
zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Fuze Tea Lamaie și 

Lemongrass 0.5ml 80 19 0 0 4.4 4.4 0 0 0.03 

 

BĂUTUR RĂCORITOARE NECARBOGAZOASA CU EXTRACT DE CEAI ȘI AROMĂ DE LĂMAIE ȘI LEMONGRASS, CU 

ZAHĂR ȘI INDULCITORI. PRODUS PASTEURIZAT.  

 

CAPPY NECTAR PORTOCALE (0.33 ml) (7.50 RON) 

Ingrediente: suc de portocale 100%, obtinut din concentrat. Produs pasteurizat. 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Cappy nectar 

portocale 178 42 0 0 8.7 8.7 0 0.7 0 

 

APĂ PLATA-IZVORUL ALB (0.5ml)  (6.00 RON) 

APĂ MINERALA-DORNA (0.5ml) (6.00 RON) 

APĂ MINERALA-POIANA NEGRI (0.5ml) (6.00 lei RON) 

 

BERE 

BERE URSUS ALC 5 % vol  (cut 0.5ml)  (8.00 RON) 

Ingrediente: malt din orz, apă ,hamei. 

 

BERE TUBORG ALC 5.0% vol  (cut 0.5ml)  (8.00 RON) 

Ingrediente: apă,malt din orz, porumb, hamei. 

 

BERE CARLSBERG ALC, 5.2% vol (cut 0.5ml)  (9.00 RON) 

Ingrediente: apă, malt din orz, hamei. 

 

CAFEA 

Espresso (40 ml) (6.00 RON) 

Ingrediente: apă, 100% cafea boabe LAVAZZA. Se serveste cu lapte UHT (lapte de vacă 3,5 % grasime). 

 
Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Espresso (40 ml) 15 3 0.06 0.032 0.4 0.4 <0.01 0.33 0.0010 

 

Espresso lung (80 ml) (6.00 RON) 

Ingrediente: apă, 100% cafea boabe LAVAZZA. Se serveste cu lapte UHT (lapte de vacă 3,5 % grasime). 

 
Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Espresso lung (80 ml) 15 3 0.06 0.032 0.4 0.4 <0.01 0.33 0.0010 
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Fructe cu coaja - Migdale, Alune de padure, Nuci, Anacarde, Nuci de Brazilia, Fistic, Nuci de Macadamia și Nuci de Queensland. 

Dioxid de sulf și sulfiți în concentrații de peste 10mg/kg sau 10mg/litru, exprimate în SO2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kJ/ 2000 kcal). 

Nu pot fi excluse combinații încrucișate la fiecare dintre ingrediente cât și anumite impurități tehnologice inevitabile ale fiecaror produse. Datele se bazeaza pe rețete 

standard. Pot exista variații în domeniu de toleranță specificat. Toate produsele Pizza Hut pot conține urme de substanțe alergene (lactoză, gluten, soia, ou, țelină, 

muștar, fructe cu coajă, arahide, semințe de susan, pește, crustacee, dioxid de sulf, lupin, moluște) ce provin din materiile prime obținute în fabrici, ce procesează 

alimente cu conținut de substanțe alergene. Unele produse vândute în restaurantele Pizza Hut nu sunt prezente în acest meniu, în special cele de sezon și cele nou 

promovate. Valorile nutriționale pot prezenta variații în funcție de sezon, locație și alți factori (rotunjirea numărului zecimal), putând suporta modificări fără o 

inștiințare prealabilă. Dacă doriți informații suplimentare despre oricare dintre produsele noastre, vă rugăm intrebați membrii echipei Pizza Hut. 

Informația furnizată este disponibilă începând cu 10.03.2023 și poate fi schimbată în orice moment. 
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AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A.  
              D/B/A Pizza Hut Romania 

 

Telefon:  +40 (21) 201 1757 Fax:  +40 (21) 201 1759 

Adresa:  American Restaurant System S.A. Calea Dorobantilor nr. 239, etaj 2, camera 1, Bucuresti, sector 1, Romania 

Cod Fiscal R06331682, R.C. J40/19307/1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENIU PIZZA HUT DELIVERY 
 

Informații despre: 

ingrediente, alergeni și gramaje produse 

– Provincie – 
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BLATURI PIZZA  

 

BALT CLASSIC  

Ingrediente: blat (mic 210g/mediu 360g/mare 530g) [făină alba de grau,apă, ulei de măsline , mix drojdie (sare, drojdie, aroma de 

drojdie, emulgatori:  mono si digliceride de acizi grasi; dezactivant drojdie; făină de grau; ulei de floarea-soarelui; fermenti)], fâină 

de porumb. 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Blat Classic 1149 272 5.03 0.64 44.4 2.57 3.4 10.65 1.54 

 

BLAT PAN     

Ingrediente: blat pan mediu (340g) (*produs/din produs decongelat) [apa, drojdie (drojdie de panificatie, agent de rehidratare E 

491), ulei vegetal din rapita, premix (sare, silfat de calciu, emulsifianti E481, E472e, agent de tratarea făină  E300, enzime (alfa-

amilaza, xilaza, gluco-oxidaza, proteaza, celulaza), zahăr agent de tratare făină (acid ascorbic E300]. 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Blat Pan 879 211 7.8 5.29 22.1 8.8 9.6 18.3 0.047 

 

BLAT CHEESY BITES   

Ingrediente: Blat classic mare (530g) (făină din grau,  apa, ulei vegetal din rapita, zahăr drojdie (drojdie de panificatie, agent de 

hidratare, E491), premix (carbonat de calciu, sulfat de calciu, emulsifianti, E481, E472e, E471, agent de tratare făină: E300, enzime), 

sare, gluten, fibre din radacina de cicoare)], string cheese (155g) (*produs/din produs decongelat) [brânză Mozzarella 95% (lapte), 

amidon, stabilizator (fibra de citric,) arome naturale, acidifiant (acid lactic)], condimente cheesy bites [maltodextrină, brânză pudra, 

sare, ulei vegetal, usturoi deshidratat, patrunjel deshidratat, agent anti-aglomerare(dioxid de silicon)], aromă cu usturoi [uleiuri 

vegetale (floarea soarelui), aromă naturală de usturoi-unt, beta-caroten (E160a), propulsor: butan (E943a), propan (E944)]. 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Blat Cheesy Bites 1156 275 8.42 3.66 35.33 2.10 2.63 13.22 1.71 

 

BLAT STUFFED CRUST 

Ingrediente: Blat classic mare (530g) (făină din grau,  apa, ulei vegetal din rapita, zahăr drojdie (drojdie de panificatie, agent de 

hidratare, E491), premix (carbonat de calciu, sulfat de calciu, emulsifianti, E481, E472e, E471, agent de tratare făină: E300, enzime), 

sare, gluten, fibre din radacina de cicoare)], string cheese (200g) (*produs/din produs decongelat) [brânză Mozzarella 95% (lapte), 

amidon, stabilizator (fibra de citric,) arome naturale, acidifiant (acid lactic)], condimente cheesy bites [maltodextrină, brânză pudra, 

sare, ulei vegetal, usturoi deshidratat, patrunjel deshidratat, agent anti-aglomerare(dioxid de silicon)], aromă cu usturoi [uleiuri 

vegetale (floarea soarelui), aromă naturală de usturoi-unt, beta-caroten (E160a), propulsor: butan (E943a), propan (E944)]. 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Blat Stuffed Crust 

Crust 

1158 275 9.13 4.3 33.41 2 2.47 13.76 1.75 

 

SOS PIZZA MARINARA  (35g/52g/70g)  

Ingrediente: concentrat tomate (3000g) (roșii, acid citric),apă, amestec condiment marinara spice (237g) [zahăr, ierburi aromatice 

(oregano, busuioc, maghiran, cimbru), sare, pudră de ceapă, maltodextrină, extract de drojdie, ulei de rapiță, agent de îngorțare 

(gumă guar), pudră de usturoi, agent anti-aglomerare (dioxid de silicon)]. 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Sos pizza marinara 243 58 0.13 0.02 10.63 8.85 0.18 2.14 0.44 
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PIZZA (mică/ medie/ mare) 

Gramajul produsului diferă în funcție de blatul ales. 

 

PIZZA TUNA 
PIZZA pe blat classic (g) PIZZA pe blat pan (g) PIZZA pe blat cheesy 

bites (g) 
PIZZA pe blat Stuffed 

Crust (g) 

blat mic blat mediu blat mare blat mediu blat mediu blat mare 
311 554 815 538 808 966 

preț lei 

29.00 44.50 56.50 44.50 62.00 68.00 

Ingrediente: blat la alegere (vezi gramaj și ingrediente de la categorie blaturi)  (*produs/din produs decongelat. Poate proveni și din 

produs refrigerat), brânză Mozzarella (54g/108g/162g) [caș (lapte de pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag),apă, sare)],   sos 

pizza marinara  (35g/52g/70g)[concentrat tomate (roșii, acid citric),apă, amestec condiment marinara spice (zahăr, ierburi aromatice 

(oregano, busuioc, maghiran, cimbru), sare, pudră de ceapă, maltodextrină, extract de drojdie, ulei de rapiță, agent de îngorțare 

(gumă guar), pudră de usturoi, agent anti-aglomerare (dioxid de silicon)], ton (22g/45g/75g) (ton,apă, sare, ulei de soia), porumb 

boabe (18g/36g/54g) (porumb dulce boabe,apă, zahăr, sare), ceapă, măsline negre (14g/25g/28g) [măsline înnegrite prin oxidare în 

saramură: măsline (59%), apă (39%), sare (1,4%), stabilizatori de culoare: gluconat de fier, corector de aciditate: acid lactic]. 
 
Pizza Tuna pe Blat 

 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Blat Classic 903 215 6.4 2.5 27.6 2.79 2.22 10.57 1.17 

Blat Pan 845 202 8.22 5.22 14.54 5.82 5.3 14.78 0.38 

Blat Stuffed Crust 

Crust 956 228 8.98 4.64 23.08 2.3 1.83 12.77 1.35 

Blat Cheesy Bites 947 226 8.55 4.28 23.8 2.37 1.9 12.42 1.31 

 

PIZZA  FAN BACON   
PIZZA pe blat  classic (g) PIZZA pe blat  pan (g) 

blat mic blat mediu blat mare blat mediu 
284 503 753 487 

preț lei 

21.00 33.00 43.00 33.00 

Ingrediente: blat la alegere (vezi gramaj și ingrediente de la categorie blaturi)  (*produs/din produs decongelat. Poate proveni și din 

produs refrigerat), brânză Mozzarella (54g/108g/162g) [caș (lapte de pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag),apă, sare)],   sos 

pizza marinara  (35g/52g/70g)[concentrat tomate (roșii, acid citric),apă, amestec condiment marinara spice (zahăr, ierburi aromatice 

(oregano, busuioc, maghiran, cimbru), sare, pudră de ceapă, maltodextrină, extract de drojdie, ulei de rapiță, agent de îngorțare 

(gumă guar), pudră de usturoi, agent anti-aglomerare (dioxid de silicon)], bacon afumat (22g/45g/80g) [carne de porc (87%),apă, 

sare, zer praf, dextroza, aromă de fum, zahăr, stabilizatori: tri si di-fosfati de sodiu, caragenan, antioxidant: eritorbat de sodiu, 

potențiator de aromă: monoglutamat de sodiu, ribonucleotide disodice, conservant: nitrit de sodiu],  porumb boabe (18g/36g/54g) 

(porumb dulce boabe,apă, zahăr, sare). 

Pizza Fan bacon se serveste doar pe categoria de blaturi: Pan si Clasic. 

 

Pizza Fan Bacon pe 

Blat 

 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Blat Classic 1036 247 8.8 3.53 29.78 2.7 2.43 10.88 1.35 

Blat Pan 993 238 11.4 6.75 15.42 6 5.78 15.48 0.52 

 

PIZZA  CHICK’N’PEPPA 
PIZZA pe blat  classic (g) PIZZA pe blat  pan (g) 

blat mic blat mediu blat mare blat mediu 
288 503 753 487 

preț lei 

21.00 33.00 43.00 33.00 

Ingrediente: blat la alegere (vezi gramaj și ingrediente de la categorie blaturi)  (*produs/din produs decongelat. Poate proveni și din 

produs refrigerat), brânză Mozzarella (54g/108g/162g) [caș (lapte de pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag),apă, sare)],   sos 

pizza marinara  (35g/52g/70g)[concentrat tomate (roșii, acid citric),apă, amestec condiment marinara spice (zahăr, ierburi aromatice 

(oregano, busuioc, maghiran, cimbru), sare, pudră de ceapă, maltodextrină, extract de drojdie, ulei de rapiță, agent de îngorțare 

(gumă guar), pudră de usturoi, agent anti-aglomerare (dioxid de silicon)], cubulețe din carne de pui (22g/45g/80g) (*produs/din 

produs decongelat) [piept de pui (95 %), ulei dee floarea soarelui, proteină vegetală din soia, stabilizatori (di si trifosfati de sodiu) 

amidon modificat, sare, sirop de glucoză, corectori de aciditate (acetat de sodiu, carbonat de sodiu), potențiator de aromă (glutamat 
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de sodiu), condimente (usturoi, boia de ardei dulce, boia de ardei iute, oregano, piper alb), agent de ingrosare (guma xantan)zahăr, 

maltodextrina, transglutaminaze, aromă de fum], ardei. 

