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MENIU PIZZA DE CASĂ 
 

Informații despre: 

ingrediente, valori nutriționale, alergeni și gramaj produse 
 

Pizza quattro formaggi (650.00 g. – 1500 g. – 2600 g.) 
Blat de pizza - 361.11g [Făină de grâu, Apă, Sare, Drojdie], Mozzarella 
(Conține Lapte) - 79.44g, Roșie - 43.33g, Măsline - 36.11g, Gorgonzola 
(Conține Lapte) - 36.11g, Sos pizza - 36.11ml, [Rosii (98%), sare, zahar, 
ceapa (0.1%), oregano (0.07%), busuioc (0.02%), condimente], Parmezan 
- 28.89g, Branza brie - 28.89g, [Lapte de vaca pasteurizat. sare. culturi 
lactice. cheag. culturi de mucegai penicillium candidum] 

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 1223.4 / 
290.3, Grăsimi (g): 9.4 din care: Acizi grași saturați (g) 4, Glucide (g): 40.4 
din care: Zaharuri (g): 1.4, Proteine (g): 12.1, Sare (g): 1.3 

Informații nutriționale porție (650.00g): Valoare Energetică (kJ/kcal): 
7951.9 / 1887, Grăsimi (g): 61.4 din care: Acizi grași saturați (g) 26.1, 
Glucide (g): 262.9 din care: Zaharuri (g): 9.4, Proteine (g): 78.8, Sare (g): 
8.5 

Alergeni: Gluten, Lapte 

Pizza quattro formaggi cu margine umplută (765.00 g. – 
1670 g. – 2800 g.) 
Blat de pizza - 361.11g [Făină de grâu, Apă, Sare, Drojdie], Mozzarella 
(Conține Lapte) - 79.44g, Roșie - 43.33g, Măsline - 36.11g, Gorgonzola 
(Conține Lapte) - 36.11g, Sos pizza - 36.11ml, [Rosii (98%), sare, zahar, 
ceapa (0.1%), oregano (0.07%), busuioc (0.02%), condimente], Parmezan 
- 28.89g, Branza brie - 28.89g, [Lapte de vaca pasteurizat. sare. culturi 
lactice. cheag. culturi de mucegai penicillium candidum], Mozzarella 
(Conține Lapte) - 100g, Susan alb - 15g 

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 1240.4 / 295, 
Grăsimi (g): 11.8 din care: Acizi grași saturați (g) 5.3, Glucide (g): 35.3 
din care: Zaharuri (g): 1.3, Proteine (g): 13.1, Sare (g): 1.3 

Informații nutriționale porție (765.00g): Valoare Energetică (kJ/kcal): 
9489.1 / 2256.8, Grăsimi (g): 90.3 din care: Acizi grași saturați (g) 40.7, 

Glucide (g): 269.8 din care: Zaharuri (g): 9.9, Proteine (g): 100.1, Sare (g): 
9.7 

Alergeni: Gluten, Lapte, Susan 

Pizza quattro stagione (650.00 g. – 1500 g. – 2600 g.) 
Blat de pizza - 313.25g [Făină de grâu, Apă, Sare, Drojdie], Mozzarella 
(Conține Lapte) - 78.31g, Salam - 62.65g, [Carne de oaie, carne de vita, 
seu de vita, sare, condimente, conservant :nitrit de sodiu.], Ton - 46.99g, 
Sunca - 39.16g, Ciuperci champignons - 39.16g, Sos pizza - 39.16ml, 
[Rosii (98%), sare, zahar, ceapa (0.1%), oregano (0.07%), busuioc 
(0.02%), condimente], Ardei - 31.33g 

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 1152 / 273.2, 
Grăsimi (g): 9.4 din care: Acizi grași saturați (g) 4.5, Glucide (g): 33 din 
care: Zaharuri (g): 1.2, Proteine (g): 15.1, Sare (g): 1.6 

Informații nutriționale porție (650.00g): Valoare Energetică (kJ/kcal): 
7488.3 / 1776.1, Grăsimi (g): 61.2 din care: Acizi grași saturați (g) 29.5, 
Glucide (g): 214.6 din care: Zaharuri (g): 7.5, Proteine (g): 98.3, Sare (g): 
10.6 

Alergeni: Gluten, Pește, Lapte, Poate conține urme de: Soia, Muștar 

Pizza quattro stagione cu margine umplută (765.00 g. – 
1670 g. – 2800 g.) 
Blat de pizza - 361.11g [Făină de grâu, Apă, Sare, Drojdie], Mozzarella 
(Conține Lapte) - 79.44g, Roșie - 43.33g, Măsline - 36.11g, Gorgonzola 
(Conține Lapte) - 36.11g, Sos pizza - 36.11ml, [Rosii (98%), sare, zahar, 
ceapa (0.1%), oregano (0.07%), busuioc (0.02%), condimente], Parmezan 
- 28.89g, Branza brie - 28.89g, [Lapte de vaca pasteurizat. sare. culturi 
lactice. cheag. culturi de mucegai penicillium candidum], Mozzarella 
(Conține Lapte) - 100g, Susan alb - 15g 

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 1240.4 / 295, 
Grăsimi (g): 11.8 din care: Acizi grași saturați (g) 5.3, Glucide (g): 35.3 
din care: Zaharuri (g): 1.3, Proteine (g): 13.1, Sare (g): 1.3 
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Informații nutriționale porție (765.00g): Valoare Energetică (kJ/kcal): 
9489.1 / 2256.8, Grăsimi (g): 90.3 din care: Acizi grași saturați (g) 40.7, 
Glucide (g): 269.8 din care: Zaharuri (g): 9.9, Proteine (g): 100.1, Sare (g): 
9.7 

Alergeni: Gluten, Lapte, Susan 

Pizza prosciutto e funghi (650.00 g. – 1500 g. – 2600 g.) 
Blat de pizza - 335.05g [Făină de grâu, Apă, Sare, Drojdie], Șuncă - 
100.52g, Mozzarella (Conține Lapte) - 73.71g, Ciuperci champignons - 
40.21g, Măsline - 33.51g, Ardei - 33.51g, Sos pizza - 33.51ml, [Rosii 
(98%), sare, zahar, ceapa (0.1%), oregano (0.07%), busuioc (0.02%), 
condimente] 

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 766.9 / 181.5, 
Grăsimi (g): 4.1 din care: Acizi grași saturați (g) 1.8, Glucide (g): 27.3 din 
care: Zaharuri (g): 0.9, Proteine (g): 9.9, Sare (g): 1.1 

Informații nutriționale porție (650.00g): Valoare Energetică (kJ/kcal): 
4984.9 / 1180, Grăsimi (g): 26.5 din care: Acizi grași saturați (g) 12, 
Glucide (g): 177.3 din care: Zaharuri (g): 5.9, Proteine (g): 64.5, Sare (g): 
7.5 

Alergeni: Gluten, Lapte 

Pizza prosciutto e funghi cu margine umplută (765.00 g. 
– 1670 g. – 2800 g.) 
Blat de pizza - 335.05g [Făină de grâu, Apă, Sare, Drojdie], Șuncă - 
100.52g, Mozzarella (Conține Lapte) - 73.71g, Ciuperci champignons - 
40.21g, Măsline - 33.51g, Ardei - 33.51g, Sos pizza - 33.51ml, [Rosii 
(98%), sare, zahar, ceapa (0.1%), oregano (0.07%), busuioc (0.02%), 
condimente], Mozzarella (Conține Lapte) - 100g, Susan alb - 15g 

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 852.6 / 202.6, 
Grăsimi (g): 7.3 din care: Acizi grași saturați (g) 3.5, Glucide (g): 24.1 din 
care: Zaharuri (g): 0.8, Proteine (g): 11.2, Sare (g): 1.1 

Informații nutriționale porție (765.00g): Valoare Energetică (kJ/kcal): 
6522.2 / 1549.8, Grăsimi (g): 55.5 din care: Acizi grași saturați (g) 26.5, 
Glucide (g): 184.2 din care: Zaharuri (g): 6.4, Proteine (g): 85.9, Sare (g): 
8.8 

Alergeni: Gluten, Lapte, Susan 

Pizza salami (650.00 g. – 1500 g. – 2600 g.) 
Blat de pizza - 361.11g [Făină de grâu, Apă, Sare, Drojdie], Salam - 
93.89g, [Carne de porc, slanina, carne de vita, proteina vegetala din SOIA 
(non GMO), sare, zaharuri (dextroza), condimente, antioxidant (acid 
ascorbic), extract de condimente, arome, conservant (nitrit de sodiu), 
colorant (carmin), cultura starter.], Mozzarella (Conține Lapte) - 79.44g, 
Carnati cabanos - 43.33g, [Carne vita, carne porc (tara de origine 
Romania), slanina, sare, condimente naturale, stabilizatori (di-trifosfati), 
antioxidant (acid ascorbic), potentiator de gust (MSG), extracte de 
condimente, conservant (nitrit de sodiu).], Măsline - 36.11g, Sos pizza - 
36.11ml, [Rosii (98%), sare, zahar, ceapa (0.1%), oregano (0.07%), 
busuioc (0.02%), condimente] 

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 1554.9 / 
369.3, Grăsimi (g): 17 din care: Acizi grași saturați (g) 6.7, Glucide (g): 
40.9 din care: Zaharuri (g): 1.1, Proteine (g): 13.1, Sare (g): 2 

Informații nutriționale porție (650.00g): Valoare Energetică (kJ/kcal): 
10106.9 / 2400.5, Grăsimi (g): 110.4 din care: Acizi grași saturați (g) 
43.4, Glucide (g): 265.7 din care: Zaharuri (g): 7.2, Proteine (g): 85.1, Sare 
(g): 13.3 

Alergeni: Gluten, Lapte, Poate conține urme de: Muștar 

 

Pizza salami cu margine umplută (765.00 g. – 1670 g. – 
2800 g.) 
Blat de pizza - 361.11g [Făină de grâu, Apă, Sare, Drojdie], Salam - 
93.89g, [Carne de porc, slanina, carne de vita, proteina vegetala din SOIA 
(non GMO), sare, zaharuri (dextroza), condimente, antioxidant (acid 
ascorbic), extract de condimente, arome, conservant (nitrit de sodiu), 
colorant (carmin), cultura starter.], Mozzarella (Conține Lapte) - 79.44g, 
Carnati cabanos - 43.33g, [Carne vita, carne porc (tara de origine 
Romania), slanina, sare, condimente naturale, stabilizatori (di-trifosfati), 
antioxidant (acid ascorbic), potentiator de gust (MSG), extracte de 
condimente, conservant (nitrit de sodiu).], Măsline - 36.11g, Sos pizza - 
36.11ml, [Rosii (98%), sare, zahar, ceapa (0.1%), oregano (0.07%), 
busuioc (0.02%), condimente], Mozzarella (Conține Lapte) - 100g, Susan 
alb - 15g 

