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КУРИЦА Куриные ножки оригинальные - 1 шт 84 20,4 12,3 7,4 222 931

КУРИЦА Куриные ножки оригинальные - 3 шт 252 61,1 37,0 22,3 667 2792

КУРИЦА Куриные ножки острые - 1 шт 84 18,1 11,5 7,0 205 857

КУРИЦА Куриные ножки острые - 3 шт 252 54,4 34,6 21,0 614 2571

КУРИЦА Куриные крылышки - 5 шт 125 38,1 40,5 19,1 593 2483

КУРИЦА Куриные крылышки - 7 шт 175 53,5 56,8 26,7 830 3475

КУРИЦА Стрипсы из куриного филе острые - 3 шт 93 27,0 15,0 9,5 281 1176

КУРИЦА Стрипсы из куриного филе острые - 5 шт 155 45,0 25,0 15,8 468 1959

КУРИЦА Стрипсы из куриного филе острые - 8 шт 248 72,1 39,9 25,3 749 3135

КУРИЦА Стрипсы из куриного филе оригинальные - 3 шт 102 26,5 12,6 14,2 276 1156

КУРИЦА Стрипсы из куриного филе оригинальные - 5 шт 170 44,2 21,0 23,7 460 1927

КУРИЦА Стрипсы из куриного филе оригинальные - 8 шт 272 70,7 33,5 37,9 736 3083

КУРИЦА Байтсы из куриного филе, средние 135 30,0 16,6 12,1 317 1329

КУРИЦА Байтсы из куриного филе, большие 300 66,4 36,7 26,9 703 2944

КУРИЦА Наггетсы 6 шт 78 11,9 11,4 13,7 204 856

КУРИЦА Наггетсы 8 шт 104 15,8 15,1 18,2 273 1143

КУРИЦА Наггетсы 18 шт 234 35,6 34,2 41,0 613 2567

КУРИЦА Наггетс бокс (наггетсы 8 шт + фри средний) 204 19,4 35,8 40,8 564 2361  

БАСКЕТЫ Баскет 5 ножек острый 482,5 92,9 70,7 49,0 1205 5046

БАСКЕТЫ Баскет 10 ножек острый 840 181,4 115,4 69,8 2047 8570  

БАСКЕТЫ Баскет 5 ножек оригинальный 482,5 104,1 74,7 51,2 1293 5414

БАСКЕТЫ Баскет 10 ножек оригинальный 840 204,0 123,2 74,7 2222 9303

БАСКЕТЫ Сандерс Баскет оригинальный 265 66,8 44,4 30,0 787 3294

БАСКЕТЫ Сандерс Баскет острый 259 64,9 45,2 26,4 772 3234

БАСКЕТЫ Баскет S 12 крыльев 300 91,5 97,1 45,9 1423 5960

БАСКЕТЫ Баскет М 20 крыльев 500 152,5 161,9 76,4 2372 9933

БАСКЕТЫ Баскет L 28 крыльев 700 214,0 227,1 107,0 3320 13900

БАСКЕТЫ Баскет S  (6 крыльев и 6 стрипсов острых) 336 99,8 78,5 41,9 1273 5331

БАСКЕТЫ Баскет М (10 крыльев и 10 стрипсов острых) 560 166,3 130,8 69,8 2122 8885

БАСКЕТЫ Баскет L  (14 крыльев и 14 стрипсов острых) 784 233,1 183,4 97,7 2970 12436