Pizza Chick’n’Peppa se serveste doar pe categoria de blaturi: Pan si Clasic. 
 

Pizza Pui pe Blat 

 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Blat Classic 779 185 5.56 2.25 22.7 2.44 1.92 10.12 1.05 

Blat Pan 902 215 8.65 5.57 14.5 6.09 5.65 16.16 0.43 

 

PIZZA  DOUBLE CHEESE  
PIZZA pe blat  classic (g) PIZZA pe blat  pan (g) 

blat mic blat mediu blat mare blat mediu 
272 479 706 463 

preț lei 

21.00 33.00 43.00 33.00 

Ingrediente: blat la alegere (vezi gramaj și ingrediente de la categorie blaturi)  (*produs/din produs decongelat. Poate proveni și din 

produs refrigerat), brânză Mozzarella (54g/108g/162g) [caș (lapte de pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag),apă, sare)],  brânză 

Cheddar (27g/54g/80g) (*produs/din produs decongelat) [lapte, sare, amidon din cartofi, culturi de acid lactic, cheag microbian, 

colorant: E160b (ii)]. 

Pizza DOUBLE CHEESE se serveste doar pe categoria de blaturi: Pan si Clasic. 

 

Pizza Double Cheesy 

pe Blat 

 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Blat Classic 1193 284 10.76 4.96 32.16 1.93 2.59 13.39 1.53 

Blat Pan 1137 272 13.56 8.75 15.46 5.89 6.5 18.86 0.55 

 

PIZZA  VEGGIE & MOZZARELLA  
PIZZA pe blat  classic (g) PIZZA pe blat  pan 

(g) 
PIZZA pe blat  

cheesy bites (g) 
PIZZA pe blat  Stuffed 

Crust (g) 

blat mic blat mediu blat mare blat mediu blat mediu blat mare 
327 574 839 558 828 990 

preț lei 

25.50 39.50 50.50 39.50 57.00 62.00 

Ingrediente: blat la alegere (vezi gramaj și ingrediente de la categorie blaturi)  (*produs/din produs decongelat. Poate proveni și din 

produs refrigerat), brânză Mozzarella (54g/108g/162g) [caș (lapte de pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag),apă, sare)],   sos 

pizza marinara (35g/52g/70g) [concentrat tomate (roșii, acid citric),apă, amestec condiment marinara spice (zahăr, ierburi aromatice 

(oregano, busuioc, maghiran, cimbru), sare, pudră de ceapă, maltodextrină, extract de drojdie, ulei de rapiță, agent de îngorțare 

(gumă guar), pudră de usturoi, agent anti-aglomerare (dioxid de silicon)], ardei, ciuperci, roșii,  porumb boabe (18g/36g/54g) 

(porumb dulce boabe,apă, zahăr, sare), măsline negre (14g/25g/28g) [măsline înnegrite prin oxidare în saramură: măsline (59%), 

apă (39%), sare (1,4%), stabilizatori de culoare: gluconat de fier, corector de aciditate: acid lactic]. 

Pizza Veggie & 

Mozzarella   pe Blat 
DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Blat Classic 840 200 5.93 2.33 26.56 2.57 2.34 8.87 1.07 

Blat Pan 790 189 7.73 4.97 14.31 5.5 5.33 12.85 0.32 

Blat Stuffed Crust 

Crust 911 217 8.6 4.48 22.72 2.11 1.97 11.25 1.28 

Blat Cheesy Bites 901 215 8.17 4.12 23.41 2.17 2.05 10.84 1.24 

 

PIZZA  ROMA   
PIZZA pe blat  classic (g) PIZZA pe blat  pan 

(g) 
PIZZA pe blat  

cheesy bites (g) 
PIZZA pe blat  Stuffed 

Crust (g) 

blat mic blat mediu blat mare blat mediu blat mediu blat mare 
297 514 746 498 768 896 

preț lei 

25.50 39.50 50.50 39.50 57.00 62.00 

Ingrediente: blat la alegere (vezi gramaj și ingrediente de la categorie blaturi)  (*produs/din produs decongelat. Poate proveni și din 

produs refrigerat), brânză Mozzarella (54g/108g/162g) [caș (lapte de pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag),apă, sare)],   sos 

pizza marinara  (35g/52g/70g)[concentrat tomate (roșii, acid citric),apă, amestec condiment marinara spice (zahăr, ierburi aromatice 

(oregano, busuioc, maghiran, cimbru), sare, pudră de ceapă, maltodextrină, extract de drojdie, ulei de rapiță, agent de îngorțare 

(gumă guar), pudră de usturoi, agent anti-aglomerare (dioxid de silicon)], felii de șuncă (24g/40g/56g) [carne de porc,apă, agent 
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gelatinizant (caragenan), amidon, fibre (orez), zaharuri (maltodextrină), sare, stabilizatori (trifosfati), antioxidant (ascorbat de 

sodiu), arome naturale, colorant (carmine),  conservant (nitrit de sodiu)], ciuperci, măsline negre (14g/25g/28g) [măsline înnegrite 

prin oxidare în saramură: măsline (59%), apă (39%), sare (1,4%), stabilizatori de culoare: gluconat de fier, corector de acid itate: 

acid lactic]. 
 

Pizza Roma  pe Blat 

 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Blat Classic 981 234 8.56 3.43 27.53 2.4 2.2 10.49 1.28 

Blat Pan 935 224 10.69 6.45 14.03 5.71 5.56 15.1 0.46 

Blat Stuffed Crust 

Crust 1040 248 11.02 5.6 23.41 1.94 1.83 12.92 1.48 

Blat Cheesy Bites 1034 247 10.65 5.25 24.2 2.01 1.91 12.54 1.45 

 

PIZZA  CALIFORNIA  
PIZZA pe blat  classic (g) PIZZA pe blat  pan 

(g) 
PIZZA pe blat  

cheesy bites (g) 
PIZZA pe blat  Stuffed 

Crust (g) 

blat mic blat mediu blat mare blat mediu blat mediu blat mare 
304 535 801 519 790 951 

preț lei 

25.50 39.50 50.50 39.50 57.00 62.00 

Ingrediente: blat la alegere (vezi gramaj și ingrediente de la categorie blaturi)  (*produs/din produs decongelat. Poate proveni și din 

produs refrigerat), brânză Mozzarella (54g/108g/162g) [caș (lapte de pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag),apă, sare)],   sos 

pizza marinara  (35g/52g/70g)[concentrat tomate (roșii, acid citric),apă, amestec condiment marinara spice (zahăr, ierburi aromatice 

(oregano, busuioc, maghiran, cimbru), sare, pudră de ceapă, maltodextrină, extract de drojdie, ulei de rapiță, agent de îngorțare 

(gumă guar), pudră de usturoi, agent anti-aglomerare (dioxid de silicon)], cubulețe din carne de pui (22g/45g/80g) (*produs/din 

produs decongelat) [piept de pui (95 %), ulei dee floarea soarelui, proteină vegetală din soia, stabilizatori (di si trifosfati de sodiu) 

amidon modificat, sare, sirop de glucoză, corectori de aciditate (acetat de sodiu, carbonat de sodiu), potențiator de aromă (glutamat 

de sodiu), condimente (usturoi, boia de ardei dulce, boia de ardei iute, oregano, piper alb), agent de ingrosare (guma xantan)zahăr, 

maltodextrina, transglutaminaze, aromă de fum], ardei, porumb boabe (18g/36g/54g) (porumb dulce boabe,apă, zahăr, sare). 

 

Pizza California  pe 

Blat 

 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Blat Classic 925 220 6.43 2.52 28.35 2.82 2.4 10.95 1.23 

Blat Pan 875 209 8.37 5.36 15.15 5.98 5.61 15.45 0.43 

Blat Stuffed Crust 

Crust 976 232 9.02 4.67 23.48 2.26 1.96 13.35 1.42 

Blat Cheesy Bites 967 230 8.59 4.31 24.23 2.33 2.03 13.01 1.38 

 

PIZZA  EUROPEANA    
PIZZA pe blat  classic (g) PIZZA pe blat  pan 

(g) 
PIZZA pe blat  

cheesy bites (g) 
PIZZA pe blat  Stuffed 

Crust (g) 

blat mic blat mediu blat mare blat mediu blat mediu blat mare 
306 531 791 515 786 942 

preț lei 

25.50 39.50 50.50 39.50 57.00 62.00 

Ingrediente: blat la alegere (vezi gramaj și ingrediente de la categorie blaturi)  (*produs/din produs decongelat. Poate proveni și din 

produs refrigerat), brânză Mozzarella (54g/108g/162g) [caș (lapte de pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag),apă, sare)],   sos 

pizza marinara  (35g/52g/70g)[concentrat tomate (roșii, acid citric),apă, amestec condiment marinara spice (zahăr, ierburi aromatice 

(oregano, busuioc, maghiran, cimbru), sare, pudră de ceapă, maltodextrină, extract de drojdie, ulei de  rapiță, agent de îngorțare 

(gumă guar), pudră de usturoi, agent anti-aglomerare (dioxid de silicon)], felii de șuncă (24g/40g/56g)[carne de porc,apă, agent 

gelatinizant (caragenan), amidon, fibre (orez), zaharuri (maltodextrină),  sare, stabilizatori (trifosfati),  antioxidant (ascorbat de 

sodiu) , arome naturale, colorant (carmine),  conservant (nitrit de sodiu)],  ciuperci, cubulețe din carne de vită  (22g/45g/80g)  

(*produs/din produs decongelat) [carne de vita (60%),apă, proteine din soia, sare, zahăr glucoza, condimente, potențiator de aromă: 

monoglutamat de sodiu, ulei de rapiță]. 
 

Pizza Europeana   pe 
Blat 

 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Blat Classic 1001 238 9.07 3.68 26.81 2.36 2.14 11.3 1.34 

Blat Pan 960 230 11.22 6.63 13.62 5.55 5.37 15.92 0.56 

Blat Stuffed Crust 

Crust 1045 250 11.36 5.72 22.38 1.89 1.75 13.57 1.53 

Blat Cheesy Bites 1040 248 11.02 5.4 23.09 1.94 1.81 13.24 1.5 
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PIZZA  NEVADA 
PIZZA pe blat  classic (g) PIZZA pe blat  pan 

(g) 
PIZZA pe blat  
cheesy bites (g) 

PIZZA pe blat  Stuffed 
Crust (g) 

blat mic blat mediu blat mare blat mediu blat mediu blat mare 
330 578 858 562 833 1008 

preț lei 

29.00 44.50 56.50 44.50 62.00 68.00 

 Ingrediente: blat la alegere (vezi gramaj și ingrediente de la categorie blaturi)  (*produs/din produs decongelat. Poate proveni și 

din produs refrigerat), brânză Mozzarella (54g/108g/162g) [caș (lapte de pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag),apă, sare)],   sos 

pizza marinara  (35g/52g/70g)[concentrat tomate (roșii, acid citric),apă, amestec condiment marinara spice (zahăr, ierburi aromatice 

(oregano, busuioc, maghiran, cimbru), sare, pudră de ceapă, maltodextrină, extract de drojdie, ulei de rapiță, agent de îngorțare 

(gumă guar), pudră de usturoi, agent anti-aglomerare (dioxid de silicon)], bacon afumat (22g/45g/80g) [carne de porc (87%),apă, 

sare, zer praf, dextroza, aromă de fum, zahăr, stabilizatori: tri si di-fosfati de sodiu, caragenan, antioxidant: eritorbat de sodiu, 

potențiator de aromă: monoglutamat de sodiu, ribonucleotide disodice, conservant: nitrit de sodiu], felii de șuncă 

(18g/36g/54g)[carne de porc,apă, agent gelatinizant (caragenan), amidon, fibre (orez), zaharuri (maltodextrină),  sare, stabilizatori 

(trifosfati),  antioxidant (ascorbat de sodiu) , arome naturale, colorant (carmine),  conservant (nitrit de sodiu)],  ciuperci, ardei, 

măsline negre (14g/25g/28g) [măsline înnegrite prin oxidare în saramură: măsline (59%), apă (39%), sare (1,4%), stabilizatori de 

culoare: gluconat de fier, corector de aciditate: acid lactic]. 
 