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 1522.1 / 
362.1, Grăsimi (g): 18.2 din care: Acizi grași saturați (g) 7.6, Glucide (g): 
35.6 din care: Zaharuri (g): 1, Proteine (g): 13.9, Sare (g): 1.9 

Informații nutriționale porție (765.00g): Valoare Energetică (kJ/kcal): 
11644.1 / 2770.3, Grăsimi (g): 139.3 din care: Acizi grași saturați (g) 58, 
Glucide (g): 272.6 din care: Zaharuri (g): 7.7, Proteine (g): 106.4, Sare (g): 
14.5 

Alergeni: Gluten, Lapte, Susan, Poate conține urme de: Muștar 

Pizza diavola (650.00 g. – 1500 g. – 2600 g.) 
de pizza - 335.05g [Făină de grâu, Apă, Sare, Drojdie], Salam - 100.52g, 
[Carne de oaie, carne de vita, seu de vita, sare, condimente, conservant 
:nitrit de sodiu.], Mozzarella (Conține Lapte) - 73.71g, Carnati - 40.21g, 
Măsline - 33.51g, Ardei iute - 33.51g, Sos pizza - 33.51ml, [Rosii (98%), 
sare, zahar, ceapa (0.1%), oregano (0.07%), busuioc (0.02%), 
condimente] 

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 1592.8 / 
378.4, Grăsimi (g): 16.5 din care: Acizi grași saturați (g) 7.3, Glucide (g): 
42 din care: Zaharuri (g): 1.1, Proteine (g): 16.6, Sare (g): 2.4 

Informații nutriționale porție (650.00g): Valoare Energetică (kJ/kcal): 
10353.1 / 2459.9, Grăsimi (g): 107.5 din care: Acizi grași saturați (g) 
47.4, Glucide (g): 272.7 din care: Zaharuri (g): 7.1, Proteine (g): 108, Sare 
(g): 15.5 

Alergeni: Gluten, Lapte Poate conține urme de: Soia, Muștar 

Pizza diavola cu margine umplută (765.00 g. – 1670 g. – 
2800 g.) 
Blat de pizza - 335.05g [Făină de grâu, Apă, Sare, Drojdie], Salam - 
100.52g, [Carne de oaie, carne de vita, seu de vita, sare, condimente, 
conservant :nitrit de sodiu.], Mozzarella (Conține Lapte) - 73.71g, Carnati 
- 40.21g, Măsline - 33.51g, Ardei iute - 33.51g, Sos pizza - 33.51ml, [Rosii 
(98%), sare, zahar, ceapa (0.1%), oregano (0.07%), busuioc (0.02%), 
condimente], Mozzarella (Conține Lapte) - 100g, Susan alb - 15g 

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 1554.3 / 
369.9, Grăsimi (g): 17.8 din care: Acizi grași saturați (g) 8.1, Glucide (g): 
36.6 din care: Zaharuri (g): 1, Proteine (g): 16.9, Sare (g): 2.2 

Informații nutriționale porție (765.00g): Valoare Energetică (kJ/kcal): 
11890.3 / 2829.7, Grăsimi (g): 136.5 din care: Acizi grași saturați (g) 62, 
Glucide (g): 279.7 din care: Zaharuri (g): 7.7, Proteine (g): 129.3, Sare (g): 
16.8 

Alergeni: Gluten, Lapte, Susan: Poate conține urme de: Soia, Muștar 

Pizza con pollo (650.00 g. – 1500 g. – 2600 g.) 
Blat de pizza - 318.63g [Făină de grâu, Apă, Sare, Drojdie], Mozzarella 
(Conține Lapte) - 70.10g, Piept de pui - 63.73g, Șuncă - 57.35g, [Pulpa de 
porc fara os (65%), apa, sare, amidon, agenti de ingrosare (caragenan, 
guma de xantan), stabilizatori (trifosfati), proteina animala din porc, 
zaharuri (dextroza), potentiator de aroma (monoglutamat de sodiu), 
aroma, antioxidant (ascorbat de sodiu), extracte de condimente, 
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conservant (nitrit de sodiu).], Porumb - 38.24g, Ciolan dezosat - 38.24g, 
[Ciolan dezosat de porc din UE. ap. sare. agent de ingroare (alga marina 
Euchema prelucrata). stabilizatori ( trifosfa i. difosfati. citrati de sodiu ). 
zaharuri ( zahar. dextroz ). poten iatori de aroma ( monoglutamat de 
sodiu. glicina si sarea sa de sodi], Ardei - 31.86g, Sos pizza - 31.86ml, 
[Rosii (98%), sare, zahar, ceapa (0.1%), oregano (0.07%), busuioc 
(0.02%), condimente] 

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 1228.7 / 
290.9, Grăsimi (g): 6.7 din care: Acizi grași saturați (g) 2.7, Glucide (g): 
42.4 din care: Zaharuri (g): 2.4, Proteine (g): 16.5, Sare (g): 1.6 

Informații nutriționale porție (650.00g): Valoare Energetică (kJ/kcal): 
7986.7 / 1890.8, Grăsimi (g): 43.4 din care: Acizi grași saturați (g) 17.3, 
Glucide (g): 275.8 din care: Zaharuri (g): 15.3, Proteine (g): 107.4, Sare 
(g): 10.4 

Alergeni: Gluten, Lapte: Poate conține urme de: Soia, Țelină, Muștar 

Pizza con pollo cu margine umplută (765.00 g. – 1670 g. 
– 2800 g.) 
Blat de pizza - 318.63g [Făină de grâu, Apă, Sare, Drojdie], Mozzarella 
(Conține Lapte) - 70.10g, Piept de pui - 63.73g, Șuncă - 57.35g, [Pulpa de 
porc fara os (65%), apa, sare, amidon, agenti de ingrosare (caragenan, 
guma de xantan), stabilizatori (trifosfati), proteina animala din porc, 
zaharuri (dextroza), potentiator de aroma (monoglutamat de sodiu), 
aroma, antioxidant (ascorbat de sodiu), extracte de condimente, 
conservant (nitrit de sodiu).], Porumb - 38.24g, Ciolan dezosat - 38.24g, 
[Ciolan dezosat de porc din UE. ap. sare. agent de ingroare (alga marina 
Euchema prelucrata). stabilizatori ( trifosfa i. difosfati. citrati de sodiu ). 
zaharuri ( zahar. dextroz ). poten iatori de aroma ( monoglutamat de 
sodiu. glicina si sarea sa de sodi], Ardei - 31.86g, Sos pizza - 31.86ml, 
[Rosii (98%), sare, zahar, ceapa (0.1%), oregano (0.07%), busuioc 
(0.02%), condimente], Mozzarella (Conține Lapte) - 100g, Susan alb - 15g 

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 1245 / 295.5, 
Grăsimi (g): 9.4 din care: Acizi grași saturați (g) 4.2, Glucide (g): 37 din 
care: Zaharuri (g): 2.1, Proteine (g): 16.8, Sare (g): 1.5 

Informații nutriționale porție (765.00g): Valoare Energetică (kJ/kcal): 
9524 / 2260.7, Grăsimi (g): 72.3 din care: Acizi grași saturați (g) 31.9, 
Glucide (g): 282.7 din care: Zaharuri (g): 15.8, Proteine (g): 128.7, Sare 
(g): 11.7 

Alergeni: Gluten, Lapte, Susan, Poate conține urme de: Soia, Țelină, 
Muștar 

Pizza alla Venezia (650.00 g. – 1500 g. – 2600 g.) 
Blat de pizza - 285.09g [Făină de grâu, Apă, Sare, Drojdie], Cartofi pai* - 
114.04g, Mozzarella (Conține Lapte) - 91.23g, Ciolan dezosat - 57.02g, 
[Ciolan dezosat de porc din UE. ap. sare. agent de ingroare (alga marina 
Euchema prelucrata). stabilizatori ( trifosfa i. difosfati. citrati de sodiu ). 
zaharuri ( zahar. dextroz ). poten iatori de aroma ( monoglutamat de 
sodiu. glicina si sarea sa de sodi], Salam - 57.02g, [Carne de oaie, carne 
de vita, seu de vita, sare, condimente, conservant :nitrit de sodiu.], Sos 
pizza - 28.51ml, [Rosii (98%), sare, zahar, ceapa (0.1%), oregano (0.07%), 
busuioc (0.02%), condimente], Ulei de palmier), Conservant: Nitrit de 
sodiu (E 250), Corector de aciditate: Acid citric (E 330), Potențiator de 
aromă: Monoglutamat de sodiu 

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 1902.2 / 453, 
Grăsimi (g): 21.7 din care: Acizi grași saturați (g) 8.8, Glucide (g): 48.1 
din care: Zaharuri (g): 3.4, Proteine (g): 17.6, Sare (g): 2.3 

Informații nutriționale porție (650.00g): Valoare Energetică (kJ/kcal): 
12364.2 / 2944.5, Grăsimi (g): 141.2 din care: Acizi grași saturați (g) 
57.2, Glucide (g): 313 din care: Zaharuri (g): 22.2, Proteine (g): 114.6, 
Sare (g): 14.9 

Alergeni: Gluten, Lapte. Poate conține urme de: Soia, Muștar 

 

Pizza alla Venezia cu margine umplută (765.00 g. – 1670 
g. – 2800 g.) 
Blat de pizza - 285.09g [Făină de grâu, Apă, Sare, Drojdie], Cartofi pai* - 
114.04g, Mozzarella (Conține Lapte) - 91.23g, Ciolan dezosat - 57.02g, 
[Ciolan dezosat de porc din UE. ap. sare. agent de ingroare (alga marina 
Euchema prelucrata). stabilizatori ( trifosfa i. difosfati. citrati de sodiu ). 
zaharuri ( zahar. dextroz ). poten iatori de aroma ( monoglutamat de 
sodiu. glicina si sarea sa de sodi], Salam - 57.02g, [Carne de oaie, carne 
de vita, seu de vita, sare, condimente, conservant :nitrit de sodiu.], Sos 
pizza - 28.51ml, [Rosii (98%), sare, zahar, ceapa (0.1%), oregano (0.07%), 
busuioc (0.02%), condimente], Ulei de palmier, Mozzarella (Conține 
Lapte) - 100g, Susan alb - 15g, Conservant: Nitrit de sodiu (E 250), 
Corector de aciditate: Acid citric (E 330), Potențiator de aromă: 
Monoglutamat de sodiu 

