Alergeny* / Allergens*
MENU

Składniki / Ingredients

Gluten**

Soja /
Soybeans

Mleko i
Jaja / Eggs pochodne /
Lactose

Orzeszki
ziemne /
Peanuts

PIZZE
ciasto / crust
Margherita

sos pomidorowy / tomato sauce
mozzarella
ciasto / crust

Domino's Pepperoni

sos pomidorowy / tomato sauce
mozzarella
pepperoni
ciasto / crust
sos pomidorowy / tomato sauce

Farmhouse

mozzarella
szynka / ham
cebula / onion
pieczarki / mushrooms
ciasto / crust
sos BBQ / BBQ sauce

Double Bacon Burger

mozzarella
boczek / bacon
wołowina / beef
sos majonezowy / mayonnaise sauce
ciasto / crust
crème fraîche
mozzarella
szpinak / spinach

Prowansalska

suszone pomidory / sundried
tomatoes
papryka / bell peppers
cebula / onion
czarne oliwki / black olives
zioła prowansalskie / Herbes the
Provence blend
ciasto / crust
sos pomidorowy / tomato sauce

Hawajska

mozzarella
szynka / ham
ananas / pineapple
ciasto / crust
sos pomidorowy / tomato sauce

Americano

mozzarella
pepperoni
pieczarki / mushrooms

 = Zawiera alergen / Contains allergen
*Na podstawie deklaracji producenta / According to the manufacturer’s declaration.

Orzechy
włoskie /
Walnuts

Seler /
Celery

Gorczyca /
Mustard

Ziarna
sezamu /
Sesame
seeds

Siarka i jej
pochodne /
Ryby / Fish
Sulfur
Dioxide

Mięczaki /
Molluscs

Skorupiaki
/ Shellfish

Łubin /
Lupin

**Zboża zawierające gluten tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, pszenica orkisz, kamut lub ich odmiany hybrydowe oraz produkty pochodne / Cereals containing gluten: wheat, rye, barley, oats,
spelt, kamut or their hybridised strains and products thereof.

Alergeny* / Allergens*
MENU

Składniki / Ingredients

Gluten**

Soja /
Soybeans

Mleko i
Jaja / Eggs pochodne /
Lactose

Orzeszki
ziemne /
Peanuts

Orzechy
włoskie /
Walnuts

Seler /
Celery

Gorczyca /
Mustard

Ziarna
sezamu /
Sesame
seeds

Siarka i jej
pochodne /
Ryby / Fish
Sulfur
Dioxide

Mięczaki /
Molluscs

Skorupiaki
/ Shellfish

Łubin /
Lupin

PIZZE
ciasto / crust
sos pomidorowy / tomato sauce
mozzarella
papryka jalapeño
chili
Tex Mex

czerwona fasola / red beans
kukurydza / sweetcorn
wołowina / beef
cebula / onion
papryka / bell peppers
salsa mexicana
ciasto / crust
sos pomidorowy / tomato sauce

American Hot

Mozzarella
Pepperoni
cebula / onion
jalapeño
ciasto / crust

New Yorker

sos pomidorowy / tomato sauce
mozzarella
pepperoni
szynka / ham
boczek / bacon
pieczarki / mushrooms
ciasto / crust
sos pomidorowy / tomato sauce

Meat Lovers

mozzarella
szynka / ham
wołowina / beef
wieprzowina / pork

 = Zawiera alergen / Contains allergen
*Na podstawie deklaracji producenta / According to the manufacturer’s declaration.
**Zboża zawierające gluten tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, pszenica orkisz, kamut lub ich odmiany hybrydowe oraz produkty pochodne / Cereals containing gluten: wheat, rye, barley, oats,
spelt, kamut or their hybridised strains and products thereof.

Alergeny* / Allergens*

MENU

Składniki / Ingredients

Gluten**

Soja /
Soybeans

Mleko i
Jaja / Eggs pochodne /
Lactose

Orzeszki
ziemne /
Peanuts

Orzechy
włoskie /
Walnuts

Seler /
Celery

Gorczyca /
Mustard

Ziarna
sezamu /
Sesame
seeds

Siarka i jej
pochodne /
Ryby / Fish
Sulfur
Dioxide

Mięczaki /
Molluscs

Skorupiaki
/ Shellfish

Łubin /
Lupin

PIZZE
ciasto / crust
crème fraîche
Carbonara

mozzarella
boczek / bacon
cebula / onion
pieczarki / mushrooms
ciasto / crust
crème fraîche
mozzarella
szpinak / spinach
pepperoni

Hipnotica

boczek / bacon
wołowina / beef
cebula / onion
sauerkraut
sos BBQ / BBQ sauce
ciasto / crust
sos BBQ / BBQ sauce
mozzarella

Pulled Pork

szarpana wieprzowina / pulled pork
boczek / bacon
pepperoni
cebula / onion
ciasto / crust
sos BBQ / BBQ sauce
mozzarella

Texas BBQ

boczek / bacon
kurczak / chicken
cebula / onion
papryka / bell peppers

 = Zawiera alergen / Contains allergen
*Na podstawie deklaracji producenta / According to the manufacturer’s declaration.
**Zboża zawierające gluten tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, pszenica orkisz, kamut lub ich odmiany hybrydowe oraz produkty pochodne / Cereals containing gluten: wheat, rye, barley, oats,
spelt, kamut or their hybridised strains and products thereof.

