OPIS DANIA
ZE WZGLĘDU NA SUBSTANCJE LUB PRODUKTY
POWODUJĄCE ALERGIE LUB REAKCJE NIETOLERANCJI

Pizzeria "Zielony Młyn", Nisko, ul. Sandomierska 33

Dania podlegające sprzedaży

PIZZA

Substancje lub produkty
powodujące alergie
lub reakcje nietolerancji (*)

1

MARGHERITA
sos pomidorowy, ser

1,7

2

CIPOLLA
sos pomidorowy, cebula, ser

1,7

3

FUNGI
sos pomidorowy, pieczarki, cebula, ser

1,7

4

ZIELONY MŁYN
sos pomidorowy, salami, szynka, papryka, cebula, ser

1, 3, 6, 7, 9, 10, 11

5

SZKOLNA
sos pomidorowy, szynka, pieczarki, cebula, ser

1, 3, 6, 7, 9, 10, 11

6

SALAMI
sos pomidorowy, salami, ser

7

JARSKA
sos pomidorowy, kukurydza, groszek, pieczarki,
papryka, czarne oliwki, ser

8

HAWAII
sos pomidorowy, szynka, ananas, ser

9

TONNO
sos pomidorowy, tuńczyk, ser

1, 4, 7

10

TONNO CIPOLLA
sos pomidorowy, tuńczyk, cebula, ser

1, 4, 7

11

PROVINCIALE
sos pomidorowy, szynka, boczek, kukurydza, papryka,
ser

12

CAPRICIOSA
sos pomidorowy, boczek, pieczarki, cebula, ser

1, 6, 7, 9, 10, 11

13

BARBEQUE
sos barbeque, boczek, cebula prażona, ser

1, 6, 7, 9, 10, 11

14

FRUTTI DI MARE
sos pomidorowy, małże, krewetki, kalmary, czosnek,
ser

1, 2, 7, 14

15

RUSTICANA
sos pomidorowy, szynka, kukur, piecz, oliwki zielone,
papryka, ser

1, 3, 6, 7, 9, 10, 11

1, 6, 7, 9, 10
1,7

1, 3, 6, 7, 9, 10, 11

1, 3, 6, 7, 9, 10, 11

16

DIABELSKA /pikantna/
sos pomidorowy, szynka, cebula, chili, czosnek, ser

1, 3, 6, 7, 9, 10, 11

17

POLLO
sos pomidorowy, kurczak, kukurydza, papryka, ser

1, 7, 10

18

BROCOLI
sos pomidorowy, kurczak, brokuły, kukurydza, ser

1, 7, 10

19

QUATTRO STAGIONI
sos pomidorowy, szynka, tuńczyk, kukurydza, czosnek,
ser

20

TOMATO
sos pomidorowy, pomidory, oliwki zielone, kukurydza,
czosnek, ser

21

DELIKATESSEN
sos pomidorowy, szynka, kiełbasa, boczek, salami,
cebula, ser

22

KEBAB
sos pomidorowy, kebab drobiowy, ogórek, cebula, ser

23

NIŻAŃSKA
sos pomidorowy, kiełbasa, pieczarki, cebula, ser

24

CALZONE /zwinięta/
sos pomidorowy, szynka, tuńczyk, pieczarki, cebula,
ser

25

SPINACI
sos pomidorowy, tuńczyk, szpinak, czosnek, ser

26

KOWBOJSKA
sos pomidorowy, salami, papryka, cebula, ser

27

FAMILIJNA
sos pomidorowy, szynka, kiełbasa, pieczarki, pomidor,
ser

28

WIEJSKA
sos pomidorowy, kiełbasa, ogórek, ser

29

LUIZIANA /pikantna/
sos pomidorowy, salami, czosnek, chili, ser
SOS (pomidorowy, czosnkowy)

1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11

1,7

1, 3, 6, 7, 9, 10, 11

1, 6, 7
1, 6, 7, 9, 10, 11
1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11

1, 4, 7
1, 6, 7, 9, 10
1, 3, 6, 7, 9, 10, 11

1, 6, 7, 9, 10, 11
1, 6, 7, 9, 10
7,1

INNE DANIA
30

BURGER ZIELONY MŁYN
pieczywo, wołowina mielona, warzywa, sosy

31

KANAPKA WYPASIONA
pieczywo, wieprzowina, cebula, sos

32

TALERZ SAMO ZDROWIE
chleb pita, wieprzowina, surówka

1,7

33

PITA Z WIEPRZOWINĄ
chleb pita, wieprzowina, surówka

1,7

1, 6, 7, 9, 10, 11
1

34

ZAPIEKANKA ZIEMNIACZANA Z PIECA
* z boczkiem
ziemniaki, boczek, cebula, ser, sos czosnk., sos meks.

1, 6, 7, 9, 10, 11

* z mieloną wieprzowiną
ziemniaki, mielona wieprzowina, cebula, ser,
sos czosnk., sos meks.