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 1817.2 / 
433.2, Grăsimi (g): 22.3 din care: Acizi grași saturați (g) 9.4, Glucide (g): 
41.8 din care: Zaharuri (g): 3, Proteine (g): 17.8, Sare (g): 2.1 

Informații nutriționale porție (765.00g): Valoare Energetică (kJ/kcal): 
13901.4 / 3314.3, Grăsimi (g): 170.2 din care: Acizi grași saturați (g) 
71.8, Glucide (g): 319.9 din care: Zaharuri (g): 22.8, Proteine (g): 135.9, 
Sare (g): 16.2 

Alergeni: Gluten, Lapte, Susan. Poate conține urme de: Soia, Muștar 

Pizza capriciosa (650.00 g. – 1500 g. – 2600 g.) 
Blat de pizza - 345.74g [Făină de grâu, Apă, Sare, Drojdie], Șuncă - 76.06g, 
Mozzarella (Conține Lapte) - 76.06g, Ciolan dezosat - 69.15g, [Ciolan 
dezosat de porc din UE. ap. sare. agent de ingroare (alga marina 
Euchema prelucrata). stabilizatori ( trifosfa i. difosfati. citrati de sodiu ). 
zaharuri ( zahar. dextroz ). poten iatori de aroma ( monoglutamat de 
sodiu. glicina si sarea sa de sodi], Măsline - 34.57g, Sos pizza - 34.57ml, 
[Rosii (98%), sare, zahar, ceapa (0.1%), oregano (0.07%), busuioc 
(0.02%), condimente], rucola), Corector de aciditate: Acid citric (E 330), 
Potențiator de aromă: Monoglutamat de sodiu 

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 1251.4 / 
296.7, Grăsimi (g): 8.7 din care: Acizi grași saturați (g) 2.8, Glucide (g): 
40.1 din care: Zaharuri (g): 1.2, Proteine (g): 15.8, Sare (g): 1.9 

Informații nutriționale porție (650.00g): Valoare Energetică (kJ/kcal): 
8133.8 / 1928.5, Grăsimi (g): 56.4 din care: Acizi grași saturați (g) 18, 
Glucide (g): 260.7 din care: Zaharuri (g): 7.9, Proteine (g): 102.4, Sare (g): 
12.1 

Alergeni: Gluten, Lapte 

Pizza capriciosa cu margine umplută (765.00 g. – 1670 
g. – 2800 g.) 
Blat de pizza - 345.74g [Făină de grâu, Apă, Sare, Drojdie], Șuncă - 76.06g, 
Mozzarella (Conține Lapte) - 76.06g, Ciolan dezosat - 69.15g, [Ciolan 
dezosat de porc din UE. ap. sare. agent de ingroare (alga marina 
Euchema prelucrata). stabilizatori ( trifosfa i. difosfati. citrati de sodiu ). 
zaharuri ( zahar. dextroz ). poten iatori de aroma ( monoglutamat de 
sodiu. glicina si sarea sa de sodi], Măsline - 34.57g, Sos pizza - 34.57ml, 
[Rosii (98%), sare, zahar, ceapa (0.1%), oregano (0.07%), busuioc 
(0.02%), condimente], rucola, Mozzarella (Conține Lapte) - 100g, Susan 
alb - 15g, Corector de aciditate: Acid citric (E 330), Potențiator de aromă: 
Monoglutamat de sodiu 

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 1264.2 / 
300.4, Grăsimi (g): 11.2 din care: Acizi grași saturați (g) 4.3, Glucide (g): 
35 din care: Zaharuri (g): 1.1, Proteine (g): 16.2, Sare (g): 1.8 

Informații nutriționale porție (765.00g): Valoare Energetică (kJ/kcal): 
9671.1 / 2298.4, Grăsimi (g): 85.3 din care: Acizi grași saturați (g) 32.6, 
Glucide (g): 267.7 din care: Zaharuri (g): 8.5, Proteine (g): 123.8, Sare (g): 
13.4 

Alergeni: Gluten, Lapte, Susan 
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Pizza mickey (650.00 g. – 1500 g. – 2600 g.) 
Blat de pizza - 309.52g [Făină de grâu, Apă, Sare, Drojdie], Mozzarella 
(Conține Lapte) - 148.57g, Șuncă - 123.81g, Sos pizza - 37.14ml, [Rosii 
(98%), sare, zahar, ceapa (0.1%), oregano (0.07%), busuioc (0.02%), 
condimente], Ardei - 30.95g), Corector de aciditate: Acid citric (E 330) 

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 1562.1 / 
371.7, Grăsimi (g): 14.2 din care: Acizi grași saturați (g) 7, Glucide (g): 41 
din care: Zaharuri (g): 1.7, Proteine (g): 21, Sare (g): 3.1 

Informații nutriționale porție (650.00g): Valoare Energetică (kJ/kcal): 
10153.8 / 2415.8, Grăsimi (g): 92.3 din care: Acizi grași saturați (g) 45.4, 
Glucide (g): 266.4 din care: Zaharuri (g): 11.1, Proteine (g): 136.2, Sare 
(g): 20.5 

Alergeni: Gluten, Lapte 

Pizza mickey cu margine umplută (765.00 g. – 1670 g. – 
2800 g.) 
Blat de pizza - 309.52g [Făină de grâu, Apă, Sare, Drojdie], Mozzarella 
(Conține Lapte) - 148.57g, Șuncă - 123.81g, Sos pizza - 37.14ml, [Rosii 
(98%), sare, zahar, ceapa (0.1%), oregano (0.07%), busuioc (0.02%), 
condimente], Ardei - 30.95g, Mozzarella (Conține Lapte) - 100g, Susan 
alb - 15g, Corector de aciditate: Acid citric (E 330) 

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 1528.2 / 
364.1, Grăsimi (g): 15.8 din care: Acizi grași saturați (g) 7.8, Glucide (g): 
35.7 din care: Zaharuri (g): 1.5, Proteine (g): 20.6, Sare (g): 2.9 

Informații nutriționale porție (765.00g): Valoare Energetică (kJ/kcal): 
11691 / 2785.6, Grăsimi (g): 121.3 din care: Acizi grași saturați (g) 60, 
Glucide (g): 273.3 din care: Zaharuri (g): 11.6, Proteine (g): 157.6, Sare 
(g): 21.8 

Alergeni: Gluten, Lapte, Susan 

Pizza minion (650.00 g. – 1500 g. – 2600 g.) 
Blat de pizza - 315.53g [Făină de grâu, Apă, Sare, Drojdie], Sunca Praga - 
113.59g, [Pulpa de porc, apa, proteina animala de porc, dextroza, sare, 
stabilizatori(trifosfati), fibre vegetale, proteina din LAPTE, arome 
naturale, antioxidant(ascorbat de sodiu), extracte de condimente, 
conservant(nitrit de sodiu).], Piept de pui - 82.04g, Mozzarella (Conține 
Lapte) - 63.11g, Porumb - 37.86g, Sos pizza - 37.86ml, [Rosii (98%), sare, 
zahar, ceapa (0.1%), oregano (0.07%), busuioc (0.02%), condimente], 
Conservant: Nitrit de sodiu (E 250), Antioxidant: Ascorbat de sodiu (E 
301), Corector de aciditate: Acid citric (E 330), Acidifiant: Trifosfati (E 
451) 

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 1220.4 / 
288.8, Grăsimi (g): 5.7 din care: Acizi grași saturați (g) 2.8, Glucide (g): 
41.9 din care: Zaharuri (g): 2, Proteine (g): 18.7, Sare (g): 1.6 

Informații nutriționale porție (650.00g): Valoare Energetică (kJ/kcal): 
7932.3 / 1877.5, Grăsimi (g): 36.8 din care: Acizi grași saturați (g) 17.9, 
Glucide (g): 272.3 din care: Zaharuri (g): 13.1, Proteine (g): 121.3, Sare 
(g): 10.1 

Alergeni: Gluten, Lapte 

Pizza minion cu margine umplută (765.00 g. – 1670 g. – 
2800 g.) 
Blat de pizza - 315.53g [Făină de grâu, Apă, Sare, Drojdie], Sunca Praga - 
113.59g, [Pulpa de porc, apa, proteina animala de porc, dextroza, sare, 
stabilizatori(trifosfati), fibre vegetale, proteina din LAPTE, arome 
naturale, antioxidant(ascorbat de sodiu), extracte de condimente, 
conservant(nitrit de sodiu).], Piept de pui - 82.04g, Mozzarella (Conține 
Lapte) - 63.11g, Porumb - 37.86g, Sos pizza - 37.86ml, [Rosii (98%), sare, 
zahar, ceapa (0.1%), oregano (0.07%), busuioc (0.02%), condimente], 
Mozzarella (Conține Lapte) - 100g, Susan alb - 15g, Conservant: Nitrit de 
sodiu (E 250), Antioxidant: Ascorbat de sodiu (E 301), Corector de 
aciditate: Acid citric (E 330), Acidifiant: Trifosfati (E 451) 

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 1237.8 / 
293.8, Grăsimi (g): 8.6 din care: Acizi grași saturați (g) 4.3, Glucide (g): 
36.5 din care: Zaharuri (g): 1.8, Proteine (g): 18.6, Sare (g): 1.5 

Informații nutriționale porție (765.00g): Valoare Energetică (kJ/kcal): 
9469.6 / 2247.3, Grăsimi (g): 65.8 din care: Acizi grași saturați (g) 32.5, 
Glucide (g): 279.3 din care: Zaharuri (g): 13.6, Proteine (g): 142.6, Sare 
(g): 11.5 

Alergeni: Gluten, Lapte, Susan 

Pizza Gulliver (650.00 g. – 1500 g. – 2600 g.) 
Blat de pizza - 298.17g [Făină de grâu, Apă, Sare, Drojdie], Sunca de porc 
- 119.27g, Cartofi prăjiți* - 119.27g, Mozzarella (Conține Lapte) - 95.41g, 
Ulei de palmier, Corector de aciditate: Acid citric (E 330) 

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 2377 / 570.1, 
Grăsimi (g): 37.6 din care: Acizi grași saturați (g) 14.7, Glucide (g): 46.9 
din care: Zaharuri (g): 3, Proteine (g): 12.5, Sare (g): 1.1 

Informații nutriționale porție (650.00g): Valoare Energetică (kJ/kcal): 
15450.4 / 3706, Grăsimi (g): 244.7 din care: Acizi grași saturați (g) 95.6, 
Glucide (g): 304.8 din care: Zaharuri (g): 19.3, Proteine (g): 81.2, Sare (g): 
7.2 