БАСКЕТЫ
Баскет Острый микс  S  (6 крыльев и 4 ножки 

острых)
486 118,5 94,9 50,9 1530 6407

БАСКЕТЫ
Баскет Острый микс  L  (15 крыльев и 7 ножек 

острых)
963 241,3 202,2 106,2 3212 13448

БАСКЕТЫ Френдс Бокс "Ассорти" оригинальный 1310 289,3 238,0 168,4 3972 16632

БАСКЕТЫ Френдс Бокс "Ассорти" острый 1295 278,9 238,0 158,3 3892 16297

БАСКЕТЫ Баскет ДУЭТ острый 492 106,4 96,1 64,5 1549 6486

БАСКЕТЫ Баскет ДУЭТ оригинальный 504 110,2 94,5 71,7 1578 6607

ГАРНИРЫ Картофель Фри малый 60 2,2 12,4 13,6 175 731

ГАРНИРЫ Картофель Фри стандартный 100 3,6 20,7 22,6 291 1218

ГАРНИРЫ Картофель Фри большой 160 5,8 33,1 36,1 466 1949  

ГАРНИРЫ Картофель Фри баскет 200 7,2 41,4 45,2 582 2437

ГАРНИРЫ КАРТОФЕЛЬ ПО-ДЕРЕВЕНСКИ 135 4,1 23,5 32,7 358 1498

ГАРНИРЫ КАРТОФЕЛЬ ПО-ДЕРЕВЕНСКИ малый 80 2,4 13,9 19,4 212 888

САНДВИЧИ В БУЛОЧКАХ Лонгер 101 10,5 8,3 27,5 226 947

САНДВИЧИ В БУЛОЧКАХ ЧИЗБУРГЕР С ЛУКОМ 158 25,2 14,8 41,8 401 1679

САНДВИЧИ В БУЛОЧКАХ ШЕФБУРГЕР 189 28,6 19,6 39,8 449 1882

САНДВИЧИ В БУЛОЧКАХ ОСТРЫЙ ШЕФБУРГЕР 179 27,6 17,4 39,3 424 1774

САНДВИЧИ В БУЛОЧКАХ  Дабл Шефбургер Оригинальный 297 49,5 32,8 46,0 678 2837

САНДВИЧИ В БУЛОЧКАХ  Дабл Шефбургер Острый 284 51,4 32,7 48,4 693 2902

САНДВИЧИ В БУЛОЧКАХ Шеф Тауэр Оригинальный 242 29,9 32,6 49,0 609 2549

САНДВИЧИ В БУЛОЧКАХ Шеф Тауэр Острый 232 30,2 31,9 50,8 611 2558

САНДВИЧИ В ЛЕПЕШКАХ БОКСМАСТЕР  оригинальный 277 32,0 37,0 61,4 706 2957

САНДВИЧИ В ЛЕПЕШКАХ БОКСМАСТЕР острый 274 31,2 38,3 60,5 712 2981

САНДВИЧИ В ЛЕПЕШКАХ АЙ-ТВИСТЕР 101 12,1 1,5 28,7 257 1078

САНДВИЧИ В ЛЕПЕШКАХ ТВИСТЕР  оригинальный 184 23,5 19,5 49,6 468 1961

САНДВИЧИ В ЛЕПЕШКАХ ТВИСТЕР  острый 178 23,8 21,1 46,5 472 1974

САНДВИЧИ В ЛЕПЕШКАХ ШЕФ ТВИСТЕР оригинальный 194 25,2 22,7 54,9 526 2201

САНДВИЧИ В ЛЕПЕШКАХ ШЕФ ТВИСТЕР острый 188 25,5 24,3 51,9 529 2216

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ К 

САНДВИЧАМ
ЛОМТИК СЫРА 12 2,0 3,4 0,5 40 169

НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ ПЕПСИ-КОЛА мини 0,3 л 300 0,0 0,0 32,4 129 540

НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ ПЕПСИ-КОЛА малая 0,4 л 400 0,0 0,0 43,2 172 720

НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ ПЕПСИ-КОЛА стандартная 0,5 л 500 0,0 0,0 54,0 215 900

НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ МИРИНДА мини 0,3 л 300 0,0 0,0 36,6 147 615

НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ МИРИНДА малая 0,4 л 400 0,0 0,0 48,8 196 821

НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ МИРИНДА стандартная 0,5 л 500 0,0 0,0 61,0 245 1026

НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ СЭВЕН-АП мини 0,3 л 300 0,0 0,0 32,1 129 540

НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ СЭВЕН-АП малый 0,4 л 400 0,0 0,0 42,8 172 720

НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ СЭВЕН-АП стандартный 0,5 л 500 0,0 0,0 53,5 215 900



НАПИТКИ НА ОСНОВЕ КОФЕ Кофе Двойной Эспрессо 0,2 200 0,4 0,1 8,4 46 193

НАПИТКИ НА ОСНОВЕ КОФЕ Кофе Американо 0,2 200 0,4 1,0 8,4 44 184

НАПИТКИ НА ОСНОВЕ КОФЕ Кофе Американо 0,3 300 0,6 1,5 8,7 51 214

НАПИТКИ МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЕ Напиток молокосодержащий Кофе Капучино 0,3 195 3,7 2,1 13,8 90 376

НАПИТКИ МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЕ Напиток молокосодержащий Кофе Капучино 0,4 255 5,1 2,8 20,1 128 534

НАПИТКИ МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЕ Напиток молокосодержащий Кофе Латте 0,3 275 6,1 3,3 17,6 127 530

НАПИТКИ МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЕ Напиток молокосодержащий Кофе Латте 0,4 360 8,3 4,7 25,2 173 723

НАПИТКИ НА ОСНОВЕ ЧАЯ Чай черный новый 0,3 л 300 0,0 0,0 8,1 33 138

НАПИТКИ НА ОСНОВЕ ЧАЯ Чай черный новый 0,4 л 400 0,0 0,0 12,0 48 201

НАПИТКИ НА ОСНОВЕ ЧАЯ Чай зеленый новый 0,3 л 300 0,0 0,0 8,1 33 138

НАПИТКИ НА ОСНОВЕ ЧАЯ Чай зеленый новый 0,4 л 400 0,0 0,0 12,0 48 201

СИРОПЫ Сироп со вкусом Ванили к 0,2 л 16 0,0 0,0 8,5 34 141

СИРОПЫ Сироп со вкусом Ванили к 0,3 л 24 0,0 0,0 12,7 50 211

СИРОПЫ Сироп со вкусом Ванили к 0,4 л 32 0,0 0,0 17,0 67 281

СИРОПЫ Сироп со вкусом Карамели к 0,2 л 16 0,0 0,0 8,3 34 141

СИРОПЫ Сироп со вкусом Карамели к 0,3 л 24 0,0 0,0 12,5 50 211

СИРОПЫ Сироп со вкусом Карамели к 0,4 л 32 0,0 0,0 16,6 67 281

КОКТЕЙЛИ МОЛОЧНЫЕ Коктейль молочный Шейк Лесная Клубника 0,25 л 250 4,3 3,8 40,5 213 890