Pizza Nevada  pe Blat 

 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Blat Classic 950 227 9.27 3.74 24.68 2.39 2.06 10.08 1.24 

Blat Pan 917 220 11.39 6.48 12.65 5.25 4.97 14.15 0.53 

Blat Stuffed Crust 

Crust 1016 243 11.75 5.78 21.04 1.95 1.71 12.37 1.43 

Blat Cheesy Bites 1010 241 11.45 5.48 21.65 2 1.78 12.01 1.4 

 

PIZZA  HAM & BACON   
PIZZA pe blat  classic (g) PIZZA pe blat  pan 

(g) 
PIZZA pe blat  
cheesy bites (g) 

PIZZA pe blat  Stuffed 
Crust (g) 

blat mic blat mediu blat mare blat mediu blat mediu blat mare 
330 588 880 572 842 1030 

preț lei 

29.00 44.50 56.50 44.50 62.00 68.00 

Ingrediente: blat la alegere (vezi gramaj și ingrediente de la categorie blaturi)  (*produs/din produs decongelat. Poate proveni și din 

produs refrigerat), brânză Mozzarella (54g/108g/162g) [caș (lapte de pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag),apă, sare)],   sos 

pizza marinara  (35g/52g/70g)[concentrat tomate (roșii, acid citric),apă, amestec condiment marinara spice (zahăr, ierburi aromatice 

(oregano, busuioc, maghiran, cimbru), sare, pudră de ceapă, maltodextrină, extract de drojdie, ulei de rapiță, agent de îngorțare 

(gumă guar), pudră de usturoi, agent anti-aglomerare (dioxid de silicon)], bacon afumat (22g/45g/80g) [carne de porc (87%),apă, 

sare, zer praf, dextroza, aromă de fum, zahăr, stabilizatori: tri si di-fosfati de sodiu, caragenan, antioxidant: eritorbat de sodiu, 

potențiator de aromă: monoglutamat de sodiu, ribonucleotide disodice, conservant: nitrit de sodiu], felii de șuncă (18g/36g/54g) 

[carne de porc,apă, agent gelatinizant (caragenan), amidon, fibre (orez), zaharuri (maltodextrină),  sare, stabilizatori (trifosfati),  

antioxidant (ascorbat de sodiu), arome naturale, colorant (carmine),  conservant (nitrit de sodiu)],  ciuperci, roșii, porumb boabe 

(18g/36g/54g) (porumb dulce boabe,apă, zahăr, sare). 

Pizza Ham&Bacon   

pe Blat 

 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Blat Classic 966 230 9.28 3.73 25.48 2.3 2.15 10.14 1.25 

Blat Pan 925 221 11.24 6.37 13.53 5.13 5.02 14.03 0.54 

Blat Stuffed Crust 

Crust 1014 242 11.54 5.66 21.49 1.88 1.79 12.19 1.42 

Blat Cheesy Bites 1008 241 11.24 5.37 22.11 1.93 1.86 11.84 1.39 

 

PIZZA  PEPERONI    
PIZZA pe blat  classic (g) PIZZA pe blat  pan 

(g) 
PIZZA pe blat  

cheesy bites (g) 
PIZZA pe blat  Stuffed 

Crust (g) 

blat mic blat mediu blat mare blat mediu blat mediu blat mare 
277 479 701 463 734 851 

preț lei 

29.00 44.50 56.50 44.50 62.00 68.00 
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Ingrediente: blat la alegere (vezi gramaj și ingrediente de la categorie blaturi)  (*produs/din produs decongelat. Poate proveni și din 

produs refrigerat), brânză Mozzarella (54g/108g/162g) [caș (lapte de pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag),apă, sare)],   sos 

pizza marinara  (35g/52g/70g)[concentrat tomate (roșii, acid citric),apă, amestec condiment marinara spice (zahăr, ierburi aromatice 

(oregano, busuioc, maghiran, cimbru), sare, pudră de ceapă, maltodextrină, extract de drojdie, ulei de rapiță, agent de îngorțare 

(gumă guar), pudră de usturoi, agent anti-aglomerare (dioxid de silicon)], salam peperoni (24g/48g/72g)(*produs/din produs 

decongelat) [carne de vita, slanina, carne de porc, sare, condimente (muștar), dextroza, extract de condimente, antioxidanți (extract 

de rozmarin, ascorbat de sodiu), conservant (nitrat de sodiu)]. 
Pizza Peperoni  pe 

Blat 

 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Blat Classic 1173 280 11.92 4.69 29.39 2.58 2.43 12.5 1.65 

Blat Pan 1126 270 14.25 7.95 14.96 6.15 6.05 17.44 0.77 

Blat Stuffed Crust 

Crust 1183 283 13.65 6.65 24.53 2.06 1.98 14.44 1.76 

Blat Cheesy Bites 1183 283 13.37 6.33 25.42 2.12 2.07 14.11 1.74 

 

PIZZA  AMERICAN SPICY   
PIZZA pe blat  classic (g) PIZZA pe blat  pan 

(g) 
PIZZA pe blat  

cheesy bites (g) 
PIZZA pe blat  Stuffed 

Crust (g) 

blat mic blat mediu blat mare blat mediu blat mediu blat mare 
338 598 890 582 853 1041 

preț lei 

29.00 44.50 56.50 44.50 62.00 68.00 

Ingrediente: blat la alegere (vezi gramaj și ingrediente de la categorie blaturi)  (*produs/din produs decongelat. Poate proveni și din 

produs refrigerat), brânză Mozzarella (54g/108g/162g) [caș (lapte de pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag),apă, sare)],   sos 

pizza marinara  (35g/52g/70g)[concentrat tomate (roșii, acid citric),apă, amestec condiment marinara spice (zahăr, ierburi aromatice 

(oregano, busuioc, maghiran, cimbru), sare, pudră de ceapă, maltodextrină, extract de drojdie, ulei de rapiță, agent de îngorțare 

(gumă guar), pudră de usturoi, agent anti-aglomerare (dioxid de silicon)], sos Samourai (25g/50g/75g) [apa, ulei vegetal de floarea 

soarelui, amidon modificat din porumb, sare iodata, muștar (apa, muștar boabe, otet din alcool, zahăr sare iodata, amestec de 

condimente), concentrat de tomate, zahăr galbenus de ou, otet din alcool, acidifiant( acid citric), ardei iute, stabilizator (guma 

xantan), conservanti (benzoat de sodiu, sorbat de potasiu),  extract de ardei iute, antioxidant (calciu disodic EDTA)], roșii , ardei, 

ceapă, salam peperoni (12g/24g/36g) (*produs/din produs decongelat) [carne de vita, slanina, carne de porc, sare, condimente 

(muștar), dextroza, extract de condimente, antioxidanți (extract de rozmarin, ascorbat de sodiu), conservant (nitrat de sodiu)], 

jalapenos (9g/18g/27g) [ardei iute jalapenos, apă, otet, sare, stabilizator: E509, conservant: E202, colorant riboflavina]. 
 

Pizza American Spicy 

pe Blat 

 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Blat Classic 929 221 8.82 3.17 25.2 2.79 2.08 9.28 1.35 

Blat Pan 879 211 10.65 5.68 13.33 5.56 4.89 12.92 0.65 

Blat Stuffed Crust 

Crust 967 231 10.78 4.99 21.36 2.31 1.72 11.25 1.49 

Blat Cheesy Bites 959 229 10.45 4.67 21.96 2.38 1.78 10.88 1.46 

 

PIZZA  CHICKEN & CORN 
PIZZA pe blat  classic (g) PIZZA pe blat  pan 

(g) 
PIZZA pe blat  

cheesy bites (g) 
PIZZA pe blat  Stuffed 

Crust (g) 

blat mic blat mediu blat mare blat mediu blat mediu blat mare 
347 614 910 598 868 1061 

preț lei 

29.00 44.50 56.50 44.50 62.00 68.00 

Ingrediente: blat la alegere (vezi gramaj și ingrediente de la categorie blaturi)  (*produs/din produs decongelat. Poate proveni și din 

produs refrigerat), brânză Mozzarella (54g/108g/162g) [caș (lapte de pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag),apă, sare)],   sos 

pizza marinara  (35g/52g/70g)[concentrat tomate (roșii, acid citric),apă, amestec condiment marinara spice (zahăr, ierburi aromatice 

(oregano, busuioc, maghiran, cimbru), sare, pudră de ceapă, maltodextrină, extract de drojdie, ulei de rapiță, agent de îngorțare 

(gumă guar), pudră de usturoi, agent anti-aglomerare (dioxid de silicon)], cubulețe din carne de pui (22g/45g/80g) (*produs/din 

produs decongelat) [piept de pui (95 %), ulei dee floarea soarelui, proteină vegetală din soia, stabilizatori (di si trifosfati de sodiu) 

amidon modificat, sare, sirop de glucoză, corectori de aciditate (acetat de sodiu, carbonat de sodiu), potențiator de aromă (glutamat 

de sodiu), condimente (usturoi, boia de ardei dulce, boia de ardei iute, oregano, piper alb), agent de ingrosare (guma xantan)zahăr, 

maltodextrina, transglutaminaze, aromă de fum], roșii, ciuperci, măsline negre (14g/25g/28g) [măsline înnegrite prin oxidare în 

saramură: măsline (59%), apă (39%), sare (1,4%), stabilizatori de culoare: gluconat de fier, corector de aciditate: acid lactic], ardei, 

porumb boabe (18g/36g/54g) (porumb dulce boabe,apă, zahăr, sare). 
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Pizza Chicken & Corn 
pe Blat 

 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Blat Classic 822 195 5.68 2.21 25.21 2.47 2.2 9.73 1.08 

Blat Pan 772 184 7.32 4.65 13.55 5.19 4.97 13.59 0.38 

Blat Stuffed Crust 

Crust 885 211 8.14 4.2 21.41 2.03 1.84 12.08 1.28 

Blat Cheesy Bites 875 208 7.72 3.85 22 2.08 1.91 11.74 1.24 

 

PIZZA  SUPREMA   
PIZZA pe blat  classic (g) PIZZA pe blat  pan 

(g) 
PIZZA pe blat  
cheesy bites (g) 

PIZZA pe blat  Stuffed 
Crust (g) 

blat mic blat mediu blat mare blat mediu blat mediu blat mare 
304 532 890 516 786 950 

preț lei 

29.00 44.50 56.50 44.50 62.00 68.00 

Ingrediente: blat la alegere (vezi gramaj și ingrediente de la categorie blaturi)  (*produs/din produs decongelat. Poate proveni și din 

produs refrigerat), brânză Mozzarella (54g/108g/162g) [caș (lapte de pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag),apă, sare)],   sos 

pizza marinara  (35g/52g/70g)[concentrat tomate (roșii, acid citric),apă, amestec condiment marinara spice (zahăr, ierburi aromatice 

(oregano, busuioc, maghiran, cimbru), sare, pudră de ceapă, maltodextrină, extract de drojdie, ulei de rapiță, agent de îngorțare 

(gumă guar), pudră de usturoi, agent anti-aglomerare (dioxid de silicon)], cubulețe din carne de vită  (22g/45g/80g)(*produs/din 

produs decongelat)[carne de vita (60%),apă, proteine din soia, sare, zahăr glucoza, condimente, potențiator de aromă: monoglutamat 

de sodiu, ulei de rapiță], ardei, ceapă, ciuperci, salam peperoni (12g/24g/36g)(*produs/din produs decongelat) [carne de vita, 

slanina, carne de porc, sare, condimente (muștar), dextroza, extract de condimente, antioxidanți (extract de rozmarin, ascorbat de 

sodiu), conservant (nitrat de sodiu)]. 
Pizza Suprema pe Blat 

 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Blat Classic 1022 243 9.22 3.67 26.91 2.65 2.21 12.09 1.39 

Blat Pan 967 231 11.33 6.59 13.82 5.8 5.4 15.84 0.61 

Blat Stuffed Crust 

Crust 1046 250 11.38 5.67 22.39 2.13 1.8 13.55 1.55 

Blat Cheesy Bites 1041 248 11.05 5.35 23.09 2.2 1.87 13.23 1.52 

 

PIZZA  QUATRO STAGIONI  
PIZZA pe blat  classic (g) PIZZA pe blat  pan 

(g) 
PIZZA pe blat  

cheesy bites (g) 
PIZZA pe blat  Stuffed 

Crust (g) 

blat mic blat mediu blat mare blat mediu blat mediu blat mare 
308 535 790 519 790 940 

preț lei 

29.00 44.50 56.50 44.50 62.00 68.00 

Ingrediente: blat la alegere (vezi gramaj și ingrediente de la categorie blaturi)  (*produs/din produs decongelat. Poate proveni și din 

produs refrigerat), brânză Mozzarella (54g/108g/162g) [caș (lapte de pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag),apă, sare)],   sos 

pizza marinara  (35g/52g/70g)[concentrat tomate (roșii, acid citric),apă, amestec condiment marinara spice (zahăr, ierburi aromatice 

(oregano, busuioc, maghiran, cimbru), sare, pudră de ceapă, maltodextrină, extract de drojdie, ulei de  rapiță, agent de îngorțare 

(gumă guar), pudră de usturoi, agent anti-aglomerare (dioxid de silicon)], felii de şuncă (18g/36g/54g)  [carne de porc, apă, agent 

gelatinizant (caragenan), amidon, fibre (orez), zaharuri (maltodextrină), sare, stabilizatori (trifosfati), antioxidant (ascorbat de 

sodiu), arome naturale, colorant (carmine), conservant (nitrit de sodiu)], ardei, ciuperci, salam peperoni (12g/24g/36g) (*produs/din 

produs decongelat)[carne de vita, slanina, carne de porc, sare, condimente (muștar), dextroza, extract de condimente, antioxidanți 

(extract de rozmarin, ascorbat de sodiu), conservant (nitrat de sodiu)]. 
 