Alergeni: Gluten, Lapte 

Pizza Gulliver cu margine umplută (765.00 g. – 1670 g. 
– 2800 g.) 
Blat de pizza - 298.17g [Făină de grâu, Apă, Sare, Drojdie], Sunca de porc 
- 119.27g, Cartofi prăjiți* - 119.27g, Mozzarella (Conține Lapte) - 95.41g, 
Ulei de palmier, Mozzarella (Conține Lapte) - 100g, Susan alb - 15g, 
Corector de aciditate: Acid citric (E 330) 

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 2220.6 / 
532.8, Grăsimi (g): 35.8 din care: Acizi grași saturați (g) 14.4, Glucide (g): 
40.8 din care: Zaharuri (g): 2.6, Proteine (g): 13.4, Sare (g): 1.1 

Informații nutriționale porție (765.00g): Valoare Energetică (kJ/kcal): 
16987.6 / 4075.8, Grăsimi (g): 273.7 din care: Acizi grași saturați (g) 
110.2, Glucide (g): 311.7 din care: Zaharuri (g): 19.8, Proteine (g): 102.5, 
Sare (g): 8.4 

Alergeni: Gluten, Lapte, Susan 

Pizza ardelenească (650.00 g. – 1500 g. – 2600 g.) 
Blat de pizza - 343.55g [Făină de grâu, Apă, Sare, Drojdie], Mozzarella 
(Conține Lapte) - 76.27g, Șuncă - 61.84g, [Pulpa de porc, apa, proteina 
animala de porc, dextroza, sare, stabilizatori(trifosfati), fibre vegetale, 
proteina din LAPTE, arome naturale, antioxidant(ascorbat de sodiu), 
extracte de condimente, conservant(nitrit de sodiu).], Ciolan dezosat - 
51.53g, [Ciolan dezosat de porc din UE. ap. sare. agent de ingroare (alga 
marina Euchema prelucrata). stabilizatori ( trifosfa i. difosfati. citrati de 
sodiu ). zaharuri ( zahar. dextroz ). poten iatori de aroma ( monoglutamat 
de sodiu. glicina si sarea sa de sodi], Roșie - 48.10g, Telemea vacă 
(Conține Lapte) - 41.23g, Sos pizza - 27.48ml, [Rosii (98%), sare, zahar, 
ceapa (0.1%), oregano (0.07%), busuioc (0.02%), condimente], 
Conservant: Nitrit de sodiu (E 250), Antioxidant: Ascorbat de sodiu (E 
301), Corector de aciditate: Acid citric (E 330), Acidifiant: Trifosfati (E 
451), Potențiator de aromă: Monoglutamat de sodiu 

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 1252.9 / 
296.9, Grăsimi (g): 8.8 din care: Acizi grași saturați (g) 4, Glucide (g): 40.2 
din care: Zaharuri (g): 1.5, Proteine (g): 15.4, Sare (g): 1.9 

Informații nutriționale porție (650.00g): Valoare Energetică (kJ/kcal): 
8143.9 / 1930, Grăsimi (g): 57.1 din care: Acizi grași saturați (g) 25.9, 
Glucide (g): 261.5 din care: Zaharuri (g): 9.6, Proteine (g): 100.1, Sare (g): 
12 

Alergeni: Gluten, Lapte 
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Pizza ardeleneasca cu margine umplută (765.00 g. – 
1670 g. – 2800 g.) 
Blat de pizza - 343.55g [Făină de grâu, Apă, Sare, Drojdie], Mozzarella 
(Conține Lapte) - 76.27g, Șuncă - 61.84g, [Pulpa de porc, apa, proteina 
animala de porc, dextroza, sare, stabilizatori(trifosfati), fibre vegetale, 
proteina din LAPTE, arome naturale, antioxidant(ascorbat de sodiu), 
extracte de condimente, conservant(nitrit de sodiu).], Ciolan dezosat - 
51.53g, [Ciolan dezosat de porc din UE. ap. sare. agent de ingroare (alga 
marina Euchema prelucrata). stabilizatori ( trifosfa i. difosfati. citrati de 
sodiu ). zaharuri ( zahar. dextroz ). poten iatori de aroma ( monoglutamat 
de sodiu. glicina si sarea sa de sodi], Roșie - 48.10g, Telemea vacă 
(Conține Lapte) - 41.23g, Sos pizza - 27.48ml, [Rosii (98%), sare, zahar, 
ceapa (0.1%), oregano (0.07%), busuioc (0.02%), condimente] 
Mozzarella (Conține Lapte) - 100g, Susan alb - 15g, Conservant: Nitrit de 
sodiu (E 250), Antioxidant: Ascorbat de sodiu (E 301), Corector de 
aciditate: Acid citric (E 330), Acidifiant: Trifosfati (E 451), Potențiator de 
aromă: Monoglutamat de sodiu 

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 1265.5 / 
300.6, Grăsimi (g): 11.3 din care: Acizi grași saturați (g) 5.3, Glucide (g): 
35.1 din care: Zaharuri (g): 1.3, Proteine (g): 15.9, Sare (g): 1.7 

Informații nutriționale porție (765.00g): Valoare Energetică (kJ/kcal): 
9681.2 / 2299.8, Grăsimi (g): 86.1 din care: Acizi grași saturați (g) 40.5, 
Glucide (g): 268.4 din care: Zaharuri (g): 10.1, Proteine (g): 121.4, Sare 
(g): 13.3 

Alergeni: Gluten, Lapte, Susan 

Pizza bucovineană (650.00 g. – 1500 g. – 2600 g.) 
Blat de pizza - 318.63g [Făină de grâu, Apă, Sare, Drojdie], Mozzarella 
(Conține Lapte) - 70.10g, Ciolan afumat - 47.79g, [Ciolan de porc dezosat 
(90%). apa. sare. proteina animala de porc. stabilizatori (trifosfati). 
zaharuri (dextroza). proteina din lapte. antioxidant (ascorbat de sodiu). 
condimente si extracte de condimente. arome naturale. conservant 
(nitrit de sodiu). Al], Branza de burduf - 44.61g, [Cas din lapte de oaie, 
cas din lapte de vaca, sare.], Salam - 44.61g, [Carne de porc, slanina, 
carne de vita, proteina vegetala din SOIA (non GMO), sare, zaharuri 
(dextroza), condimente, antioxidant (acid ascorbic), extract de 
condimente, arome, conservant (nitrit de sodiu), colorant (carmin), 
cultura starter.], Sos pizza - 35.05ml, [Rosii (98%), sare, zahar, ceapa 
(0.1%), oregano (0.07%), busuioc (0.02%), condimente], Cârnați uscat - 
31.86g, [Carne porc 81%, apa, sare, usturoi, condimente si extract de 
condimente (boia dulce, boia iute, cimbru, piper), antioxidanti: acid 
ascorbic, zaharuri (maltodextrina, dextroza), arome, membrane naturale 
de porc.], Carnati cabanos - 31.86g, [Carne vita, carne porc (tara de 
origine Romania), slanina, sare, condimente naturale, stabilizatori (di-
trifosfati), antioxidant (acid ascorbic), potentiator de gust (MSG), 
extracte de condimente, conservant (nitrit de sodiu).], Ceapa - 25.49g), 
Colorant: Indigo carmin (E 132), Conservant: Nitrit de sodiu (E 250), 
Antioxidant: Acid ascorbic (E 300), Corector de aciditate: Acid citric (E 
330), Stabilizator: Difosfati (E 450), Trifosfati (E 451) 

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 1622.8 / 
385.3, Grăsimi (g): 16.9 din care: Acizi grași saturați (g) 7.3, Glucide (g): 
41.1 din care: Zaharuri (g): 1.8, Proteine (g): 16.7, Sare (g): 2.3 

Informații nutriționale porție (650.00g): Valoare Energetică (kJ/kcal): 
10548 / 2504.6, Grăsimi (g): 110.2 din care: Acizi grași saturați (g) 47.6, 
Glucide (g): 267.3 din care: Zaharuri (g): 11.7, Proteine (g): 108.4, Sare 
(g): 15.1 

Alergeni: Gluten, Lapte. Poate conține urme de: Muștar 

Pizza bucovineană cu margine umplută (765.00 g. – 
1670 g. – 2800 g.) 
Blat de pizza - 318.63g [Făină de grâu, Apă, Sare, Drojdie], Mozzarella 
(Conține Lapte) - 70.10g, Ciolan afumat - 47.79g, [Ciolan de porc dezosat 
(90%). apa. sare. proteina animala de porc. stabilizatori (trifosfati). 
zaharuri (dextroza). proteina din lapte. antioxidant (ascorbat de sodiu). 
condimente si extracte de condimente. arome naturale. conservant 
(nitrit de sodiu). Al], Branza de burduf - 44.61g, [Cas din lapte de oaie, 

cas din lapte de vaca, sare.], Salam - 44.61g, [Carne de porc, slanina, 
carne de vita, proteina vegetala din SOIA (non GMO), sare, zaharuri 
(dextroza), condimente, antioxidant (acid ascorbic), extract de 
condimente, arome, conservant (nitrit de sodiu), colorant (carmin), 
cultura starter.], Sos pizza - 35.05ml, [Rosii (98%), sare, zahar, ceapa 
(0.1%), oregano (0.07%), busuioc (0.02%), condimente], Cârnați uscat - 
31.86g, [Carne porc 81%, apa, sare, usturoi, condimente si extract de 
condimente (boia dulce, boia iute, cimbru, piper), antioxidanti: acid 
ascorbic, zaharuri (maltodextrina, dextroza), arome, membrane naturale 
de porc.], Carnati cabanos - 31.86g, [Carne vita, carne porc (tara de 
origine Romania), slanina, sare, condimente naturale, stabilizatori (di-
trifosfati), antioxidant (acid ascorbic), potentiator de gust (MSG), 
extracte de condimente, conservant (nitrit de sodiu).], Ceapa - 25.49g), 
Mozzarella (Conține Lapte) - 100g, Susan alb - 15g, Colorant: Indigo 
carmin (E 132), Conservant: Nitrit de sodiu (E 250), Antioxidant: Acid 
ascorbic (E 300), Corector de aciditate: Acid citric (E 330), Stabilizator: 
Difosfati (E 450), Trifosfati (E 451) 

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 1579.8 / 
375.8, Grăsimi (g): 18.2 din care: Acizi grași saturați (g) 8.1, Glucide (g): 
35.8 din care: Zaharuri (g): 1.6, Proteine (g): 16.9, Sare (g): 2.1 

Informații nutriționale porție (765.00g): Valoare Energetică (kJ/kcal): 
12085.2 / 2874.5, Grăsimi (g): 139.2 din care: Acizi grași saturați (g) 
62.3, Glucide (g): 274.2 din care: Zaharuri (g): 12.2, Proteine (g): 129.7, 
Sare (g): 16.4 