1, 6, 7, 9, 10, 11

* z pieczarkami
ziemniaki, pieczarki, cebula, papryka, groszek,
ser, sos czosnk., sos meks.
35

36

7,10

ZAPIEKANKA MAKARONOWA Z PIECA
* z boczkiem
makaron rurki, boczek, pieczarki, chili,
ser, sos czosnk., sos meks.

1, 6, 7, 9, 10, 11

* z mieloną wieprzowiną
makaron rurki, mielona wieprzowina,
ser, sos pomid., sos czosnk., sos meks.

1, 6, 7, 9, 10, 11

ZAPIEKANKA NA BUŁCE
* z pieczarkami
pieczarki, ser ketchup, majonez

1, 7, 9, 10

* z szynką
szynka, pieczarki, ser ketchup, majonez

1, 3, 6, 7, 9, 10, 11

* z salami
salami, pieczarki, ser ketchup, majonez

1, 6, 7, 9, 10

37

KEBAB TORTILLA
mięso drobiowe, warzywa, sos czosnk., sos meks.

1, 6, 7,10

38

KEBAB W BUŁCE
mięso drobiowe, warzywa, sos czosnk., sos meks.

1, 6, 7,10

39

KEBAB Z FRYTKAMI
mięso drobiowe, frytki, warzywa, sos czosnk., sos
meks.

6, 7,10

40

FRYTKI/ĆWIARTKI ZIEMNIAKÓW

41

SPAGHETTI ALLA CARBONARA
boczek, śmietanka, czosnek, ser, zioła

42

SPAGHETTI Z TUŃCZYKIEM
tuńczyk, czosnek, ser, zioła

43

SPAGHETTI BOLOGNESE
mielona wieprzowina, pomidory, czosnek, ser, zioła

1, 6, 7, 9, 10, 11
1, 4, 7
1, 6, 7, 9, 10, 11

DESERY
44

DESER LODOWY

1, 3, 6, 7, 8, 11

ALERGENY
ZGODNE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO NR 1169/2011
ZAŁĄCZNIK II: SUBSTANCJE LUB PRODUKTY POWODUJĄCE ALERGIE LUB REAKCJE
NIETOLERANCJI
1. Zboża zawierające gluten, tj. pszenica (w tym orkisz i pszenica khorasan), żyto, jęczmień,
owies lub ich odmiany hybrydowe, a także produkty pochodne, z wyjątkiem:
a) syropów glukozowych na bazie pszenicy zawierających dekstrozę ( * );
b)maltodekstryn na bazie pszenicy ( * );
c) syropów glukozowych na bazie jęczmienia;
d) zbóż wykorzystywanych do produkcji destylatów alkoholowych, w tym alkoholu etylowego
pochodzenia rolniczego;
2. Skorupiaki i produkty pochodne;
3. Jaja i produkty pochodne;
4. Ryby i produkty pochodne, z wyjątkiem:
a) żelatyny rybnej stosowanej jako nośnik preparatów zawierających witaminy lub karotenoidy;
b) żelatyny rybnej lub karuku stosowanych jako środki klarujące do piwa i wina;
5. Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne;
6. Soja i produkty pochodne, z wyjątkiem:
a) całkowicie rafinowanego oleju i tłuszczu sojowego ( * ) ;
b) mieszaniny naturalnych tokoferoli (E306), naturalnego D-alfa-tokoferolu, naturalnego octanu Dalfa-tokoferolu, naturalnego bursztynianu D-alfa-tokoferolu pochodzenia sojowego;
c) fitosteroli i estrów fitosteroli otrzymanych z olejów roślinnych pochodzenia sojowego;
d) estru stanolu roślinnego produkowanego ze steroli olejów roślinnych pochodzenia sojowego;
7. Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą), z wyjątkiem:
a) serwatki wykorzystywanej do produkcji destylatów alkoholowych, w tym alkoholu etylowego
pochodzenia rolniczego,
b) laktitolu;
8. Orzechy, tj. migdały (Amygdalus communis L.), orzechy laskowe (Corylus avellana), orzechy
włoskie (Juglans regia), orzechy nerkowca (Anacardium occidentale), orzeszki pekan (Carya
illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), orzechy brazylijskie (Bertholletia excelsa), pistacje/orzechy
pistacjowe (Pistacia vera), orzechy makadamia lub orzechy Queensland (Macadamia ternifolia), a
także produkty pochodne z wyjątkiem orzechów wykorzystywanych do produkcji destylatów
alkoholowych, w tym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego;
9. Seler i produkty pochodne;
10. Gorczyca i produkty pochodne;
11. Nasiona sezamu i produkty pochodne;
12. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na
całkowitą zawartość SO2 dla produktów w postaci gotowej bezpośrednio do spożycia lub w postaci
przygotowanej do spożycia zgodnie z instrukcjami wytwórców;
13. Łubin i produkty pochodne;
14. Mięczaki i produkty pochodne.
(*) oraz produkty pochodne, o ile obróbka, jakiej je poddano, najprawdopodobniej nie wpływa na zwiększenie alergenności, ocenionej przez właściwy organ
w odniesieniu do produktu, z którego powstały