Pizza Quatro Stagioni 

pe Blat 

 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Blat Classic 1017 243 10.1 4.03 25.95 2.51 2.22 10.85 1.36 

Blat Pan 984 236 12.19 6.89 13.53 5.62 5.38 15.27 0.6 

Blat Stuffed Crust 

Crust 1063 254 12.05 5.93 22.38 2.06 1.87 13.04 1.53 

Blat Cheesy Bites 
1058 253 11.74 5.61 23.08 2.12 1.94 12.69 1.5 
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PIZZA  PEPPERONI & FETA   
PIZZA pe blat  classic (g) PIZZA pe blat  pan 

(g) 
PIZZA pe blat  

cheesy bites (g) 
PIZZA pe blat  Stuffed 

Crust (g) 

blat mic blat mediu blat mare blat mediu blat mediu blat mare 
310 542 806 526 797 957 

preț lei 

29.00 44.50 56.50 44.50 62.00 68.00 

Ingrediente: blat la alegere (vezi gramaj și ingrediente de la categorie blaturi)  (*produs/din produs decongelat. Poate proveni și din 

produs refrigerat), brânză Mozzarella (54g/108g/162g) [caș (lapte de pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag),apă, sare)],   sos 

pizza marinara  (35g/52g/70g)[concentrat tomate (roșii, acid citric),apă, amestec condiment marinara spice (zahăr, ierburi aromatice 

(oregano, busuioc, maghiran, cimbru), sare, pudră de ceapă, maltodextrină, extract de drojdie, ulei de rapiță, agent de îngorțare 

(gumă guar), pudră de usturoi, agent anti-aglomerare (dioxid de silicon)], ardei, ceapă, brânză Feta (18g/36g/54g) [lapte pasteurizat 

de oaie, lapte pasteurizat de capra, sare, cheag, culturi lactice], salam peperoni (12g/24g/36g)(*produs/din produs 

decongelat)[carne de vita, slanina, carne de porc, sare, condimente (muștar), dextroza, extract de condimente, antioxidanți (extract 

de rozmarin, ascorbat de sodiu), conservant (nitrat de sodiu)]. 
Pizza Pepperoni & 

Feta pe Blat 

 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Blat Classic 1005 240 9.44 4.09 26.66 2.91 2.21 10.89 1.38 

Blat Pan 966 231 11.59 7.05 13.82 6 5.34 15.24 0.62 

Blat Stuffed Crust 

Crust 1044 249 11.55 6.04 22.45 2.39 1.81 13 1.53 

Blat Cheesy Bites 1039 248 11.23 5.74 23.15 2.47 1.88 12.65 1.5 

 

PIZZA  MEAT LOVERS   
PIZZA pe blat  classic (g) PIZZA pe blat  pan 

(g) 
PIZZA pe blat  
cheesy bites (g) 

PIZZA pe blat  Stuffed 
Crust (g) 

blat mic blat mediu blat mare blat mediu blat mediu blat mare 
318 570 876 554 852 1026 

preț lei 

32.00 49.00 62.50 49.00 66.50 74.00 

Ingrediente: blat la alegere (vezi gramaj și ingrediente de la categorie blaturi)  (*produs/din produs decongelat. Poate proveni și din 

produs refrigerat), brânză Mozzarella (54g/108g/162g) [caș (lapte de pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag),apă, sare)],   sos 

pizza marinara  (35g/52g/70g)[concentrat tomate (roșii, acid citric),apă, amestec condiment marinara spice (zahăr, ierburi aromatice 

(oregano, busuioc, maghiran, cimbru), sare, pudră de ceapă, maltodextrină, extract de drojdie, ulei de rapiță, agent de îngorțare 

(gumă guar), pudră de usturoi, agent anti-aglomerare (dioxid de silicon)], cubulețe din carne de vită  (22g/45g/80g) (*produs/din 

produs decongelat) [carne de vita (60%),apă, proteine din soia, sare, zahăr glucoza, condimente, potențiator de aromă: monoglutamat 

de sodiu, ulei de rapiță], cubulețe din carne de pui (22g/45g/80g)(*produs/din produs decongelat) [piept de pui (95 %), ulei dee 

floarea soarelui, proteină vegetală din soia, stabilizatori (di si trifosfati de sodiu) amidon modificat, sare, sirop de glucoză, corectori 

de aciditate (acetat de sodiu, carbonat de sodiu), potențiator de aromă (glutamat de sodiu), condimente (usturoi, boia de ardei dulce, 

boia de ardei iute, oregano, piper alb), agent de ingrosare (guma xantan)zahăr, maltodextrina, transglutaminaze, aromă de fum], 

bacon afumat (22g/45g/80g) [carne de porc (87%),apă, sare, zer praf, dextroza, aromă de fum, zahăr, stabilizatori: tri si di-fosfati 

de sodiu, caragenan, antioxidant: eritorbat de sodiu, potențiator de aromă: monoglutamat de sodiu, ribonucleotide disodice, 

conservant: nitrit de sodiu], salam peperoni (12g/24g/36g)(*produs/din produs decongelat) ) [carne de vita, slanina, carne de porc, 

sare, condimente (muștar), dextroza, extract de condimente, antioxidanți (extract de rozmarin, ascorbat de sodiu), conservant (nitrat 

de sodiu)]. 
Pizza Meat Lovers pe 
Blat 

 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Blat Classic 1068 255 10.71 4.27 25.51 2.32 2.03 13.02 1.52 

Blat Pan 1021 245 12.76 7.02 12.7 5.2 4.95 17.28 0.79 

Blat Stuffed Crust 

Crust 1085 259 12.64 6.09 20.62 1.81 1.6 14.95 1.65 

Blat Cheesy Bites 1081 258 12.37 5.81 21.21 1.86 1.66 14.69 1.62 

 

PIZZA  PORK & FETA  
PIZZA pe blat  classic (g) PIZZA pe blat  pan 

(g) 
PIZZA pe blat  
cheesy bites (g) 

PIZZA pe blat  Stuffed 
Crust (g) 

blat mic blat mediu blat mare blat mediu blat mediu blat mare 
314 560 844 544 814 994 

preț lei 

29.00 44.50 56.50 44.50 62.00 68.00 

Ingrediente: blat la alegere (vezi gramaj și ingrediente de la categorie blaturi)  (*produs/din produs decongelat. Poate proveni și din 

produs refrigerat), brânză Mozzarella (54g/108g/162g) [caș (lapte de pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag),apă, sare)],   sos 
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pizza marinara  (35g/52g/70g)[concentrat tomate (roșii, acid citric),apă, amestec condiment marinara spice (zahăr, ierburi aromatice 

(oregano, busuioc, maghiran, cimbru), sare, pudră de ceapă, maltodextrină, extract de drojdie, ulei de rapiță, agent de îngorțare 

(gumă guar), pudră de usturoi, agent anti-aglomerare (dioxid de silicon)], cubulețe din carne de porc  (22g/45g/80g)(*produs/din 

produs decongelat) [carne de porc (62%),apă, proteina din soia, sare, condimente, zahăr (zaharoza), potențiator de aromă: glutamat 

monosodic, ulei de rapiță], felii de şuncă (18g/36g/54g)[(carne de porc,apă, agent gelatinizant (caragenan), amidon, fibre (orez), 

zaharuri (maltodextrină), sare, stabilizatori (trifosfati), antioxidant (ascorbat de sodiu), arome naturale, colorant (carmine), 

conservant (nitrit de sodiu)], brânză Feta (18g/36g/54g) [lapte pasteurizat de oaie, lapte pasteurizat de capra, sare, cheag, culturi 

lactice], ceapă. 
 

Pizza Pork & Feta pe 

Blat 

 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Blat Classic 1023 244 10.12 4.43 25.79 2.63 1.98 11.4 1.42 

Blat Pan 981 235 12.26 7.3 13.09 5.58 4.97 15.62 0.69 

Blat Stuffed Crust 

Crust 1056 252 12.2 6.3 21.4 2.14 1.61 13.42 1.58 

Blat Cheesy Bites 1051 251 11.91 6.02 22.03 2.2 1.67 13.11 1.55 

 

PIZZA  QUATRO FORMAGGI   
PIZZA pe blat  classic (g) PIZZA pe blat  pan 

(g) 
PIZZA pe blat  
cheesy bites (g) 

PIZZA pe blat  Stuffed 
Crust (g) 

blat mic blat mediu blat mare blat mediu blat mediu blat mare 
277 488 734 472 752 884 

preț lei 

32.00 49.00 62.50 49.00 66.50 74.00 

Ingrediente: blat la alegere (vezi gramaj și ingrediente de la categorie blaturi)  (*produs/din produs decongelat. Poate proveni și din 

produs refrigerat), brânză Mozzarella (54g/108g/162g) [caș (lapte de pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag),apă, sare)],  brânză 

Cheddar (27g/54g/80g)(*produs/din produs decongelat) [lapte, sare, amidon din cartofi, culturi de acid lactic, cheag microbian, 

colorant: E160b (ii)], brânză Emmentaler (18g/27g/36g) [lapte de vacă pasteurizat, sare, culturi lactice, cheag], brânză cu mucegai 

(18g/36g/54g) [lapte de vaca, sare, culturi lactice, cheag microbian, agent de intarire: clorura de calciu, culturi de mucegai nobil], 

oregano. 
Pizza Quatro Formagi  

pe Blat 

 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Blat Classic 1225 292 12.77 6.57 28.67 1.72 2.28 14.55 1.6 

Blat Pan 1182 283 15.43 9.9 14 5.19 5.69 19.29 0.77 

Blat Stuffed Crust 

Crust 1220 292 14.49 8.2 23.37 1.46 1.81 16 1.74 

Blat Cheesy Bites 1221 292 14.26 7.96 24.17 1.5 1.88 15.75 1.72 

 

PIZZA  SUPER SUPREMA  
PIZZA pe blat  classic (g) PIZZA pe blat  pan 

(g) 
PIZZA pe blat  

cheesy bites (g) 
PIZZA pe blat  Stuffed 

Crust (g) 

blat mic blat mediu blat mare blat mediu blat mediu blat mare 
346 607 915 591 882 1066 

preț lei 

32.00 49.00 62.50 49.00 66.50 74.00 

Ingrediente: blat la alegere (vezi gramaj și ingrediente de la categorie blaturi)  (*produs/din produs decongelat. Poate proveni și din 

produs refrigerat), brânză Mozzarella (54g/108g/162g) [caș (lapte de pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag),apă, sare)],   sos 

pizza marinara  (35g/52g/70g)[concentrat tomate (roșii, acid citric),apă, amestec condiment marinara spice (zahăr, ierburi aromatice 

(oregano, busuioc, maghiran, cimbru), sare, pudră de ceapă, maltodextrină, extract de drojdie, ulei de  rapiță, agent de îngorțare 

(gumă guar), pudră de usturoi, agent anti-aglomerare (dioxid de silicon)], salam pepperoni (24g/36g)(*produs/din produs 

decongelat) ) [carne de vita, slanina, carne de porc, sare, condimente (muștar), dextroza, extract de condimente, antioxidanți (extract 

de rozmarin, ascorbat de sodiu), conservant (nitrat de sodiu)], felii de șuncă (24g/40g/56g)[carne de porc,apă, agent gelatinizant 