Alergeni: Gluten, Lapte, Susan. Poate conține urme de: Muștar 

Pizza moldovenească (650.00 g. – 1500 g. – 2600 g.) 
Blat de pizza - 364.26g [Făină de grâu, Apă, Sare, Drojdie], Mozzarella 
(Conține Lapte) - 72.85g, Ou - 42.90g, Sunca - 40.47g, [Pulpa de porc, 
apa, proteina animala de porc, dextroza, sare, stabilizatori(trifosfati), 
fibre vegetale, proteina din LAPTE, arome naturale, antioxidant(ascorbat 
de sodiu), extracte de condimente, conservant(nitrit de sodiu).], Branza 
de burduf - 36.43g, [Cas din lapte de oaie, cas din lapte de vaca, sare.], 
Ciolan afumat - 36.43g, [Ciolan de porc dezosat (90%). apa. sare. 
proteina animala de porc. stabilizatori (trifosfati). zaharuri (dextroza). 
proteina din lapte. antioxidant (ascorbat de sodiu). condimente si 
extracte de condimente. arome naturale. conservant (nitrit de sodiu). Al], 
Carnati cabanos - 28.33g, [Carne vita, carne porc (tara de origine 
Romania), slanina, sare, condimente naturale, stabilizatori (di-trifosfati), 
antioxidant (acid ascorbic), potentiator de gust (MSG), extracte de 
condimente, conservant (nitrit de sodiu).], Sos pizza - 28.33ml, [Rosii 
(98%), sare, zahar, ceapa (0.1%), oregano (0.07%), busuioc (0.02%), 
condimente], Conservant: Nitrit de sodiu (E 250), Antioxidant: Acid 
ascorbic (E 300), Ascorbat de sodiu (E 301), Corector de aciditate: Acid 
citric (E 330), Stabilizator: Difosfati (E 450), Trifosfati (E 451), Acidifiant: 
Trifosfati (E 451) 

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 2305.2 / 
546.5, Grăsimi (g): 17.4 din care: Acizi grași saturați (g) 7.8, Glucide (g): 
71.5 din care: Zaharuri (g): 2.3, Proteine (g): 26.3, Sare (g): 3 

Informații nutriționale porție (650.00g): Valoare Energetică (kJ/kcal): 
14983.5 / 3552.1, Grăsimi (g): 113 din care: Acizi grași saturați (g) 50.6, 
Glucide (g): 464.8 din care: Zaharuri (g): 14.6, Proteine (g): 170.8, Sare 
(g): 19.7 

Alergeni: Gluten, Ouă, Lapte 

Pizza moldovenească cu margine umplută (765.00 g. – 
1670 g. – 2800 g.) 
Blat de pizza - 364.26g [Făină de grâu, Apă, Sare, Drojdie], Mozzarella 
(Conține Lapte) - 72.85g, Ou - 42.90g, Sunca - 40.47g, [Pulpa de porc, 
apa, proteina animala de porc, dextroza, sare, stabilizatori(trifosfati), 
fibre vegetale, proteina din LAPTE, arome naturale, antioxidant(ascorbat 
de sodiu), extracte de condimente, conservant(nitrit de sodiu).], Branza 
de burduf - 36.43g, [Cas din lapte de oaie, cas din lapte de vaca, sare.], 
Ciolan afumat - 36.43g, [Ciolan de porc dezosat (90%). apa. sare. 
proteina animala de porc. stabilizatori (trifosfati). zaharuri (dextroza). 
proteina din lapte. antioxidant (ascorbat de sodiu). condimente si 
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extracte de condimente. arome naturale. conservant (nitrit de sodiu). Al], 
Carnati cabanos - 28.33g, [Carne vita, carne porc (tara de origine 
Romania), slanina, sare, condimente naturale, stabilizatori (di-trifosfati), 
antioxidant (acid ascorbic), potentiator de gust (MSG), extracte de 
condimente, conservant (nitrit de sodiu).], Sos pizza - 28.33ml, [Rosii 
(98%), sare, zahar, ceapa (0.1%), oregano (0.07%), busuioc (0.02%), 
condimente], Mozzarella (Conține Lapte) - 100g, Susan alb - 15g, 
Conservant: Nitrit de sodiu (E 250), Antioxidant: Acid ascorbic (E 300), 
Ascorbat de sodiu (E 301), Corector de aciditate: Acid citric (E 330), 
Stabilizator: Difosfati (E 450), Trifosfati (E 451), Acidifiant: Trifosfati (E 
451) 

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 2159.6 / 
512.7, Grăsimi (g): 18.6 din care: Acizi grași saturați (g) 8.5, Glucide (g): 
61.7 din care: Zaharuri (g): 2, Proteine (g): 25.1, Sare (g): 2.8 

Informații nutriționale porție (765.00g): Valoare Energetică (kJ/kcal): 
16520.7 / 3921.9, Grăsimi (g): 142 din care: Acizi grași saturați (g) 65.3, 
Glucide (g): 471.7 din care: Zaharuri (g): 15.1, Proteine (g): 192.2, Sare 
(g): 21 

Alergeni: Gluten, Ouă, Lapte, Susan 

Pizza maramureșeană (650.00 g. – 1500 g. – 2600 g.) 
Blat de pizza - 321.78g [Făină de grâu, Apă, Sare, Drojdie], Mozzarella 
(Conține Lapte) - 70.79g, Sunca - 64.36g, [Pulpa de porc, apa, proteina 
animala de porc, dextroza, sare, stabilizatori(trifosfati), fibre vegetale, 
proteina din LAPTE, arome naturale, antioxidant(ascorbat de sodiu), 
extracte de condimente, conservant(nitrit de sodiu).], Ciuperci 
champignons - 51.49g, Salam - 51.49g, [Carne de porc, slanina, carne de 
vita, proteina vegetala din SOIA (non GMO), sare, zaharuri (dextroza), 
condimente, antioxidant (acid ascorbic), extract de condimente, arome, 
conservant (nitrit de sodiu), colorant (carmin), cultura starter.], Sos pizza 
- 38.61ml, [Rosii (98%), sare, zahar, ceapa (0.1%), oregano (0.07%), 
busuioc (0.02%), condimente], Ceapa - 25.74g, Ardei - 25.74g), Colorant: 
Indigo carmin (E 132), Conservant: Nitrit de sodiu (E 250), Antioxidant: 
Acid ascorbic (E 300), Ascorbat de sodiu (E 301), Corector de aciditate: 
Acid citric (E 330), Acidifiant: Trifosfati (E 451) 

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 1319.7 / 
312.9, Grăsimi (g): 10.2 din care: Acizi grași saturați (g) 4.4, Glucide (g): 
41.9 din care: Zaharuri (g): 1.7, Proteine (g): 14.9, Sare (g): 1.7 

Informații nutriționale porție (650.00g): Valoare Energetică (kJ/kcal): 
8577.9 / 2033.8, Grăsimi (g): 66 din care: Acizi grași saturați (g) 28.9, 
Glucide (g): 272 din care: Zaharuri (g): 10.9, Proteine (g): 96.6, Sare (g): 
11.1 

Alergeni: Gluten, Lapte. Poate conține urme de: Muștar 

Pizza maramureșeană cu margine umplută (765.00 g. – 
1670 g. – 2800 g.) 
Blat de pizza - 321.78g [Făină de grâu, Apă, Sare, Drojdie], Mozzarella 
(Conține Lapte) - 70.79g, Sunca - 64.36g, [Pulpa de porc, apa, proteina 
animala de porc, dextroza, sare, stabilizatori(trifosfati), fibre vegetale, 
proteina din LAPTE, arome naturale, antioxidant(ascorbat de sodiu), 
extracte de condimente, conservant(nitrit de sodiu).], Ciuperci 
champignons - 51.49g, Salam - 51.49g, [Carne de porc, slanina, carne de 
vita, proteina vegetala din SOIA (non GMO), sare, zaharuri (dextroza), 
condimente, antioxidant (acid ascorbic), extract de condimente, arome, 
conservant (nitrit de sodiu), colorant (carmin), cultura starter.], Sos pizza 
- 38.61ml, [Rosii (98%), sare, zahar, ceapa (0.1%), oregano (0.07%), 
busuioc (0.02%), condimente], Ceapa - 25.74g, Ardei - 25.74g), 
Mozzarella (Conține Lapte) - 100g, Susan alb - 15g, Colorant: Indigo 
carmin (E 132), Conservant: Nitrit de sodiu (E 250), Antioxidant: Acid 
ascorbic (E 300), Ascorbat de sodiu (E 301), Corector de aciditate: Acid 
citric (E 330), Acidifiant: Trifosfati (E 451) 

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 1322.2 / 
314.2, Grăsimi (g): 12.4 din care: Acizi grași saturați (g) 5.7, Glucide (g): 
36.5 din care: Zaharuri (g): 1.5, Proteine (g): 15.4, Sare (g): 1.6 

Informații nutriționale porție (765.00g): Valoare Energetică (kJ/kcal): 
10115.1 / 2403.6, Grăsimi (g): 95 din care: Acizi grași saturați (g) 43.5, 
Glucide (g): 278.9 din care: Zaharuri (g): 11.5, Proteine (g): 117.9, Sare 
(g): 12.4 

Alergeni: Gluten, Lapte, Susan. Poate conține urme de: Muștar 

Pizza oltenească (650.00 g. – 1500 g. – 2600 g.) 
Blat de pizza - 355.19g [Făină de grâu, Apă, Sare, Drojdie], Salam - 
85.25g, [Carne de porc, slanina, carne de vita, proteina vegetala din SOIA 
(non GMO), sare, zaharuri (dextroza), condimente, antioxidant (acid 
ascorbic), extract de condimente, arome, conservant (nitrit de sodiu), 
colorant (carmin), cultura starter.], Mozzarella (Conține Lapte) - 78.14g, 
Carnati cabanos - 35.52g, [Carne vita, carne porc (tara de origine 
Romania), slanina, sare, condimente naturale, stabilizatori (di-trifosfati), 
antioxidant (acid ascorbic), potentiator de gust (MSG), extracte de 
condimente, conservant (nitrit de sodiu).], Sos pizza - 35.52ml, [Rosii 
(98%), sare, zahar, ceapa (0.1%), oregano (0.07%), busuioc (0.02%), 
condimente], Porumb - 31.97g, Ardei - 28.42g), Colorant: Indigo carmin 
(E 132), Conservant: Nitrit de sodiu (E 250), Antioxidant: Acid ascorbic 
(E 300), Corector de aciditate: Acid citric (E 330), Stabilizator: Difosfati 
(E 450), Trifosfati (E 451) 

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 1494.8 / 
354.7, Grăsimi (g): 14.8 din care: Acizi grași saturați (g) 6.2, Glucide (g): 
42.4 din care: Zaharuri (g): 2, Proteine (g): 13, Sare (g): 1.9 