Alergeny* / Allergens*
MENU

Składniki / Ingredients

Gluten**

Soja /
Soybeans

Mleko i
Jaja / Eggs pochodne /
Lactose

Orzeszki
ziemne /
Peanuts

PIZZE
ciasto / crust

Italian

Orzechy
włoskie /
Walnuts

Seler /
Celery

Gorczyca /
Mustard

Ziarna
sezamu /
Sesame
seeds

Siarka i jej
pochodne /
Ryby / Fish
Sulfur
Dioxide

Mięczaki /
Molluscs

Skorupiaki
/ Shellfish

Łubin /
Lupin

Italian

sos pomidorowy / tomato sauce
Mozzarella
szynka dojrzewająca / Parma ham
Rukola / Rucola
oregano
Corregio

Veggie Supreme

ciasto / crust
sos pomidorowy / tomato sauce
Mozzarella
szpinak / spinach
cebula / onion
pieczarki / mushrooms
czarne oliwki / black olives
ser typu greckiego / greek style
cheese
pomidorki kokt. / cherry tomatoes

 = Zawiera alergen / Contains allergen
*Na podstawie deklaracji producenta / According to the manufacturer’s declaration.
**Zboża zawierające gluten tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, pszenica orkisz, kamut lub ich odmiany hybrydowe oraz produkty pochodne / Cereals containing gluten: wheat, rye, barley, oats,
spelt, kamut or their hybridised strains and products thereof.

Alergeny* / Allergens*
MENU

Składniki / Ingredients

Gluten**

Soja /
Soybeans

Mleko i
Jaja / Eggs pochodne /
Lactose

Orzeszki
ziemne /
Peanuts

Orzechy
włoskie /
Walnuts

PIZZE
ciasto / crust
sos pomidorowy / tomato sauce
Mozzarella
Pepperoni
szynka / ham
Extravaganzza®

cebula / onion
papryka / bell peppers
pieczarki / mushrooms
wieprzowina / pork
wołowina / beef
czarne oliwki / black olives
ciasto / crust
sos pomidorowy / tomato sauce
Mozzarella

Swojska

cebula / onion
bryndza
kurczak
sos majonezowy / mayonnaise sauce

PRZYSTAWKI
Coleslaw
Łódeczki ziemniaczane / Potato Wedges

Seler /
Celery

Gorczyca /
Mustard

Ziarna
sezamu /
Sesame
seeds

Siarka i jej
pochodne /
Ryby / Fish
Sulfur
Dioxide

Mięczaki /
Molluscs

Skorupiaki
/ Shellfish

Łubin /
Lupin

Cheesy bread
Chicken Wings
Polędwiczki z kurczaka / Chicken strippers

DESERY / DESSERTS
Cinna Stix
Domino's Cookies
Choco Calzone

SOSY / DIPS & PIZZA SAUCE
Dip czosnkowo - ziołowy / garlic & herb Dip
Dip pomidorowy Marinara / Marinara Tomato Dip
Dip mango habanero
Dip musztardowo-miodowy / honey & mustard Dip
Sos BBQ / BBQ Sauce
Crème fraîche
Salsa Mexicana

RODZAJE CIASTA / CRUST TYPE
Ciasto Domino's / Domino's crust
Serowy brzeg / Cheesy crust
Hot-dog (brzeg pizzy) / Hot-dog crust

Do przygotowania naszego ciasta używamy specjalnie oparacowanej dla nas mąki, drożdzy, wody, oleju rzepakowanego i odrobiny soli.
 = Zawiera alergen / Contains allergen
*Na podstawie deklaracji producenta / According to the manufacturer’s declaration.
**Zboża zawierające gluten tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, pszenica orkisz, kamut lub ich odmiany hybrydowe oraz produkty pochodne / Cereals containing gluten: wheat, rye, barley, oats,