(caragenan), amidon, fibre (orez), zaharuri (maltodextrină),  sare, stabilizatori (trifosfati),  antioxidant (ascorbat de sodiu), arome 

naturale, colorant (carmine),  conservant (nitrit de sodiu)], cubulețe din carne de vită  (22g/45g/80g)(*produs/din produs 

decongelat) [carne de vita (60%),apă, proteine din soia, sare, zahăr glucoza, condimente, potențiator de aromă: monoglutamat de 

sodiu, ulei de rapiță], cubulețe din carne de porc (22g/45g/80g) (*produs/din produs decongelat) [carne de porc (62%),apă, 

proteina din soia, sare, condimente, zahăr (zaharoza), potențiator de aromă: glutamat monosodic, ulei de rapiță], ardei, ceapă, 

ciuperci, măsline negre (14g/25g/28g) [măsline înnegrite prin oxidare în saramură: măsline (59%), apă (39%), sare (1,4%), 

stabilizatori de culoare: gluconat de fier, corector de aciditate: acid lactic]. 
Pizza Super Suprema  
pe Blat 

 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 
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Blat Classic 985 235 10.78 4.34 21.57 2.18 1.75 12.11 1.43 

Blat Pan 938 225 12.29 6.61 11.48 4.78 4.39 14.9 0.78 

Blat Stuffed Crust 

Crust 1011 242 12.14 5.82 19.24 1.87 1.53 13.11 1.54 

Blat Cheesy Bites 1005 240 11.88 5.55 19.73 1.91 1.58 12.81 1.51 

 

PIZZA  MARGHERITA 
PIZZA pe blat  classic (g) PIZZA pe blat  pan 

(g) 
PIZZA pe blat  

cheesy bites (g) 
PIZZA pe blat  Stuffed 

Crust (g) 

blat mic blat mediu blat mare blat mediu blat mediu blat mare 
272 431 634 415 734 808 

preț lei 

      

Ingrediente: blat la alegere (vezi gramaj și ingrediente de la categorie blaturi)  (*produs/din produs decongelat. Poate proveni și din 

produs refrigerat), brânză Mozzarella (54g/108g/162g) [caș (lapte de pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag),apă, sare)],   sos 

pizza marinara  (35g/52g/70g)[concentrat tomate (roșii, acid citric),apă, amestec condiment marinara spice (zahăr, ierburi aromatice 

(oregano, busuioc, maghiran, cimbru), sare, pudră de ceapă, maltodextrină, extract de drojdie, ulei de rapiță, agent de îngorțare 

(gumă guar), pudră de usturoi, agent anti-aglomerare (dioxid de silicon)]. 
Pizza Margherita  pe 

Blat 

 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Blat Classic 1049 249 7.66 3.06 32.6 2.83 2.57 11.22 1.37 

Blat Pan 996 238 10.22 6.69 16.51 6.81 6.62 16.73 0.38 

Blat Stuffed Crust 

Crust 1096 261 10.69 5.63 26.47 2.19 2.05 13.78 1.57 

Blat Cheesy Bites 1091 260 10.24 5.23 27.52 2.27 2.14 13.39 1.54 

 

PIZZA  SPICY & MEATY    

PIZZA pe blat  classic (g) PIZZA pe blat  pan 

(g) 
PIZZA pe blat  

cheesy bites (g) 
PIZZA pe blat  Stuffed 

Crust (g) 

blat mic blat mediu blat mare blat mediu blat mediu blat mare 
306 550 821 542 805 971 

preț lei 

25.50 39.50 50.50 39.50 57.00 62.00 

Ingrediente: blat la alegere (vezi gramaj și ingrediente de la categorie blaturi)  (*produs/din produs decongelat. Poate proveni și din 

produs refrigerat), brânză Mozzarella (54g/108g/162g) [caș (lapte de pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag),apă, sare)],   sos 

pizza marinara  (35g/52g/70g)[concentrat tomate (roșii, acid citric),apă, amestec condiment marinara spice (zahăr, ierburi aromatice 

(oregano, busuioc, maghiran, cimbru), sare, pudră de ceapă, maltodextrină, extract de drojdie, ulei de rapiță, agent de îngorțare 

(gumă guar), pudră de usturoi, agent anti-aglomerare (dioxid de silicon)], felii de şuncă (27g/45g/63g) [carne de porc,apă, agent 

gelatinizant (caragenan), amidon, fibre (orez), zaharuri (maltodextrină), sare, stabilizatori (trifosfati), antioxidant (ascorbat de 

sodiu), arome naturale, colorant (carmine), conservant (nitrit de sodiu)], cârnați oltenești (22g/45g/80g) [carne porc,apă, carne vita, 

sare, slanina, proteina animala de porc, condimente si extracte de condimente, corector de aciditate (glucono-delta-lactona), 

stabilizatori (difosfati), zaharoza, antioxidant (acid ascorbic), usturoi, cimbru, colorant (carmine), conservant (nitrit de sodiu)], 

ceapă,  jalapenos (9g/18g/27g) [ardei iute jalapenos, apă, otet, sare, stabilizator: E509, conservant: E202, colorant riboflavina]. 

 

Pizza Spicy & Meaty   

pe Blat 
 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Blat Classic 
727 174 9.61 5.1 8.34 4.47 3.6 11.81 0.6 

Blat Pan 
952 228 11.45 6.62 13.49 5.67 5.06 15.19 0.66 

Blat Stuffed Crust 

Crust 1037 247 11.33 5.6 22.56 2.19 1.69 12.97 1.56 

Blat Cheesy Bites 
1031 246 11.01 5.29 23.23 2.5 1.75 12.64 1.54 

 

PIZZA  SAUSAGE DELUXE 

PIZZA pe blat  classic (g) PIZZA pe blat  pan 

(g) 
PIZZA pe blat  

cheesy bites (g) 
PIZZA pe blat  Stuffed 

Crust (g) 

blat mic blat mediu blat mare blat mediu blat mediu blat mare 
316 570 850 862 824 1000 

preț lei 

29.00 44.50 56.50 44.50 62.00 68.00 
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Ingrediente: blat la alegere (vezi gramaj și ingrediente de la categorie blaturi)  (*produs/din produs decongelat. Poate proveni și din 

produs refrigerat), brânză Mozzarella (54g/108g/162g) [caș (lapte de pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag),apă, sare)],   sos 

pizza marinara  (35g/52g/70g)[concentrat tomate (roșii, acid citric),apă, amestec condiment marinara spice (zahăr, ierburi aromatice 

(oregano, busuioc, maghiran, cimbru), sare, pudră de ceapă, maltodextrină, extract de drojdie, ulei de rapiță, agent de îngorțare 

(gumă guar), pudră de usturoi, agent anti-aglomerare (dioxid de silicon)], cârnați oltenești (22g/45g/80g) [carne porc,apă, carne vita, 

sare, slanina, proteina animala de porc, condimente si extracte de condimente, corector de aciditate (glucono-delta-lactona), 

stabilizatori (difosfati), zaharoza, antioxidant (acid ascorbic), usturoi, cimbru, colorant (carmine), conservant (nitrit de sodiu)], 

brânză cu mucegai (18g/36g/54g) (lapte de vacă, sare, culturi lactice, cheag microbian, culturi de mucegai nobil), ceapă, porumb 

boabe (18g/36g/54g) (porumb dulce boabe,apă, zahăr, sare). 

 

Pizza Sausage Deluxe 

pe Blat 
 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Blat Classic 725 174 9.03 5.16 9.29 4.55 3.75 11.96 0.64 

Blat Pan 
958 229 11.15 6.75 14.35 5.68 5.14 15.3 0.73 

Blat Stuffed Crust 

Crust 1037 247 11.04 5.75 23.01 2.25 1.8 13.1 1.6 

Blat Cheesy Bites 
1031 246 10.72 5.45 23.68 2.32 1.87 12.78 1.58 

 

Creaza-ti singur pizza pornind de la MARGHERITA si adaugand ingredientele dorite: 

Gramaj mic 3,50 lei /topping 

Gramaj mediu 4,50 lei /topping 

Gramaj mare 5,50 lei /topping 

 

- felii de șuncă (24g/40g/56g)/(18g/36g/54g) (carne de porc,apă, agent gelatinizant (caragenan), amidon, fibre (orez), zaharuri 

(maltodextrină),  sare, stabilizatori (trifosfati),  antioxidant (ascorbat de sodiu) , arome naturale, colorant (carmine),  conservant(nitrit 

de sodiu); 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, 

g 

Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

felii de șuncă 1238 317 29 12 1 0.5 - 13 1.8 

- salam peperoni (16g/27g/38g)/(12g/24g/36g) (*produs/din produs decongelat) ) [carne de vita, slanina, carne de porc, sare, 

condimente (muștar), dextroza, extract de condimente, antioxidanți (extract de rozmarin, ascorbat de sodiu), conservant (nitrat de 

sodiu)]; 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

pepperoni 2218 536 48.6 18.7 1.7 0.5 1.2 23.5 4.06 

-  ton (22g/45g/75g) (ton,apă, sare, ulei de soia); 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

ton  490 117 3 0.8 0 0 - 22 0.67 

- cubulețe din carne de pui (22g/45g/80g) (*produs/din produs decongelat) [piept de pui (95 %), ulei dee floarea soarelui, proteină 

vegetală din soia, stabilizatori (di si trifosfati de sodiu) amidon modificat, sare, sirop de glucoză, corectori de aciditate (acetat de 

sodiu, carbonat de sodiu), potențiator de aromă (glutamat de sodiu), condimente (usturoi, boia de ardei dulce, boia de ardei iute, 

oregano, piper alb), agent de ingrosare (guma xantan)zahăr, maltodextrina, transglutaminaze, aromă de fum]; 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

pui 513 123 1.68 0.25 3.02 0.88 - 23.83 1.25 

- bacon afumat (22g/45g/80g) [carne de porc (87%),apă, sare, zer praf, dextroza, aromă de fum, zahăr, stabilizatori: tri si di-fosfati 

de sodiu, caragenan, antioxidant: eritorbat de sodiu, potențiator de aromă: monoglutamat de sodiu, ribonucleotide disodice, 

conservant: nitrit de sodiu];  
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

bacon 1238 317 29 12 1 0.5 - 13 1.8 

- cubulețe din carne de vită  (22g/45g/80g) (*produs/din produs decongelat) [carne de vita (60%),apă, proteine din soia, sare, zahăr 

glucoza, condimente, potențiator de aromă: monoglutamat de sodiu, ulei de rapiță]; 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Glucide, g Fibre, g Proteine, g Sare, g  
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kJ kcal Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Din care: 

zaharuri, g 

vită 772 185 12 5.2 1.6 <0.5 - 17 1.6 

-  cubulețe din carne de porc (22g/45g/80g)(*produs/din produs decongelat) [carne de porc (62%),apă, proteina din soia, sare, 

condimente, zahăr (zaharoza), potențiator de aromă: glutamat monosodic, ulei de rapiță]; 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Porc 984 237 18 7.4 1.8 <0.5 - 16 2.1 

- cârnați oltenești (22g/45g/80g) [carne porc,apă, carne vita, sare, slanina, proteina animala de porc, condimente si extracte de 

condimente, corector de aciditate (glucono-delta-lactona), stabilizatori (difosfati), zaharoza, antioxidant (acid ascorbic), usturoi, 

cimbru, colorant (carmine), conservant (nitrit de sodiu)]; 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

carnati 1058 255 19.4 8.1 3.14 0.3 - 16.88 2.47 

-  porumb boabe (18g/36g/54g) (porumb dulce boabe,apă, zahăr, sare); 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

porumb 500 118 1.3 0.1 22 3.2 3.3 3 0.53 

-  ardei; 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

ardei 109 26 0 0 6 4.2 2 1 0 

-  ceapă ; 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

ceapă 146 35 0.1 0 8.8 7 - 1.2 0.01 

-  măsline negre (14g/25g/28g) [măsline înnegrite prin oxidare în saramură: măsline (59%), apă (39%), sare (1,4%), stabilizatori de 

culoare: gluconat de fier, corector de aciditate: acid lactic]; 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

măsline negre 57 13 1 0 1 0 - 0 0.18 

-măsline verzi (20g/40g/60g) [măsline verzi, apă, sare, corectori de aciditate: acid lactic, acid citric, antioxidant: acid ascorbic, 

conservant: sorbat de potasiu]; 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

măsline  verzi 794 193 18.4 3.9 3 <0.1 4.6 1.5 2 

-  ciuperci; 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

cuperci 92 22 0.3 0 3.3 0 1 3.1 0 

-  roșii cubulete; 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

roșii 75 18 0.2 0 4.3 0 1.2 0 0.01 

- jalapenos (9g/18g/27g)[ardei iute jalapenos, apă, otet, sare, stabilizator: E509, conservant: E202, colorant riboflavina]; 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

jalapenos 71 17 0.22 0 2.41 1.32  0.46 1.29 

- brânză cu mucegai (18g/36g/54g)  (lapte de vaca, sare, culturi lactice, cheag microbian, agent de intarire: clorura de calciu, culturi 

de mucegai nobil; 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Glucide, g Fibre, g Proteine, g Sare, g  
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kJ kcal Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Din care: 

zaharuri, g 

Brânză cu mucegai 
1371 331 28.1 18.1 0.1 0.1 - 19.4 3.5 

- brânză Cheddar (27g/54g/80g) (*produs/din produs decongelat) [lapte, sare, amidon din cartofi, culturi de acid lactic, cheag 

microbian, colorant: E160b (ii)]; 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Brânză Cheddar 1546 370 30.4 18.8 1.8 0.2  22.5 1.9 