Informații nutriționale porție (650.00g): Valoare Energetică (kJ/kcal): 
9716.5 / 2305.4, Grăsimi (g): 96.1 din care: Acizi grași saturați (g) 40, 
Glucide (g): 275.8 din care: Zaharuri (g): 12.9, Proteine (g): 84.6, Sare (g): 
12 

Alergeni: Gluten, Lapte. Poate conține urme de: Muștar 

Pizza oltenească cu margine umplută  (765.00 g. – 1670 
g. – 2800 g.) 
Blat de pizza - 355.19g [Făină de grâu, Apă, Sare, Drojdie], Salam - 
85.25g, [Carne de porc, slanina, carne de vita, proteina vegetala din SOIA 
(non GMO), sare, zaharuri (dextroza), condimente, antioxidant (acid 
ascorbic), extract de condimente, arome, conservant (nitrit de sodiu), 
colorant (carmin), cultura starter.], Mozzarella (Conține Lapte) - 78.14g, 
Carnati cabanos - 35.52g, [Carne vita, carne porc (tara de origine 
Romania), slanina, sare, condimente naturale, stabilizatori (di-trifosfati), 
antioxidant (acid ascorbic), potentiator de gust (MSG), extracte de 
condimente, conservant (nitrit de sodiu).], Sos pizza - 35.52ml, [Rosii 
(98%), sare, zahar, ceapa (0.1%), oregano (0.07%), busuioc (0.02%), 
condimente], Porumb - 31.97g, Ardei - 28.42g), Mozzarella (Conține 
Lapte) - 100g, Susan alb - 15g, Colorant: Indigo carmin (E 132), 
Conservant: Nitrit de sodiu (E 250), Antioxidant: Acid ascorbic (E 300), 
Corector de aciditate: Acid citric (E 330), Stabilizator: Difosfati (E 450), 
Trifosfati (E 451) 

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 1471.1 / 
349.7, Grăsimi (g): 16.4 din care: Acizi grași saturați (g) 7.1, Glucide (g): 
37 din care: Zaharuri (g): 1.8, Proteine (g): 13.8, Sare (g): 1.7 

Informații nutriționale porție (765.00g): Valoare Energetică (kJ/kcal): 
11253.7 / 2675.2, Grăsimi (g): 125.1 din care: Acizi grași saturați (g) 
54.5, Glucide (g): 282.7 din care: Zaharuri (g): 13.5, Proteine (g): 106, 
Sare (g): 13.3 

Alergeni: Gluten, Lapte, Susan. Poate conține urme de: Muștar 

Pizza muntenească (650.00 g. – 1500 g. – 2600 g.) 
Blat de pizza - 391.57g [Făină de grâu, Apă, Sare, Drojdie], Ciolan dezosat 
- 78.31g, [Ciolan dezosat de porc din UE. ap. sare. agent de ingroare 
(alga marina Euchema prelucrata). stabilizatori ( trifosfa i. difosfati. 
citrati de sodiu ). zaharuri ( zahar. dextroz ). poten iatori de aroma ( 
monoglutamat de sodiu. glicina si sarea sa de sodi], Fasole - 39.16g, 
Cârnaț uscat - 39.16g, [Carne porc 81%, apa, sare, usturoi, condimente si 
extract de condimente (boia dulce, boia iute, cimbru, piper), antioxidanti: 
acid ascorbic, zaharuri (maltodextrina, dextroza), arome, membrane 
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naturale de porc.], Sos pizza - 39.16ml, [Rosii (98%), sare, zahar, ceapa 
(0.1%), oregano (0.07%), busuioc (0.02%), condimente], Ceapa - 31.33g, 
Ardei - 31.33g), Antioxidant: Acid ascorbic (E 300), Potențiator de aromă: 
Monoglutamat de sodiu 

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 1072.2 / 
253.2, Grăsimi (g): 5.1 din care: Acizi grași saturați (g) 1, Glucide (g): 42.3 
din care: Zaharuri (g): 1.9, Proteine (g): 10.8, Sare (g): 1.2 

Informații nutriționale porție (650.00g): Valoare Energetică (kJ/kcal): 
6969.4 / 1645.9, Grăsimi (g): 33 din care: Acizi grași saturați (g) 6.6, 
Glucide (g): 274.7 din care: Zaharuri (g): 12.5, Proteine (g): 69.9, Sare (g): 
7.9 

Alergeni: Gluten 

Pizza muntenească cu margine umplută (765.00 g. – 
1670 g. – 2800 g.) 
Blat de pizza - 391.57g [Făină de grâu, Apă, Sare, Drojdie], Ciolan dezosat 
- 78.31g, [Ciolan dezosat de porc din UE. ap. sare. agent de ingroare 
(alga marina Euchema prelucrata). stabilizatori ( trifosfa i. difosfati. 
citrati de sodiu ). zaharuri ( zahar. dextroz ). poten iatori de aroma ( 
monoglutamat de sodiu. glicina si sarea sa de sodi], Fasole - 39.16g, 
Cârnaț uscat - 39.16g, [Carne porc 81%, apa, sare, usturoi, condimente si 
extract de condimente (boia dulce, boia iute, cimbru, piper), antioxidanti: 
acid ascorbic, zaharuri (maltodextrina, dextroza), arome, membrane 
naturale de porc.], Sos pizza - 39.16ml, [Rosii (98%), sare, zahar, ceapa 
(0.1%), oregano (0.07%), busuioc (0.02%), condimente], Ceapa - 31.33g, 
Ardei - 31.33g), Mozzarella (Conține Lapte) - 100g, Susan alb - 15g, 
Antioxidant: Acid ascorbic (E 300), Corector de aciditate: Acid citric (E 
330), Potențiator de aromă: Monoglutamat de sodiu 

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 1112 / 263.5, 
Grăsimi (g): 8.1 din care: Acizi grași saturați (g) 2.8, Glucide (g): 36.8 din 
care: Zaharuri (g): 1.7, Proteine (g): 11.9, Sare (g): 1.2 

Informații nutriționale porție (765.00g): Valoare Energetică (kJ/kcal): 
8506.6 / 2015.7, Grăsimi (g): 62 din care: Acizi grași saturați (g) 21.2, 
Glucide (g): 281.6 din care: Zaharuri (g): 13, Proteine (g): 91.3, Sare (g): 
9.3 

Alergeni: Gluten, Lapte, Susan 

Pizza dobrogeană (650.00 g. – 1500 g. – 2600 g.) 
Blat de pizza - 325g [Făină de grâu, Apă, Sare, Drojdie], Piept de pui - 
104g, Mozzarella (Conține Lapte) - 71.50g, Șuncă - 71.50g, [Pulpa de 
porc, apa, proteina animala de porc, dextroza, sare, 
stabilizatori(trifosfati), fibre vegetale, proteina din LAPTE, arome 
naturale, antioxidant(ascorbat de sodiu), extracte de condimente, 
conservant(nitrit de sodiu).], Porumb - 39g, Sos pizza - 39ml, [Rosii 
(98%), sare, zahar, ceapa (0.1%), oregano (0.07%), busuioc (0.02%), 
condimente]), Conservant: Nitrit de sodiu (E 250), Antioxidant: Ascorbat 
de sodiu (E 301), Corector de aciditate: Acid citric (E 330), Acidifiant: 
Trifosfati (E 451) 

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 1213.5 / 
287.2, Grăsimi (g): 5.9 din care: Acizi grași saturați (g) 2.9, Glucide (g): 
41.7 din care: Zaharuri (g): 1.4, Proteine (g): 18, Sare (g): 1.3 

Informații nutriționale porție (650.00g): Valoare Energetică (kJ/kcal): 
7887.6 / 1866.8, Grăsimi (g): 38.1 din care: Acizi grași saturați (g) 18.8, 
Glucide (g): 271.2 din care: Zaharuri (g): 9.4, Proteine (g): 117, Sare (g): 
8.5 

Alergeni: Gluten, Lapte 

Pizza dobrogeană cu margine umplută (765.00 g. – 1670 
g. – 2800 g.) 
Blat de pizza - 325g [Făină de grâu, Apă, Sare, Drojdie], Piept de pui - 
104g, Mozzarella (Conține Lapte) - 71.50g, Șuncă - 71.50g, [Pulpa de 
porc, apa, proteina animala de porc, dextroza, sare, 
stabilizatori(trifosfati), fibre vegetale, proteina din LAPTE, arome 
naturale, antioxidant(ascorbat de sodiu), extracte de condimente, 

conservant(nitrit de sodiu).], Porumb - 39g, Sos pizza - 39ml, [Rosii 
(98%), sare, zahar, ceapa (0.1%), oregano (0.07%), busuioc (0.02%), 
condimente]), Mozzarella (Conține Lapte) - 100g, Susan alb - 15g, 
Conservant: Nitrit de sodiu (E 250), Antioxidant: Ascorbat de sodiu (E 
301), Corector de aciditate: Acid citric (E 330), Acidifiant: Trifosfati (E 
451) 

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 1232 / 292.4, 
Grăsimi (g): 8.8 din care: Acizi grași saturați (g) 4.4, Glucide (g): 36.4 din 
care: Zaharuri (g): 1.3, Proteine (g): 18.1, Sare (g): 1.3 

Informații nutriționale porție (765.00g): Valoare Energetică (kJ/kcal): 
9424.9 / 2236.6, Grăsimi (g): 67.1 din care: Acizi grași saturați (g) 33.4, 
Glucide (g): 278.2 din care: Zaharuri (g): 9.9, Proteine (g): 138.3, Sare (g): 
9.7 

Alergeni: Gluten, Lapte, Susan 

Pizza dunăreană (650.00 g. – 1500 g. – 2600 g.) 
Blat de pizza - 312.50g [Făină de grâu, Apă, Sare, Drojdie], Ton - 137.50g, 
Mozzarella (Conține Lapte) - 68.75g, Lămâie - 37.50g, Ceapa - 31.25g, 
Măsline - 31.25g, Sos pizza - 31.25ml, [Rosii (98%), sare, zahar, ceapa 
(0.1%), oregano (0.07%), busuioc (0.02%), condimente]), Corector de 
aciditate: Acid citric (E 330) 

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 1193.3 / 
282.4, Grăsimi (g): 5.8 din care: Acizi grași saturați (g) 2.6, Glucide (g): 
40.5 din care: Zaharuri (g): 1.6, Proteine (g): 17.9, Sare (g): 1.4 

Informații nutriționale porție (650.00g): Valoare Energetică (kJ/kcal): 
7756.7 / 1835.7, Grăsimi (g): 37.8 din care: Acizi grași saturați (g) 16.9, 
Glucide (g): 263 din care: Zaharuri (g): 10.4, Proteine (g): 116.1, Sare (g): 
9 