Obecność alergenów w składnikach używanych w Domino's Pizza
produkt

producent/
dystrybutor

alergeny

Coleslaw

Bona Agra

gorczyca, jaja

Cebula / Onion

Bona Agra

produkt wolny od alergenów

Oregano

Bona Agra

produkt wolny od alergenów

papryka / bell peppers

Bona Agra

produkt wolny od alergenów

pieczarki / mushrooms

Bona Agra

produkt wolny od alergenów

Rucola

Bona Agra

produkt wolny od alergenów

szpinak / spinach

Bona Agra

produkt wolny od alergenów

sauerkraut

Bona Agra

produkt wolny od alergenów

pomidorki koktailowe / cherry tomatoes

Bona Agra

produkt wolny od alergenów

garam masala

Dary Natury

produkt wolny od alergenów

zioła prowansalskie / provence herbs

Dary Natury

produkt wolny od alergenów

chilli

Dary Natury

produkt wolny od alergenów

jalapeño

Doropol

Produkt wolny od alergenów

czarne oliwki / black olives

Doropol

Produkt wolny od alergenów

ananas / pineapple

Doropol

Produkt wolny od alergenów

czerwona fasola / red bean

Doropol

Produkt wolny od alergenów

kukurydza / sweet corn

Doropol

Produkt wolny od alergenów

suszone pomidory / sundried tomatoes

En gros

pirosiarczyn sodu (E224 - substancja konserwująca)

szynka dojrzewająca / Parma ham

En gros

produkt zawiera mleko i jego pochodne

Chorizo

En gros

gluten

Dip BBQ / BBQ Dip

Folwark

gluten, soja, gorczyca

Dip czosnkowo - ziołowy / garlic & herb Dip

Folwark

żółtko, jaja

Dip pomidorowy Marinara / Marinara Tomato Dip

Folwark

Produkt wolny od alergenów

SOS BBQ / BBQ Sauce

Folwark

gluten, soja, gorczyca

Dip mango habanero

Folwark

produkt może zawierać gluten, soję, jaja, mleko, seler, gorczycę, ziarna sezamu

Saszetka zioło-czosnek / garlic & herb large Dip

Folwark

żółtko, jaja

Sos majonezowy / mayonnaise sauce

Folwark

soja, żółtko, jaja, mleko, laktoza

Salsa Mexicana

Folwark

produkt może zawierać gluten, soję, jaja, mleko, seler, gorczycę,

Crème fraîche

Meggle

mleko odtłuszczone (w tym laktoza), produkt może również zawierac alergeny z możliwych
zanieczyszczeń krzyżowych: jaja, soja,

Mlekovita

mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą)

Mozzarella

Lactalis

mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą)

mix serowy / 3-cheese blend (mozzrella 50%, chedar 25%, edamski 25%)

Lactalis

mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą)

Corregio

Lactalis

mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą)

Lazur

mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą)

ser typu greckiego / greek style cheese

ser Lazur / Lazur Cheese
Chicken Wings / skrzydełka z kurczaka

Roldrob

produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, soję, mleko i jego pochodne

kurczak / chicken

Roldrob

skorupiaki i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne. Produkt może
zawierać: zboża zawierające gluten, soję, seler i gorczycę.

kurczak Tandori / Tandori chicken

Roldrob

produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, soję, mleko i jego pochodne

szynka / ham

Sokołów

produkt może zawierać śladowe ilości zbóż zawierających gluten, seler, gorczycę, mleko (łącznie z
laktozą)

Pepperoni

Sokołów

produkt może zawierać śladowe ilości glutenu, selera, gorczycy, soi, pochodnych mleka

wołowina / beef

Sokołów

produkt może zawierać śladowe ilości, selera, gorczycy białek i mleka

wieprzowina / pork

Sokołów

w przypadku incydentalnego zanieczyszczenia krzyżowego na zakładzie producenta surowca produkt
może zawierać: seler, białko sojowe, laktozę, gorczycę

sos pomidorowy / tomato sauce

Sugal

parówki z szynki / ham sausage

Tarczyński

boczek / becon

Viando

soja
produkt może zawierać: soję, gluten, mleko,orzechy, seler, gorczycę, sezam, jaja
Produkt zawiera soję, może zawierać śladowe ilości alergenów takich jak: gluten, gorczyca, seler,
laktoza

kaszka kukurydziana / semolina

Młyn Grygier

produkt wolny od alergenów

Mąka pszenna / wheat flour

Interchemal

Produkt zawiera zboża zawierające gluten tj. pszenicę i jej pochodne

Spód do pizzy gluten free / Gluten-free crust
Łódeczki ziemniaczane / Wedges

Kuchnie świata
Lambweston

soja
gluten

Miodelka

CD Miody

LAVA CAKE

Intertrade

orzechy laskowe, mleko w proszku odtłuszczone, serwatka w proszku (z mleka), lecytyna (z soi),
produkt może zawierać inne orzechy.
gluten, soja, jaja

polędwiczki / strippers

Intertrade

gluten, soja, jaja, mleko, seler, gorczyca

cukier z cynamonem / cinnamon sugar

Intertrade

produkt może zawierać sladowe ilości orzechów, zboża zawierające gluten, owoce morza, skorupiaki,
ziarna sezamu, soyę i pochodne, pochodne siarki

posypka czosnkowo - ziołowa / breadsticks seasoning

Intertrade

produkt może zawierać pochodne mleka