- brânză Emmentaler (18g/27g/36g) (lapte de vacă pasteurizat, sare, culturi lactice, cheag);  

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Brânză Emmentaler 1549 373 29 20 0 0 - 28 1 

- brânză Feta (18g/36g/54g) (lapte pasteurizat de oaie, lapte pasteurizat de capra, sare, cheag, culturi lactice) 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Brânză Feta 1143 276 23 16.1 0.7 0.7 - 16.5 2.2 

- brânză Mozzarella (54g/108g/162g) [caș (lapte de pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag),apă, sare)]. 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Brânză Mozzarella 1178 284 21.47 13.54 3.47 0.49 0.98 18.63 1.3 

 

PASTE 

PENNE TOMATO VEGGIE (400 g)  (29.00 RON) 

Ingrediente: penne (200g)(*produs/din produs decongelat)[paste din gris de grâu dur 51% (gris de grâu dur, apă), apă], sos pizza 

marinara (150g) [(concentrat tomate (roșii, acid citric), apă, amestec condiment marinara spice (zahăr, ierburi aromatice (oregano, 

busuioc, maghiran, cimbru),  sare, pudră de ceapă, maltodextrină, extract de drojdie, ulei de rapiță, agent de îngroșare (guma guar),  

pudră de usturoi, agent anti-aglomerare (dioxid  de silicon)], brânză Mozzarella (60g) [caș (lapte de pasteurizare, sare, culturi 

lactice, cheag),apă, sare)], roșii, apă, ciuperci, zahăr. 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Tomato Veggie Pasta 
577 137 3.41 1.85 19.64 3.71 1.13 6.35 0.31 

 

PENNE BOLOGNESE (400 g) (31.00 RON)  

Ingrediente: penne (200g)(*produs/din produs decongelat) [paste din gris de grâu dur 51% (gris de grâu dur, apă), apă], sos ragu 

(170g) {[cubulețe din carne de vită  (*produs/din produs decongelat) [carne de vita (60%),apă, proteine din soia, sare, zahăr 

glucoza, condimente, potențiator de aromă: monoglutamat de sodiu, ulei de rapiță], sos pizza marinara [(concentrat tomate (roșii, 

acid citric), apă, amestec condiment marinara spice (zahăr, ierburi aromatice (oregano, busuioc, maghiran, cimbru), sare, pudră de 

ceapă, maltodextrină, extract de drojdie, ulei de rapiță, agent de îngroșare (guma guar),  pudră de usturoi, agent anti-aglomerare 

(dioxid  de silicon)], baza pentru prepararea sosului Bolognese (roșii pudră (36%) , maltodextrină, făină de orez, zahăr, ceapă (6.3%), 

grasime vegetala de palmier, sare iodata, amidon modificat de porumb, extract de drojdie, sare, condimente (usturoi, paprika), ierburi 

aromatice (cimbru, rozmarin, oregano, maghiran), sirop de caramel, amidon de cartof, suc pudră de sfeclă roșie, arome)}, brânză 

Mozzarella (60g) [caș (lapte de pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag),apă, sare)], sos pizza marinara (50g)[concentrat tomate 

(roșii, acid citric), apă, amestec condiment marinara spice (zahăr, ierburi aromatice (oregano, busuioc, maghiran, cimbru),  sare, 

pudră de ceapă, maltodextrină, extract de drojdie, ulei de rapiță, agent de îngroșare (guma guar),  pudră de usturoi, agent anti-

aglomerare, (dioxid  de silicon)], apă. 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Penne Bolognese 620 147 4.73 2.43 17.79 2.39 0.99 7.94 0.46 

 

PENNE CARBONARA (400 g)  (31.00 RON)  

Ingrediente: penne (200g)(*produs/din produs decongelat) [paste din gris de grâu dur 51% (gris de grâu dur, apă), apă], baza sos 

paste (150g) [apa, baza pentru sos rantas (fâină de grâu, grasime vegetala de palmier), grasime vegetala de palmier, fâină de grâu, 
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sare, amidon de cartof, lactoza, proteine din lapte, zahăr pudră de ceapă, extract de drojdie, arome (contin lapte), smântână 32% 

(conține lactoză), sare, piper)], brânză Mozzarella (60g) [caș (lapte de pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag),apă, sare)], bacon 

afumat (40g) [carne de porc (87%),apă, sare, zer praf, dextroza, aromă de fum, zahăr, stabilizatori: tri si di-fosfati de sodiu, 

caragenan, antioxidant: eritorbat de sodiu, potențiator de aromă: monoglutamat de sodiu, ribonucleotide disodice, conservant: nitrit 

de sodiu], apă. 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Penne Carbonara 890 213 12.19 7.19 16.84 0.54 1.02 8.48 0.4 

 

PENNE CHICKEN PASTA (400 g) (37.00 RON)  

Ingrediente: penne (200g)(*produs/din produs decongelat)[paste din gris de grâu dur 51% (gris de grâu dur, apă), apă], smantana 

lichida 32% (120g) [smantana din lapte de vaca, stabilizatori: caragenan], brânză Mozzarella (60g) [caș (lapte de pasteurizare, 

sare, culturi lactice, cheag),apă, sare)], cubulețe din carne de pui (50g)(*produs/din produs decongelat) [piept de pui (95 %), ulei 

dee floarea soarelui, proteină vegetală din soia, stabilizatori (di si trifosfati de sodiu) amidon modificat, sare, sirop de glucoză, 

corectori de aciditate (acetat de sodiu, carbonat de sodiu), potențiator de aromă (glutamat de sodiu), condimente (usturoi, boia de 

ardei dulce, boia de ardei iute, oregano, piper alb), agent de ingrosare (guma xantan)zahăr, maltodextrina, transglutaminaze, aromă 

de fum], sos pesto (40g)[uleiuri vegetale (măsline, floarea soarelui), busuioc proaspăt (30 %), nuci caju, brânză Parmigiano 

Regiano DOP 5% (lapte), fibră de porumb, zer praf (lapte), sare, proteine din lapte, ulei de măsline extra virgin, zahăr, extract de 

busuioc, arome naturale (lapte), corrector de aciditate (acid lactic), usturoi], apă,   parmezan (lapte, sare, cheag). 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Chicken pasta cu 

Mozzarella 1010 242 15.05 7.48 16.81 1.21 1.34 9.24 0.6 

 

ANTREURI 

MOZZARELLA CU GARLIC POCKET (240g)  (14.00 RON) 

Ingrediente: aluat classic (210g) (*produs/din produs decongelat)  [făină alba de grau,apă, ulei de măsline , mix drojdie (sare, 

drojdie, aroma de drojdie, emulgatori:  mono si digliceride de acizi grasi; dezactivant drojdie; făină de grau; ulei de floarea-soarelui; 

fermenti], brânză Mozzarella (90g) [caș (lapte de pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag),apă, sare)], aromă cu usturoi [uleiuri 

vegetale (floarea soarelui), aromă naturală de usturoi-unt, beta-caroten (E160a), propulsor: butan (E943a), propan (E944)]. 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Mozzarella cu Garlic 

Pocket 
1248 298 15.84 8.53 22.91 0.96 2.23 14.95 1.23 

 

CHEDDAR CU JALAPENOS POCKET (255g) (15.00 RON) 

Ingrediente: aluat classic (210g) (*produs/din produs decongelat) [făină alba de grau,apă, ulei de măsline , mix drojdie (sare, 

drojdie, aroma de drojdie, emulgatori:  mono si digliceride de acizi grasi; dezactivant drojdie; făină de grau; ulei de floarea-soarelui; 

fermenti)], brânză Mozzarella (90g) [caș (lapte de pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag),apă, sare)], brânză Cheddar 

(*produs/din produs decongelat) [lapte, sare, amidon din cartofi, culturi de acid lactic, cheag microbian, colorant: E160b (ii)], 

jalapenos tocat [ardei iute jalapenos, apă, otet, sare, stabilizator: E509, conservant: E202, colorant riboflavina],  aromă cu usturoi 

[uleiuri vegetale (floarea soarelui), aromă naturală de usturoi-unt, beta-caroten (E160a), propulsor: butan (E943a), propan (E944)]. 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Cheddar cu Jalapenos 

Pocket 
1199 286 12.06 5.22 29.95 1.84 2.48 13.17 1.47 

 

BBQ CHICKEN WINGS (190 g) (19.00 RON)  

Ingrediente:  Aripioare de pui (160g) (*produs/din produs decongelat) (Aripi de pui sectionate, ulei de floarea soarelui,apă, 

acidifiant (lactat de sodiu), ulei de rapiță, tomate, condimente si extracte de condimente, proteine vegetale hidrolizate, sare, ierburi 

de gradina, potentiator de aroma (monoglutamat de sodiu), proteină vegetală din soia, stabilizatori (di si trifosfati de sodiu), substante 

de ingrosare (amidon modificat, guma xantan), sirop de glucoză, corector de aciditate (acetat de sodiu, carbonat de sodiu), 

maltodextrină, transglutaminaze), sos Barbeque (30g) (pasta de roșii, otet, sirop de glucoză si fructoza, zahăr melasa, amidon 

modificat din porumb, muștar (apa, seminte de muștar, otet, condimente), sare, extract ceapă, usturoi, condimente, aromă de fum, 

colorant caramel).  
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Glucide, g Fibre, g Proteine, g Sare, g  
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kJ kcal Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Din care: 

zaharuri, g 

Bbq Chicken Wings 928 222 13.27 1 13.66 6.86  - 12.07 1 

 

CARTOFI WEDGES COPTI  (120g/58g) (8.00 RON) 

Ingrediente: cartofi wedges copți (120g) [cartofi copți (86 %)(*produs/din produs decongelat), înveliș 8% [făină de grâu, sare, 

amidon de cartofi modificat, condiment (piper negru, ardei iute, piper roșu), praf de usturoi, praf de ceapă, agenti de crestere (E450, 

E500), extract de drojdie, extracte de condiment (piper negru), dextroza], ulei de floarea soarelui 6%)] + 1 sos la alegere vezi 

ingrediente si nutritionale la fiecare componenta din sectiunea sosuri (58g). 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: 

acizi grasi 

saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Cartofi Wedges Copti   627 150 6.1 0.7 20 1 2.3 2.5 0.79 

 

CARTOFI WEDGES COPTI  CU BRÂNZĂ MOZZARELLA (170g/58g sos)  (10.00 RON)  

Ingrediente: cartofi wedges copți (110g)[cartofi copți (86 %)(*produs/din produs decongelat), înveliș 8% [făină de grâu, sare, 

amidon de cartofi modificat, condiment (piper negru, ardei iute, piper roșu), praf de usturoi, praf de ceapă, agenti de crestere (E450, 

E500), extract de drojdie, extracte de condiment (piper negru), dextroza], ulei de floarea soarelui 6%)], cu brânză Mozzarella (60g)  

[caș (lapte de pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag),apă, sare)] + 1 sos la alegere vezi ingrediente si nutritionale la fiecare 

componenta din sectiunea sosuri (58g). 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Cartofi Wedges Copti  

cu Brânză Mozzarella 784 188 10.49 4.37 15.28 0.85 1.92 7.11 0.94 

 

GARLIC BREAD (PÂINE CU USTUROI) 70g (trei felii) (7.00 RON) 

Ingrediente: făină din grâu (cu carbonat de calciu, fier, niacina si tiamina), apa, margarina (16%){uleiuri vegetale (ulei de rapita, 

ulei de palmier), apa, emulsifiant: E471, arome, colorant E160a}, usturoi (3%) (piure și tocat), drojdie, sare, oregano, agen t pentru 

tratarea fainei (E300), făină de grâu. 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g 

kJ kcal 

Garlic bread 
(pâine cu usturoi) 