Alergeni: Gluten, Pește, Lapte 

Pizza dunăreană cu margine umplută (765.00 g. – 1670 
g. – 2800 g.) 
Blat de pizza - 312.50g [Făină de grâu, Apă, Sare, Drojdie], Ton - 137.50g, 
Mozzarella (Conține Lapte) - 68.75g, Lămâie - 37.50g, Ceapa - 31.25g, 
Măsline - 31.25g, Sos pizza - 31.25ml, [Rosii (98%), sare, zahar, ceapa 
(0.1%), oregano (0.07%), busuioc (0.02%), condimente]), Mozzarella 
(Conține Lapte) - 100g, Susan alb - 15g, Corector de aciditate: Acid citric 
(E 330) 

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 1214.9 / 
288.3, Grăsimi (g): 8.7 din care: Acizi grași saturați (g) 4.1, Glucide (g): 
35.3 din care: Zaharuri (g): 1.4, Proteine (g): 18, Sare (g): 1.3 

Informații nutriționale porție (765.00g): Valoare Energetică (kJ/kcal): 
9294 / 2205.5, Grăsimi (g): 66.7 din care: Acizi grași saturați (g) 31.5, 
Glucide (g): 269.9 din care: Zaharuri (g): 10.9, Proteine (g): 137.4, Sare 
(g): 10.3 

Alergeni: Gluten, Pește, Lapte, Susan 

Pizza dacilor (650.00 g. – 1500 g. – 2600 g.) 
Blat de pizza - 331.63g [Făină de grâu, Apă, Sare, Drojdie], Mozzarella 
(Conține Lapte) - 72.96g, Șuncă - 39.80g, [Pulpa de porc, apa, proteina 
animala de porc, dextroza, sare, stabilizatori(trifosfati), fibre vegetale, 
proteina din LAPTE, arome naturale, antioxidant(ascorbat de sodiu), 
extracte de condimente, conservant(nitrit de sodiu).], Ciolan dezosat - 
39.80g, [Ciolan de porc cu os. apa. sare. proteina vegetala din soia. 
proteine animale (porc. lapte). zaharuri (dextroza. glucoza). stabilizatori 
(difosfati. trifosfati). lactat de sodiu. condimente si extracte de 
condimente. extracte de legume. usturoi. agent de], Salam - 39.80g, 
[Carne de porc, slanina, carne de vita, proteina vegetala din SOIA (non 
GMO), sare, zaharuri (dextroza), condimente, antioxidant (acid ascorbic), 
extract de condimente, arome, conservant (nitrit de sodiu), colorant 
(carmin), cultura starter.], Măsline - 33.16g, Cârnați - 33.16g, [Carne porc 
81%, apa, sare, usturoi, condimente si extract de condimente (boia dulce, 
boia iute, cimbru, piper), antioxidanti: acid ascorbic, zaharuri 
(maltodextrina, dextroza), arome, membrane naturale de porc.], Sos 
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pizza - 33.16ml, [Rosii (98%), sare, zahar, ceapa (0.1%), oregano (0.07%), 
busuioc (0.02%), condimente], Carnati cabanos - 26.53g, [Carne vita, 
carne porc (tara de origine Romania), slanina, sare, condimente naturale, 
stabilizatori (di-trifosfati), antioxidant (acid ascorbic), potentiator de 
gust (MSG), extracte de condimente, conservant (nitrit de sodiu).]), 
Colorant: Indigo carmin (E 132), Conservant: Nitrit de sodiu (E 250), 
Antioxidant: Acid ascorbic (E 300), Ascorbat de sodiu (E 301), Corector 
de aciditate: Acid citric (E 330), Emulsifiant: Difosfati (E 450), 
Stabilizator: Difosfati (E 450), Trifosfati (E 451), Acidifiant: Trifosfati (E 
451) 

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 1494 / 354.8, 
Grăsimi (g): 14.4 din care: Acizi grași saturați (g) 5.7, Glucide (g): 40.8 
din care: Zaharuri (g): 1.4, Proteine (g): 15.3, Sare (g): 2.1 

Informații nutriționale porție (650.00g): Valoare Energetică (kJ/kcal): 
9711.1 / 2305.9, Grăsimi (g): 93.8 din care: Acizi grași saturați (g) 36.9, 
Glucide (g): 264.9 din care: Zaharuri (g): 9.3, Proteine (g): 99.7, Sare (g): 
13.6 

Alergeni: Gluten, Lapte. Poate conține urme de: Muștar 

Pizza dacilor cu margine umplută (765.00 g. – 1670 g. – 
2800 g.) 
Blat de pizza - 331.63g [Făină de grâu, Apă, Sare, Drojdie], Mozzarella 
(Conține Lapte) - 72.96g, Șuncă - 39.80g, [Pulpa de porc, apa, proteina 
animala de porc, dextroza, sare, stabilizatori(trifosfati), fibre vegetale, 
proteina din LAPTE, arome naturale, antioxidant(ascorbat de sodiu), 
extracte de condimente, conservant(nitrit de sodiu).], Ciolan dezosat - 
39.80g, [Ciolan de porc cu os. apa. sare. proteina vegetala din soia. 
proteine animale (porc. lapte). zaharuri (dextroza. glucoza). stabilizatori 
(difosfati. trifosfati). lactat de sodiu. condimente si extracte de 
condimente. extracte de legume. usturoi. agent de], Salam - 39.80g, 
[Carne de porc, slanina, carne de vita, proteina vegetala din SOIA (non 
GMO), sare, zaharuri (dextroza), condimente, antioxidant (acid ascorbic), 
extract de condimente, arome, conservant (nitrit de sodiu), colorant 
(carmin), cultura starter.], Măsline - 33.16g, Cârnați - 33.16g, [Carne porc 
81%, apa, sare, usturoi, condimente si extract de condimente (boia dulce, 
boia iute, cimbru, piper), antioxidanti: acid ascorbic, zaharuri 
(maltodextrina, dextroza), arome, membrane naturale de porc.], Sos 
pizza - 33.16ml, [Rosii (98%), sare, zahar, ceapa (0.1%), oregano (0.07%), 
busuioc (0.02%), condimente], Carnati cabanos - 26.53g, [Carne vita, 
carne porc (tara de origine Romania), slanina, sare, condimente naturale, 
stabilizatori (di-trifosfati), antioxidant (acid ascorbic), potentiator de 
gust (MSG), extracte de condimente, conservant (nitrit de sodiu).]), 
Mozzarella (Conține Lapte) - 100g, Susan alb - 15g, Colorant: Indigo 
carmin (E 132), Conservant: Nitrit de sodiu (E 250), Antioxidant: Acid 
ascorbic (E 300), Ascorbat de sodiu (E 301), Corector de aciditate: Acid 
citric (E 330), Emulsifiant: Difosfati (E 450), Stabilizator: Difosfati (E 
450), Trifosfati (E 451), Acidifiant: Trifosfati (E 451) 

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 1470.4 / 
349.8, Grăsimi (g): 16.1 din care: Acizi grași saturați (g) 6.7, Glucide (g): 
35.5 din care: Zaharuri (g): 1.3, Proteine (g): 15.8, Sare (g): 1.9 

Informații nutriționale porție (765.00g): Valoare Energetică (kJ/kcal): 
11248.3 / 2675.7, Grăsimi (g): 122.8 din care: Acizi grași saturați (g) 
51.5, Glucide (g): 271.9 din care: Zaharuri (g): 9.9, Proteine (g): 121, Sare 
(g): 14.9 

Alergeni: Gluten, Lapte, Susan. Poate conține urme de: Muștar 

Pizza Dracula (650.00 g. – 1500 g. – 2600 g.) 
Pizza Dracula - 650g (Blat de pizza - 357.14g [Făină de grâu, Apă, Sare, 
Drojdie], Salam uscat - 142.86g, [Carne de porc, slanina, carne de vita, 
proteina vegetala din SOIA (non GMO), sare, zaharuri (dextroza), 
condimente, antioxidant (acid ascorbic), extract de condimente, arome, 
conservant (nitrit de sodiu), colorant (carmin), cultura starter.], Carnati - 
42.86g, [Carne porc 81%, apa, sare, usturoi, condimente si extract de 
condimente (boia dulce, boia iute, cimbru, piper), antioxidanti: acid 
ascorbic, zaharuri (maltodextrina, dextroza), arome, membrane naturale 
de porc.], Măsline - 35.71g, Ardei iute - 35.71g, Sos pizza - 35.71ml, [Rosii 

(98%), sare, zahar, ceapa (0.1%), oregano (0.07%), busuioc (0.02%), 
condimente]), Colorant: Indigo carmin (E 132), Conservant: Nitrit de 
sodiu (E 250), Antioxidant: Acid ascorbic (E 300) 

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 1568.1 / 372, 
Grăsimi (g): 17.2 din care: Acizi grași saturați (g) 5.9, Glucide (g): 41.7 
din care: Zaharuri (g): 1.2, Proteine (g): 13.4, Sare (g): 2.2 

Informații nutriționale porție (650.00g): Valoare Energetică (kJ/kcal): 
10192.5 / 2417.9, Grăsimi (g): 112 din care: Acizi grași saturați (g) 38.4, 
Glucide (g): 271.1 din care: Zaharuri (g): 7.7, Proteine (g): 87, Sare (g): 
14.4 

Alergeni: Gluten. Poate conține urme de: Lapte, Muștar 

Pizza Dracula cu margine umplută (765.00 g. – 1670 g. 
– 2800 g.) 
Blat de pizza - 357.14g [Făină de grâu, Apă, Sare, Drojdie], Salam uscat - 
142.86g, [Carne de porc, slanina, carne de vita, proteina vegetala din 
SOIA (non GMO), sare, zaharuri (dextroza), condimente, antioxidant 
(acid ascorbic), extract de condimente, arome, conservant (nitrit de 
sodiu), colorant (carmin), cultura starter.], Carnati - 42.86g, [Carne porc 
81%, apa, sare, usturoi, condimente si extract de condimente (boia dulce, 
boia iute, cimbru, piper), antioxidanti: acid ascorbic, zaharuri 
(maltodextrina, dextroza), arome, membrane naturale de porc.], Măsline 
- 35.71g, Ardei iute - 35.71g, Sos pizza - 35.71ml, [Rosii (98%), sare, 
zahar, ceapa (0.1%), oregano (0.07%), busuioc (0.02%), condimente]), 
Mozzarella (Conține Lapte) - 100g, Susan alb - 15g, Colorant: Indigo 
carmin (E 132), Conservant: Nitrit de sodiu (E 250), Antioxidant: Acid 
ascorbic (E 300), Corector de aciditate: Acid citric (E 330) 

