
Nuggets-Meny 
 

Tillbehör: 
Söt-sur sås, mango-curry sås, pommes, sweet chili-sås, nuggets 

 

Allergenlista: 
Dumlegodis – ALLERGENER: GLUTEN, SOYABÖNOR, MJÖLK, NÖTTER 
Glukossirap, socker, vegetabiliskt fett (palm), HELMJÖLKSPULVER, kakaosmör, 
vasslepulver (av MJÖLK), kakaomassa, MJÖLK, SKUMMJÖLKSPULVER, salt, 
emulgeringsmedel (lecitin, bl.a. SOJA), aromer. Choklad innehåller minst 30% kakao. 
KAN INNEHÅLLA SPÅR AV NÖTTER, MANDEL OCH VETE 
 
Mango-sås – ALLERGENER: ÄGG, SENAP 
Rapsolja, vatten, socker, mango 7%, ÄGGULA, kryddor (bl.a. curry, bockhornsfrö), vinäger, salt, 
SENAPSFRÖ, färgämne (betakaroten), naturlig arom, stabiliseringsmedel (xantangummi), 
surhetsreglerande medel (citronsyra), konserveringsmedel (natriumbensoat, kaliumsorbat) 
 
Sweet sour-sås – ALLERGENER:  
Vatten, sirap, vinäger, äppeljuice, socker, ättika, modifierad stärkelse (majs), apelsinkoncentrat, 
salt, citronkoncentrat, chili, vitlök, lök, kryddor (bl.a. curry med bockhornsfrö), 
stabiliseringsmedel (xantangummi), surhetsreglerande medel (citronsyra), konserveringsmedel 
(kaliumsorbat, natriumbensoat), arom. 
 
Sweet chili-sås – ALLERGENER: - ÄGG, SENAP 
Rapsolja, vatten, chili, ÄGGULA, SENAPSFRÖ, paprika, vitlök, kryddor, socker, salt, ättika, 
vinäger, modifierad stärkelse, stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl, xantangummi), 
surhetsreglerande medel (citronsyra), konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat), 
arom. 
 
Pommesfrites – ALLERGENER: - 
Potatis 96 %, solrosolja. 

 
Nuggets – ALLERGENER: - GLUTEN 
Köttmassa 60 % (Kycklingkött 44 %, skinn från kycklingbröst 29,9 %), vatten, potatisstärkelse, 
VETEFIBER, salt, kryddextrakt, aromer, naturliga aromer, surhetsreglerande medel: E327, E262), 
panering 40 % (VETEMJÖL, jäst, salt, VETESTÄRKELSE, rapsolja, färgämne: E100, E160. 
Förtjockningsmedel: E412) 
 
Glass – ALLERGENER: LAKTOS, MJÖLK, SOYABÖNOR & GLUTEN 
Ingredienser: KÄRNMJÖLK, socker, vegetabiliskt fett (palm, raps, kokos), glukos och fruktossirap, 
jordgubbssylt 9% (socker, jordgubbar 35%, vatten, etylalkohol, syra reglerande medel (E 296), E 
330), förtjockningsmedel (E 440), konserveringsmedel (E 202), citron-juicekoncentrat, naturlig 
jordgubbsarom), rånstrut (VETEMJÖL, VETEstärkelse, rapsolja, emulgeringsmedel (E 322 av 
SOYA), VETEfiber och salt), vasslepulver (av MJÖLK), KÄRNMJÖLKSPULVER, emulgeringsmedel 
(E471), stabiliseringsmedel (E 410 E 412, E 407), och aromämnen.  
 
 
 
 
 
 



Godispåsar – ALLERGENER: GLUTEN 
socker, glukossirap, stärkelse, glukos-fruktossirap, gelatin, VETEmjöl, modifierad stärkelse, syror 
(E270, E330), invertsockersirap, ammoniumklorid (=salmiak), melass, aromer, lakritsextrakt, 
vegetabiliska oljor (palm, kokos), fuktighetsbevarande medel (sorbitoler, glycerol), 
surhetsreglerande medel (citronsyra), salt, färgämnen (E153, E120, E100, E160a, E141), 
stabiliseringsmedel (E471), ytbehandlingsmedel (karnaubavax, bivax), extrakt från (safflor), 
koncentrat från (spirulina). 
 
 
Allergifri-glass – ALLERGENER: SOYA 
vatten, socker, majsmjöl, vegetabiliska oljor (kokos, palm, raps), glukossirap, glukosfruktossirap, 
jordgubbar (3%), druvsocker, SOJAPULVER (1%), fettreducerat kakaopulver, majsstärkelse, 
emulgeringsmedel (mono- och diglycerider av vegetabiliska fettsyror, SOJALECITIN, solroslecitin, 
rapslecitin), stabiliseringsmedel (fruktkärnmjöl, guarkärnmjöl, karragenan, pektin), arom, salt, 
surhetsreglerande medel (citronsyra), vaniljstång, färgämne (betakaroten) 