1119 266 10.08 3.06 36.45 2.34 1.44 6.75 0.65 

 

GARLIC BREAD CU MOZZARELLA (PÂINE CU USTUROI ȘI MOZZARELLA) (100 g)  (8.00 RON)  

Ingrediente: Garlic bread (70g) (*produs/din produs decongelat) [fâină din grâu (cu carbonat de calciu, fier, niacina si tiamina),apă, 

margarina (16%){uleiuri vegetale (ulei de rapiță, ulei de palmier),apă, emulsifiant: E471, arome, colorant E160d}, usturoi (3 %) 

(piure și tocat), drojdie, sare, oregano, agent pentru tratarea fainei (E300), fâină de grâu), brânză Mozzarella (30g) [caș (lapte de 

pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag),apă, sare)]. 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Garlic Bread cu 

Mozzarella 1221 292 14.62 6.78 28.16 1.9 1.39 11.21 0.92 

 

QUESADILLA CU CARNE DE PUI (150g/58g)  (22.00 RON) 

Ingrediente: tortilla (40g) (*produs/din produs decongelat) (făină, ulei vegetal, glucoza, emulgator E471, E500, stabilizator E471, 

E920), cubulețe din carne de pui (50g)(*produs/din produs decongelat) [piept de pui (95 %), ulei dee floarea soarelui, proteină 

vegetală din soia, stabilizatori (di si trifosfati de sodiu) amidon modificat, sare, sirop de glucoză, corectori de aciditate (acetat de 

sodiu, carbonat de sodiu), potențiator de aromă (glutamat de sodiu), condimente (usturoi, boia de ardei dulce, boia de ardei iute, 

oregano, piper alb), agent de ingrosare (guma xantan)zahăr, maltodextrina, transglutaminaze, aromă de fum], brânză Cheddar 

(40g)(*produs/din produs decongelat) [lapte, sare, amidon din cartofi, culturi de acid lactic, cheag microbian, colorant: E160b (ii)], 

ardei, ceapă, ulei vegetal + 1 sos la alegere vezi ingrediente si nutritionale la fiecare componenta din sectiunea sosuri (58g). 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Quesadilla cu carne de 

Pui 
802 192 9.64 4.55 11.52 2.14 1.26 14.08 1.15 
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SALATE 

CAESAR (210g/75 ml)  (29.00 RON)   

Ingrediente: mix salata bolero (90g) [salată verde endivia (63%), sfeclă roșie (20%), salată frisee], cubulețe din carne de pui 

(40g)(*produs/din produs decongelat) [piept de pui (95 %), ulei dee floarea soarelui, proteină vegetală din soia, stabilizatori (di si 

trifosfati de sodiu) amidon modificat, sare, sirop de glucoză, corectori de aciditate (acetat de sodiu, carbonat de sodiu), potențiator 

de aromă (glutamat de sodiu), condimente (usturoi, boia de ardei dulce, boia de ardei iute, oregano, piper alb), agent de ingrosare 

(guma xantan)zahăr, maltodextrina, transglutaminaze, aromă de fum], bacon afumat (40g) [carne de porc (87%),apă, sare, zer praf, 

dextroza, aromă de fum, zahăr, stabilizatori: tri si di-fosfati de sodiu, caragenan, antioxidant: eritorbat de sodiu, potențiator de aromă: 

monoglutamat de sodiu, ribonucleotide disodice, conservant: nitrit de sodiu], roșii, crutoane (20g) [blat pan mediu (340g) 

(*produs/din produs decongelat) [apa, drojdie (drojdie de panificatie, agent de rehidratare E 491), ulei vegetal din rapita, premix 

(sare, silfat de calciu, emulsifianti E481, E472e, agent de tratarea făină  E300, enzime (alfa-amilaza, xilaza, gluco-oxidaza, proteaza, 

celulaza), zahăr agent de tratare făină (acid ascorbic E300], parmezan (lapte, sare, cheag) + 1 sos (dressing) la alegere vezi 

ingrediente si nutritionale la fiecare componenta din sectiunea sosuri (75ml). 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Caesar 628 151 10.58 2.82 6.39 1.82 0.39 7.36 0.88 

 

GRECEASCA (235g/ 75 ml) (27.00 RON) 

Ingrediente: mix salata bolero (70g) [salată verde endivia (63%), sfeclă roșie (20%), salată frisee], brânză Feta (60g) ((lapte 

pasteurizat de oaie, lapte pasteurizat de capra, sare, cheag, culturi lactice), măsline verzi (40g) [măsline verzi, apă, sare, corectori 

de aciditate: acid lactic, acid citric, antioxidant: acid ascorbic, conservant: sorbat de potasiu], roșii, castraveti, ceapă, ardei, oregano 

+ 1 sos (dressing) la alegere vezi ingrediente si nutritionale la fiecare componenta din sectiunea sosuri (75ml). 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Greceasca 576 139 12.33 5.31 2.57 0.75 0.81 4.07 0.79 

 

TUNA (225 g/75 ml) (27.00 RON) 

Ingrediente: mix salata bolero (90g) [salată verde endivia (63%), sfeclă roșie (20%), salată frisee], ton (50g) (ton,apă, sare, ulei de 

soia), măsline verzi (40g) [măsline verzi, apă, sare, corectori de aciditate: acid lactic, acid citric, antioxidant: acid ascorbic, 

conservant: sorbat de potasiu], porumb boabe (40g)(porumb dulce boabe,apă, zahăr, sare), ardei, ceapă+ 1 sos (dressing) la alegere 

vezi ingrediente si nutritionale la fiecare componenta din sectiunea sosuri (75ml). 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Tuna 355 85 3.82 0.8 6.34 2.14 0.69 5.88 0.54 

 

SOS (DRESSING) LA ALEGERE: 

SOS OTET CU ULEI PENTRU SALATA (75 ml): apă potabilă, ulei de rapiță, oțet de vin roșu, zahăr, sare, extract de condimente. 

 
Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care acizi 
grasi saturati, g 

Glucide, g Din care 
zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g 

kJ kcal 

Sos otet cu ulei pentru 

salata 1304 316 30,8 2,2 8,5 8,4 - 0,1 2,2 

 

SOS IAURT PENTRU SALATA (75 ml): apă potabilă, ulei de rapiță, iaurt degresat cu 1.5% grasime, oțet, zahăr, amidon din 

porumb, sare, proteina din lapte, condimente (contine țelină, muștar), suc de lămâie din suc de lămâie concentrate, agenți de 

îngroșare (gumă guar, gumă din semințe de carruba). 

 
Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, 

g 

Din care acizi grasi 

saturati, g 

Glucide, g Din care 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Sos iaurt pentru salata 791 192 18,2 1,4 5,2 3,1 - 1,2 1 

 

SOS CU IERBURI PENTRU SALATA (75 ml): apă, ulei vegetal de rapiță, zer, oțet din vin, zahăr, suc de lămâie din suc de 

lămâie concentrat, galbenus de ou, ierburi aromatice (patrunjel, arpagic, marar), sare, amidon din porumb, condimente (conține 

muștar și țelină), agent de îngroșare (gumă guar).  

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, 
g 

Din care acizi grasi 
saturati, g 

Glucide, g Din care 
zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g 

kJ kcal 

Sos cu ierburi pentru 

salata 823 199 18,9 1,5 5,9 4,4 - 0,8 1,6 
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DESERT 

COOKIE DOUGH (70 g) (14.00 RON)  

Ingrediente: aluat cookie dough (60g)(*produs/din produs decongelat) {făină de grâu (cu calciu, fier, niacină, tiamină), ciocolată 

simplă 15% [zahăr, masă de cacao, unt de cacao, zer praf (lapte), emulsifiant (lecitină din soia), aromă naturală de vanilie], ciocolată 

cu lapte 15% [zahăr, lapte praf integral, unt de cacao, masa de cacao, emulgator: lecitină din soia, aromă natural de vanilie], zahăr 

brun moale ușor (zahăr, melasă de trestie), zahăr, unt (lapte), ulei vegetal (rapiță), sirop invertit de zahăr, agenți de creștere 

(bicarbonat de sodiu, difosfat disodiu), ou praf, lapte praf degresat, sare, stabilizator (gumă xantan), aromă naturală},  topping de 

ciocolata [zahăr apa, pudra de cacao degresata, masa de cacao, acidifiant (E334), aroma, emulsifiant (E471), conservanti (sorbat de 

potasiu), sare]. 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Cookie Dough 1902 454 21.15 9.24 61.4 40.37  - 4.5 0.78 

 

CHOCOLATE TORTILLA - DESERT CU NUTELLA (110g)  (14.00 RON)   

Ingrediente: cremă de alune de pădure cu cacao (80g)[zahăr, ulei de palmier*, alune de pădure (13%), lapte praf degresat 

(8,7%), cacao degresată pudră (7,4%), emulgator: lecitină (soia), vanilină], tortilla (30 g) *produs/din produs decongelat) (făină, 

ulei vegetal, glucoza, emulgator E471, E500, stabilizator E471, E920), ulei floarea soarelui, zahăr brun. 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Chocolate Tortilla - 

Nutella 1851 443 24.95 7.29 47.41 38.44 1.06 6.69 0.5 

 

WAFFLES (90g) (14.00 RON)  

Ingrediente: Gofra (80g) (*produs/din produs decongelat) (făină: grau, uleiuri și grăsimi vegetale (palmier), zahăr, apă, oua, 

drojdie, sirop de zahăr invertit, lapte praf integral, sare, emulgatori: lecitine, E471; corector de aciditate: acid citric; arome, colorant: 

caroten), topping de ciocolata [zahăr apa, pudra de cacao degresata, masa de cacao, acidifiant (E334), aroma, emulsifiant (E471), 

conservanti (sorbat de potasiu), sare]. 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Waffles 1831 438 22.96 11.96 52.31 25.83 - 5.41 0.04 

 

ÎNGHEŢATĂ  

BEN & JERRY’S CHOCOLATE FUDGE BROWNIE (465 ml) (40.00 RON) 

Ingrediente: smântână (lapte)(25%),  apă, zahăr, lapte degresat condensat, cacao pudră (4,8%), făină de grâu, cacao cu ingrediente 

redus de grăsime (1%), ulei de soia complet rafinat, gălbenuş de ou, zahăr invertit, ouă, albuş de ou deshidratat, stabilizatori (gumă 

guar, caragenan), sare, extract de vanilie, malt de orz, agent de afânare (bicarbonat de sodiu). 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Ben & Jerry’s Chocolate 

Fudge Brownie 465 ml 

1047 249 13 7.8 29 27  - 4.3 0.23 

 

BEN & JERRY’S COOKIE DOUGH (465 ml) (40.00 RON) 

Ingrediente: smântână (27%), apă, lapte degresat condensat, zahăr, făină de grau, zahăr brun, gălbenuş de ou, unt, uleiuri vegetale 

(ulei de soia total rafinat, ulei de cocos), oua, masă de cacao, grăsime de cocos, cacao cu conţinut redus de grăsime, melasă, extract 

de vanilie, stabilizatori (gumă guar, carrageenan), sare, unt de cacao, aroma natuarala de vanilie si zahăr brun cu alte arome naturale, 

aroma naturala de unt, emulsifiant (lecitină din soia), grăsime din lapte. 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Ben & Jerry’s Cookie 

Dough 465 ml 
1131 270 15 9.2 31 25  - 4 0.14 

 

BEN&JERRY’S CHOCOLATE FUDGE BROWNIE (100 ml) (15.00 RON)   

Ingrediente: apă, smântână (lapte)(24%), zahăr, lapte degresat condensat, cacao pudră (4%), făină de grâu, cacao cu ingrediente 

redus de grăsime, ulei de soia, zahăr invertit, gălbenuş de ou, ouă integrale, albuş de ou, sare, stabilizatori (gumă guar, carrageenan), 

extract de vanilie, făină de orz, agent de afânare (bicarbonat de sodiu). 
 DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 
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Articol Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Ben&Jerry’s Chocolate 

Fudge Brownie 100 ml 

1062 253 12 7.4 31 28  - 4.2 0.21 

 

BEN & JERRY’S COOKIE DOUGH (100 ml) (15.00 RON)   

Ingrediente:  smântână (28%), apă, zahăr, lapte degresat condensat, făină de grâu, gălbenuş de ou, uleiuri vegetale (cocos, soia), 

grăsime din lapte, cacao cu ingrediente redus de grăsime, ouă, zahăr brun, masă de cacao, melasă, extract de vanilie, arome, 

stabilizatori (gumă guar, carrageenan), sare, unt de cacao, emulsifiant (lecitină din soia). 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Ben & Jerry’s Cookie 