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 1533.3 / 
364.4, Grăsimi (g): 18.4 din care: Acizi grași saturați (g) 6.9, Glucide (g): 
36.3 din care: Zaharuri (g): 1.1, Proteine (g): 14.2, Sare (g): 2 

Informații nutriționale porție (765.00g): Valoare Energetică (kJ/kcal): 
11729.7 / 2787.7, Grăsimi (g): 141 din care: Acizi grași saturați (g) 52.9, 
Glucide (g): 278 din care: Zaharuri (g): 8.2, Proteine (g): 108.3, Sare (g): 
15.7 

Alergeni: Gluten, Lapte, Susan. Poate conține urme de: Muștar 

Pizza cu de toate (650.00 g. – 1500 g. – 2600 g.) 
Blat de pizza - 292.79g [Făină de grâu, Apă, Sare, Drojdie], Mozzarella 
(Conține Lapte) - 64.41g, Ton - 58.56g, Ciuperci champignons - 52.70g, 
Sunca - 40.99g, Salam uscat - 35.14g, [Carne de porc, slanina, carne de 
vita, proteina vegetala din SOIA (non GMO), sare, zaharuri (dextroza), 
condimente, antioxidant (acid ascorbic), extract de condimente, arome, 
conservant (nitrit de sodiu), colorant (carmin), cultura starter.], Măsline - 
29.28g, Sos pizza - 29.28ml, [Rosii (98%), sare, zahar, ceapa (0.1%), 
oregano (0.07%), busuioc (0.02%), condimente], Ardei - 23.42g, Lămâie - 
23.42g), Colorant: Indigo carmin (E 132), Conservant: Nitrit de sodiu (E 
250), Antioxidant: Acid ascorbic (E 300), Corector de aciditate: Acid citric 
(E 330) 

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 1628.7 / 388, 
Grăsimi (g): 18.3 din care: Acizi grași saturați (g) 7, Glucide (g): 41.3 din 
care: Zaharuri (g): 1.6, Proteine (g): 15.7, Sare (g): 1.6 

Informații nutriționale porție (650.00g): Valoare Energetică (kJ/kcal): 
10586.5 / 2522.1, Grăsimi (g): 118.8 din care: Acizi grași saturați (g) 
45.4, Glucide (g): 268.7 din care: Zaharuri (g): 10.1, Proteine (g): 102.3, 
Sare (g): 10.3 

Alergeni: Gluten, Pește, Lapte. Poate conține urme de: Muștar 

Pizza cu de toate cu margine umplută (765.00 g. – 1670 
g. – 2800 g.) 
Blat de pizza - 292.79g [Făină de grâu, Apă, Sare, Drojdie], Mozzarella 
(Conține Lapte) - 64.41g, Ton - 58.56g, Ciuperci champignons - 52.70g, 
Sunca - 40.99g, Salam uscat - 35.14g, [Carne de porc, slanina, carne de 
vita, proteina vegetala din SOIA (non GMO), sare, zaharuri (dextroza), 
condimente, antioxidant (acid ascorbic), extract de condimente, arome, 
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conservant (nitrit de sodiu), colorant (carmin), cultura starter.], Măsline - 
29.28g, Sos pizza - 29.28ml, [Rosii (98%), sare, zahar, ceapa (0.1%), 
oregano (0.07%), busuioc (0.02%), condimente], Ardei - 23.42g, Lămâie - 
23.42g), Mozzarella (Conține Lapte) - 100g, Susan alb - 15g, Colorant: 
Indigo carmin (E 132), Conservant: Nitrit de sodiu (E 250), Antioxidant: 
Acid ascorbic (E 300), Corector de aciditate: Acid citric (E 330) 

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 1584.8 / 378, 
Grăsimi (g): 19.3 din care: Acizi grași saturați (g) 7.8, Glucide (g): 36 din 
care: Zaharuri (g): 1.4, Proteine (g): 16.2, Sare (g): 1.5 

Informații nutriționale porție (765.00g): Valoare Energetică (kJ/kcal): 
12123.7 / 2891.9, Grăsimi (g): 147.7 din care: Acizi grași saturați (g) 
60.1, Glucide (g): 275.6 din care: Zaharuri (g): 10.6, Proteine (g): 123.6, 
Sare (g): 11.6 

Alergeni: Gluten, Pește, Lapte, Susan. Poate conține urme de: Muștar 

Pizza cu legume (650.00 g. – 1500 g. – 2600 g.) 
Blat de pizza - 306.60g [Făină de grâu, Apă, Sare, Drojdie], Ciuperci 
champignons - 61.32g, Mozzarella (Conține Lapte) - 61.32g, Porumb - 
36.79g, Roșie - 36.79g, Fasole - 36.79g, Măsline - 30.66g, Ardei - 30.66g, 
Sos pizza - 30.66ml, [Rosii (98%), sare, zahar, ceapa (0.1%), oregano 
(0.07%), busuioc (0.02%), condimente], Ceapa, Corector de aciditate: 
Acid citric (E 330) 

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 1133.8 / 
268.4, Grăsimi (g): 5.3 din care: Acizi grași saturați (g) 2.3, Glucide (g): 
46.4 din care: Zaharuri (g): 3, Proteine (g): 10.9, Sare (g): 1.1 

Informații nutriționale porție (650.00g): Valoare Energetică (kJ/kcal): 
7370 / 1744.6, Grăsimi (g): 34.4 din care: Acizi grași saturați (g) 15.2, 
Glucide (g): 301.3 din care: Zaharuri (g): 19.2, Proteine (g): 70.8, Sare (g): 
7.2 

Alergeni: Gluten, Lapte 

Pizza cu legume cu margine umplută (765.00 g. – 1670 
g. – 2800 g.) 
Blat de pizza - 306.60g [Făină de grâu, Apă, Sare, Drojdie], Ciuperci 
champignons - 61.32g, Mozzarella (Conține Lapte) - 61.32g, Porumb - 
36.79g, Roșie - 36.79g, Fasole - 36.79g, Măsline - 30.66g, Ardei - 30.66g, 
Sos pizza - 30.66ml, [Rosii (98%), sare, zahar, ceapa (0.1%), oregano 
(0.07%), busuioc (0.02%), condimente], Ceapa), Mozzarella (Conține 
Lapte) - 100g, Susan alb - 15g, Corector de aciditate: Acid citric (E 330) 

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 1164.3 / 
276.4, Grăsimi (g): 8.3 din care: Acizi grași saturați (g) 3.9, Glucide (g): 
40.3 din care: Zaharuri (g): 2.6, Proteine (g): 12, Sare (g): 1.1 

Informații nutriționale porție (765.00g): Valoare Energetică (kJ/kcal): 
8907.3 / 2114.4, Grăsimi (g): 63.4 din care: Acizi grași saturați (g) 29.8, 
Glucide (g): 308.3 din care: Zaharuri (g): 19.7, Proteine (g): 92.1, Sare (g): 
8.5 

Alergeni: Gluten, Lapte, Susan 

Ketchup dulce (50 g.) 
Pulpa de rosii (pentru 100 g ketchup s-au folosit 151 g rosii), zahar, otet 
din alcool, amidon modificat de porumb, sare, condimente (ceapa, 
usutroi, frunze de dafin, cuisoare). 

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 447.7 / 107, 
Grăsimi (g): 0.5 din care: Acizi grași saturați (g) 0.1, Glucide (g): 24 din 
care: Zaharuri (g): 24, Proteine (g): 1.2, Sare (g): 1.8 

Informații nutriționale porție (50.00g): Valoare Energetică (kJ/kcal): 
223.9 / 53.5, Grăsimi (g): 0.3 din care: Acizi grași saturați (g) 0.1, Glucide 
(g): 12 din care: Zaharuri (g): 12, Proteine (g): 0.6, Sare (g): 0.9 

Alergeni: - 

Ketchup picant (50 g.) 
Pulpa de rosii (pentru 100g ketchup s-au folosit 151g rosii), zahar, otet 
din alcool, amidon modificat de porumb, sare, condimente (ceapa, ardei 
iute cayenne (0.15%), usturoi, piper negru, frunze de dafin, cuisoare). 

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 451.9 / 108, 
Grăsimi (g): 0.5 din care: Acizi grași saturați (g) 0.1, Glucide (g): 24 din 
care: Zaharuri (g): 24, Proteine (g): 1.3, Sare (g): 1.8 

Informații nutriționale porție (50.00g): Valoare Energetică (kJ/kcal): 
225.9 / 54, Grăsimi (g): 0.3 din care: Acizi grași saturați (g) 0.1, Glucide 
(g): 12 din care: Zaharuri (g): 12, Proteine (g): 0.7, Sare (g): 0.9 

Alergeni : - 

Sos de usturoi (50 g.) 
Sos de usturoi - 50g (smântână - 30g, [Smantana pasteurizata din lapte 
de vaca cu 32% grasime, stabilizator (caragenan).], Usturoi, Sare, Piper 
negru), Stabilizator: Caragenan (E 407) 

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 948.7 / 226.4, 
Grăsimi (g): 19.3 din care: Acizi grași saturați (g) 0, Glucide (g): 10.6 din 
care: Zaharuri (g): 2.1, Proteine (g): 3.4, Sare (g): 6.5 

Informații nutriționale porție (50.00g): Valoare Energetică (kJ/kcal): 
474.4 / 113.2, Grăsimi (g): 9.6 din care: Acizi grași saturați (g) 0, Glucide 
(g): 5.3 din care: Zaharuri (g): 1, Proteine (g): 1.7, Sare (g): 3.2 

Alergeni: Lapte 

Maioneză (50 g.) 
Maioneză - 50g, (Ulei de rapita 76%, apa (9.6%), otet din alcool (5.6%), 
zahar, galbenus de ou, pasteurizat (3%), mustar (apa, seminte de mustar, 
otet din alcool, sare, arome, condimente), sare, arome, antioxidant 
(calciu disodic EDTA), colorant (caroteni).), Colorant: Caroteni (amestec 
de caroteni, b -caroteni) (E 160 a), Antioxidant: Sarea de Ca a EDTA (E 
385) 

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 2760 / 671, 
Grăsimi (g): 73 din care: Acizi grași saturați (g) 6, Glucide (g): 2.9 din 
care: Zaharuri (g): 2.9, Proteine (g): 0.5, Sare (g): 0.9 

Informații nutriționale porție (50.00g): Valoare Energetică (kJ/kcal): 1380 
/ 335.5, Grăsimi (g): 36.5 din care: Acizi grași saturați (g) 3, Glucide (g): 
1.4 din care: Zaharuri (g): 1.4, Proteine (g): 0.3, Sare (g): 0.5 

Alergeni: Ouă, Muștar
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