ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ ΤΟΥ MENΟΥ

…………… / ALLERGENS MENU

……………

Στοχεύοντας στην ουσιαστική ενημέρωση των πελατών που επισκέπτονται καθημερινά τo εστιατόριo
.................... παραθέτουμε πίνακα με τα προϊόντα του βασικού μενού, επισημαίνοντας το είδος των
αλλεργιογόνων που περιέχουν. Σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία (EK 1169/2011) τα συστατικά
που δύναται να προκαλέσουν αλλεργίες είναι τα ακόλουθα /
In order to ensure the effective information to our customers who visit daily the
.............. restaurant,
we have created a table with the products of our main menu, indicating the type of allergens they may
contain. According to the current European Regulation (EU) No 1169/2011 the ingredients that may cause
allergies are the following :
1. Σιτηρά που περιέχουν γλουτένη (δηλαδή σιτάρι, κριθάρι, βρώμη, σίκαλη κτλ.) και προϊόντα που έχουν
ως βάση τα σιτηρά αυτά / Cereals containing gluten (wheat, rye, barley, oats etc) and products thereof
2. Αυγά και προϊόντα με βάση τα αυγά / Eggs and products thereof
3. Ψάρια και προϊόντα με βάση τα ψάρια / Fish and products thereof
4. Αραχίδες (αράπικα φιστίκια) και προϊόντα τους / Peanuts and products thereof
5. Σόγια και προϊόντα της / Soybeans and products thereof
6. Γάλα και γαλακτοκομικά συμπεριλαμβανομένης της λακτόζης / Milk and products thereof (including
lactose)
7. Ξηροί καρποί με κέλυφος (όπως αμύγδαλα, καρύδια, πέκαν, φιστίκια, κ.α.) και προϊόντα τους / Nuts (almonds,
hazelnuts, walnuts, cashews, pecan nuts, pistachio nuts etc) and products thereof
8. Σέλινο και προϊόντα προερχόμενα από σέλινο / Celery and products thereof
9. Μουστάρδα και προϊόντα προερχόμενα από αυτή (σινάπι) / Mustard and products thereof
10. Σουσάμι και προϊόντα προερχόμενα από σησάμι / Sesame seeds and products thereof
11. Διοξείδιο του θείου και θειώδεις ενώσεις / Sulphur dioxide and sulphites
12. Οστρακοειδή και προϊόντα με βάση τα οστρακοειδή (καρκινοειδή) / Crustaceans and products thereof
13. Λούπινο (οσπριοειδές φυτό) και προϊόντα του / Lupin and products thereof
14. Μαλάκια (χταπόδι, καλαμάρι, κ.α.) και προϊόντα τους / Molluscs and products thereof

: Κατά την παραγωγή των προϊόντων μας δεν μπορεί να διασφαλιστει η απουσία ιχνών από αλλεργιογόνο συστατικά. / Traces of all allergens may be transferred to ingredients during food
preparation.
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ

και προϊόντα με βάση αυτού / and products thereof

Αλλεργιογόνα Προϊόντων - 11/2018
Product Allergens -11/2018
Περιέχει τον αλλεργιογόνο παράγοντα
Μπορεί να περιέχει τον αλλεργιογόνο παράγοντα
Contains substances or products causing allergies or intolerances.
May contain substances or products causing allergies or intolerances
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Merry Chestnut
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Apple Crumble
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Sweet Santa Claus
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Choco Tale
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: Κατά την παραγωγή των προϊόντων μας δεν μπορεί να διασφαλιστει η απουσία ιχνών από αλλεργιογόνο συστατικά. / Traces of all allergens may be transferred to ingredients during food preparation.
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Ψάρια / Fish

Sesame seeds
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Σπόροι σησαμιού /

1
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Σόγια / Soybeans

1
1

Σινάπι / Mustard

1
1

Σέλινο / Celery

1
1

Λούπινο / Lupin

Μύδια,καλαμάρια,χταπόδι
1
1
Μαλάκια / Molluscs

1
1

Καρποί με κέλυφος / Nuts

1

crustaceans Shrimps,
Crayfish etc

Γαρίδες, Καραβίδες κλπ
1
Καρκινοειδή /

Διοξείδιο του θείου,
θειώδεις ενώσεις / Sulphur
dioxide and sulphites

1

Cereals containing gluten
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Δημητριακά με γλουτένη /

1
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Γάλα / Milk

1

Αυγά / Eggs

Peanuts

1

1
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Αραχίδες (φυστίκια) /

Σεπτέμβριος 2017
Προϊόν / Product