Dough 100 ml 
1125 268 15 10 29 25  - 4 0.14 

BEN & JERRY’S STRAWBERRY CHEESECAKE (100 ml) (15.00 RON)   

Ingrediente: smântână (lapte) (24%), apă, zahăr, lapte degresat condensat, căpşune piure (6%), căpşune bucăţele (5%), uleiuri 

vegetale (ulei de soia complet rafinat, ulei de rapiţă), zahăr pudră, gălbenuş de ou, amidon de porumb, făină de grâu, făină de grâu 

integrală, brânză (0,9%), grăsime din lapte, stabilizatori (pectină, gumă guar, gumă de caruba, caragenan), suc concentrat de lămâie, 

sare, emulsifiant (lecitină din soia), melasă, miere, agent de afânare (bicarbonat de sodiu), aromă naturală, suc concentrat de soc, 

corector de aciditate (acid lactic). 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Ben & Jerry’s 

Strawberry 

Cheesecake  100 ml 
1037 247 14 7.3 27 24  - 3.2 0.22 

 

SOSURI 

KETCHUP DULCE (58g) (5.00 RON): 

Ingrediente: apă, concentrat de tomate ( 24%), zahăr otet din vin, amidon modificat din porumb, sare iodata, conservanti: benzoat 

de sodiu, sorbat de potasiu, condimente, stabilizatori: guma guar, guma xantan, acidifiant: acid citric. 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Ketchup Dulce 308 73 0.1 0.1 16.6 14.4  - 1.3 1.28 

 

KETCHUP PICANT (58g) (5.00 RON) 

Ingrediente: apă, concentrat de tomate ( 24%), zahăr otet din vin, amidon modificat din porumb, sare iodata, conservanti: benzoat 

de sodiu, sorbat de potasiu, condimente, stabilizatori: guma guar, guma xantan, acidifiant: acid citric; extract natural de ardei iute. 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Ketchup Picant 308 73 0.1 0.1 16.6 14.4  - 1.3 1.28 

 

SOS USTUROI (58g) (5.00 RON) 

Ingrediente: ulei 40%,apă, zahăr amidon modificat din porumb, muștar  6% ( muștar , otet vin, zahăr sare iodata, amidon modificat 

din porumb, stabilizator: guma xantan, colorant: betacaroten ), usturoi (min.1.5% ), praf ou, proteine lapte, sare iodata,otet din vin, 

piper, stabilizator: guma xantan, conservanti: benzoat de sodiu, sorbat de potasiu, antioxidanți: BHA,BHT, acidifiant: acid lactic, 

acid citric. 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Sos Usturoi 1866 452 45 4.8 11 5.3 1 1.3 1.3 

 

SOS SALSA (58g) (5.00 RON) 

Ingrediente: apă, zahăr pasta de tomate, ceapă, pasta de ardei, amidon modificat din porumb, glucoza, otet din vin, ardei gras verde, 

sare iodata, substanta de ingrosare : guma xantan, guma guar, condimente: chiili, chimen, coriandru. 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Sos Salsa 403 95 0.1 0 21.6 14.5 - 1.3 2 
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BAUTURI 

COCA-COLA/ COCA-COLA ZERO/ FANTA ORANGE/FANTA MADNESS DE STRUGURI/SPRITE (st 0.5ml)  

COCA-COLA (0.5ml) (8.00 RON) 

Ingrediente: apă, zahăr ,dioxid de carbon, colorant: caramel E150d, acidifiant:acid fosforic, arome naturale, cafeina. Conține: 

cafeina. 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Coca-Cola 180 42 0 0 10.6 10.6 - 0 0 

 

COCA-COLA ZERO (0.5ml) (8.00 RON) 

Ingrediente: apă, dioxid de carbon, colorant:caramel E150 d, indulcitori: ciclamat de sodiu, acesulfam-K și aspartam, acidifiant: 

acid fosforic, arome naturale, cafeina, corector de aciditate: citrat de sodiu. Conține cafeina.  Conține o sursă de fenilalanina. 

 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Coca-Cola Zero 0.9 0.2 0 0 0 0 - 0 0.02 

 

FANTA ORANGE (0.5ml) (8.00 RON) 

Ingrediente: apă, zahăr, suc de portocale (min 5%), dioxid de carbon, acidifiant acid citric, arome naturale de portocale cu alte arome 

naturale, antioxidant acid ascorbic, colorant beta-caroten, stabilizator: gumă de guar. 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Fanta Orange 183 43 0 0 10.5 10.5 - 0 0 

  

FANTA MADNESS DE STRUGURI (0.5ml) (8.00 RON) 

Ingrediente: apă, zahăr, dioxid de carbon, acidifiant acid citric, conservant: benzoat de sodiu, coloranti: azorubina, tartrazina și verde 

S, arome naturale, identic naturale și artificiale. 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Fanta Madness De 

Struguri 246 58 0 0 14.3 14.3 - 0 0 

 

SPRITE (0.5ml) (12.00 lei /per bucată) (8.00 RON) 

Ingrediente: apă, zahăr, dioxid de carbon, acidifiant: acid citric, conservant: benzoat de sodiu, corector de aciditate citrat de sodiu, 

arome naturale de lămâie, lămâie verde. 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Sprite 176 41 0 0 10.2 10.2 - 0 0 

 

COCA-COLA/ COCA-COLA ZERO/ FANTA ORANGE/ FANTA MADNESS DE STRUGURI/SPRITE (st 2 L)  

 

COCA-COLA (2 L) (12.00 RON) 

Ingrediente: apă, zahăr ,dioxid de carbon, colorant: caramel E150d, acidifiant: acid fosforic, arome naturale, cafeina. Conține: 

cafeina. 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Coca-Cola 180 42 0 0 10.6 10.6 - 0 0 

 

COCA-COLA ZERO (2 L) (12.00 RON) 

Ingrediente: apă, dioxid de carbon, colorant: caramel E150 d, indulcitori: ciclamat de sodiu, acesulfam-K și aspartam, acidifiant: 

acid fosforic, arome naturale, cafeina, corector de aciditate: citrat de sodiu. Conține cafeina.  Conține o sursa de fenilalanina. 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Glucide, g Fibre, g Proteine, g Sare, g  



 

44 
Ed 1 / Rev 2 / 10.03.2023 

kJ kcal Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Din care: 

zaharuri, g 

Coca-Cola Zero 0.9 0.2 0 0 0 0 - 0 0.02 

 

FANTA ORANGE (2 L) (12.00 RON) 

Ingrediente: Apă , zahăr, suc de portocale (min 5%), dioxid de carbon, acidifiant acid: citric, arome naturale de portocale cu alte 

arome naturale, antioxidant: acid ascorbic, colorant: beta-caroten, stabilizator: guma de guar. 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Fanta Orange 183 43 0 0 10.5 10.5 - 0 0 

 

FANTA MADNESS DE STRUGURI (2 L) (12.00 RON) 

Ingrediente: apă, zahăr, dioxid de carbon, acidifiant acid citric, conservant: benzoat de sodiu, coloranti: azorubina, tartrazina și verde 

S, arome naturale, identic naturale și artificiale. 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Fanta Madness de 

Struguri 246 58 0 0 14.3 14.3 - 0 0 

 

SPRITE (2 L) (12.00 RON) 

Ingrediente: apă, zahăr, dioxid de carbon, acidifiant: acid citric, conservant: benzoat de sodiu, corector de aciditate: citrat de sodiu, 

arome naturale de lamaie, lamaie verde. 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Sprite 176 41 0 0 10.2 10.2 - 0 0 

FUZE TEA CU PIERȘICA ȘI HIBISCUS (pet) (0.5ml) (8.00 RON) 

Ingrediente: apă, zahăr, fructoza, acid citric, acid malic, extract de ceai (0,12%), suc de piersici din concentrat (0,1%), arome 

naturale, corector de aciditate: citrat de sodiu, antioxidanți: acid ascorbic, extract de hibiscus (0,01%), îndulcitor glicozide derivate 

din steviol. 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Fuze Tea cu Pierșica și 

Hibiscus (pet) 0.5ml 
81 19 0 0 4.5 4.5 - 0 0.02 

 

BAUTURA RACORITOARE NECARBOGAZOASA CU EXTRACT DE CEAI ȘI AROMĂ DE PIERȘICA ȘI HIBISCUS, CU 

ZAHĂR ȘI INDULCITORI. PRODUS PASTEURIZAT. Nu contine conservanti. 

 

FUZE TEA LAMAIE ȘI LEMONGRASS (pet) (0.5ml) (8.00 RON) 

Ingrediente: apă, zahăr, fructoza, acidifiant: acid citric, extract de ceai (0,12%), corector de aciditate: citrati de sodiu, suc de lămâie 

din concentrat (0,1%), arome naturale, antioxidant: acid ascorbic, extract de lemongrass (0,01%), îndulcitor glicozide derivate din 

steviol. 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Fuze Tea Lamaie și 

Lemongrass (pet) 

0.5ml 

80 19 0 0 4.4 4.4 - 0 0.03 

 

BAUTURA RACORITOARE NECARBOGAZOASA CU EXTRACT DE CEAI ȘI AROMĂ DE LAMAIE ȘI LEMONGRASS, 

CU ZAHĂR ȘI INDULCITORI. PRODUS PASTEURIZAT.  

 

CAPPY NECTAR PORTOCALE (0.33ml) (7.50 RON) 

Ingrediente: suc de portocale 100%, obtinut din concentrat. Produs pasteurizat. 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 
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Cappy Nectar 

Portocale 178 42 0 0 8.7 8.7 - 0.7 0 

 

APĂ PLATA-IZVORUL ALB (0.5 ml) (6.00 RON) 

APĂ MINERALA-DORNA (0.5ml) (6.00 RON) 

APĂ MINERALA-POIANA NEGRI (0.5ml) (6.00 RON) 

 

BERE 

 

BERE URSUS ALC 5 % vol  (cutie 0.5ml)  (8.00 RON) 

Ingrediente: malt din orz, apă ,hamei. 

 

BERE TUBORG ALC 5.0% vol  (cutie 0.5ml)  (8.00 RON) 

Ingrediente: apă,malt din orz, porumb, hamei. 

 

BERE CARLSBERG ALC, 5.2% vol (cutie 0.5ml) (9.00 RON) 

Ingrediente: apă, malt din orz, hamei. 

 

CAFEA 

Espresso (40ml) (6.00 RON) 

Ingrediente: apa,100% cafea boabe LAVAZZA. Se serveste cu lapte UHT (lapte de vacă 3,5 % grasime). 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Espresso (40 ml) 15 3 0.06 0.032 0.4 0.4 <0.01 0.33 0.0010 

 

Espresso lung (80ml) (6.00 RON) 

Ingrediente: apa,100% cafea boabe LAVAZZA. Se serveste cu lapte UHT (lapte de vacă 3,5 % grasime). 

 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care: acizi 

grasi saturati, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Espresso lung (80 ml) 15 3 0.06 0.032 0.4 0.4 <0.01 0.33 0.0010 

 

Fructe cu coaja - Migdale, Alune de padure, Nuci, Anacarde, Nuci de Brazilia, Fistic, Nuci de Macadamia și Nuci de Queensland. 

Dioxid de sulf și sulfiți în concentrații de peste 10mg/kg sau 10mg/litru, exprimate în SO2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kJ/ 2000 kcal). 

Nu pot fi excluse combinații încrucișate la fiecare dintre ingrediente cât și anumite impurități tehnologice inevitabile ale fiecaror produse. Datele se bazeaza pe rețete 

standard. Pot exista variații în domeniu de toleranță specificat. Toate produsele Pizza Hut pot conține urme de substanțe alergene (lactoză, gluten, soia, ou, țelină, 

muștar, fructe cu coajă, arahide, semințe de susan, pește, crustacee, dioxid de sulf, lupin, moluște) ce provin din materiile prime obținute în fabrici, ce procesează 

alimente cu conținut de substanțe alergene. Unele produse vândute în restaurantele Pizza Hut nu sunt prezente în acest meniu, în special cele de sezon și cele nou 

promovate. Valorile nutriționale pot prezenta variații în funcție de sezon, locație și alți factori (rotunjirea numărului zecimal), putând suporta modificări fără o 

inștiințare prealabilă.   

Dacă doriți informații suplimentare despre oricare dintre produsele noastre, vă rugăm intrebați membrii echipei Pizza Hut. 

Informația furnizată este disponibilă începând cu 10.03.2023 și poate fi schimbată în orice moment.  
 