КОКТЕЙЛИ МОЛОЧНЫЕ Коктейль молочный Шейк Лесная Клубника 0,4 л 400 7,6 6,0 64,8 340 1424

КОКТЕЙЛИ МОЛОЧНЫЕ Коктейль молочный Шейк Нежная Ваниль 0,25 л 250 4,3 3,8 34,5 190 795

КОКТЕЙЛИ МОЛОЧНЫЕ Коктейль молочный Шейк Нежная Ваниль 0,4 л 400 6,8 6,0 55,2 304 1273

КОКТЕЙЛИ МОЛОЧНЫЕ
Коктейль молочный Шейк Шоколадно-ореховый 

0,25 л
250 4,3 3,8 41,0 215 900

КОКТЕЙЛИ МОЛОЧНЫЕ
Коктейль молочный Шейк Шоколадно-ореховый 

0,4 л
400 6,8 6,0 65,6 344 1440

ИЗДЕЛИЯ МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ Маффин Черника 100 5,1 19,9 44,1 378 1583

ИЗДЕЛИЯ МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ Маффин Тоффи Шоколад Тюльпан 113 5,5 24,4 58,5 478 2001

ИЗДЕЛИЯ МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ Донат Яблоко-Корица 61 2,9 11,0 29,3 230,6 965

ИЗДЕЛИЯ МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ Донат Ореховый 71 5,0 20,6 30,5 329 1376

СОУС  И ДОБАВКИ ДЛЯ ДЕСЕРТА Соус Клубничный 15 0,0 0,0 13,0 52 217

СОУС  И ДОБАВКИ ДЛЯ ДЕСЕРТА Соус карамельный 20 0,1 13,8 0,3 58 244

СОУС  И ДОБАВКИ ДЛЯ ДЕСЕРТА Соус шоколадный 19 0,3 0,2 12,1 50 211

МОРОЖЕНОЕ МЯГКОЕ МОЛОЧНОЕ МОРОЖЕНОЕ РОЖОК 84 3,0 2,9 22,1 127 531

МОРОЖЕНОЕ МЯГКОЕ МОЛОЧНОЕ МОРОЖЕНОЕ ШОКОЛАДНОЕ 139 4,2 4,3 39,6 214 896

МОРОЖЕНОЕ МЯГКОЕ МОЛОЧНОЕ МОРОЖЕНОЕ КАРАМЕЛЬНОЕ 140 3,9 4,5 41,2 221 926

МОРОЖЕНОЕ МЯГКОЕ МОЛОЧНОЕ Мороженое с клубникой 135 3,8 4,2 37,5 203 848



Категория Блюдо/Ингредиент

КУРИЦА КУРИЦА

КУРИЦА
Куриные ножки оригинальные  - 1 шт

Куриные ножки оригинальные  - 3 шт

КУРИЦА
Куриные ножки острые - 1 шт

Куриные ножки острые - 3 шт

КУРИЦА
Куриные крылышки - 5 шт

Куриные крылышки - 7 шт

КУРИЦА

Стрипсы из куриного филе острые - 3 шт

Стрипсы из куриного филе острые - 5 шт

Стрипсы из куриного филе острые - 8 шт

КУРИЦА

Стрипсы из куриного филе оригинальные - 3 шт

Стрипсы из куриного филе оригинальные - 5 шт

Стрипсы из куриного филе оригинальные - 8 шт

КУРИЦА
Байтсы из куриного филе, средние

Байтсы из куриного филе, большие

КУРИЦА

Наггетсы Чикен 6 шт

Наггетсы Чикен 8 шт

Наггетсы Чикен 18 шт

Наггетс Бокс 

БАСКЕТЫ Баскет 5 ножек острый

БАСКЕТЫ Баскет 5 ножек оригинальный

Состав

Голень OR: Голень цыпленка-бройлера, вода питьевая, стабилизаторы (Е452, E450), регулятор кислотности Е451), соль, регуляторы кислотности 

Е262, Е331, крахмал рисовый.  Мука пшеничная хлебопекарная в/с.  Масло растительное – смесь Вегафрай: Масла растительные 

рафинированные дезодорированные: подсолнечное, рапсовое; пеногаситель: Е900. Соль поваренная пищевая Экстра. Ароматизатор пищевой 

"KF MOR Панировка – ароматизатор для курицы: усилитель вкуса и аромата (Е621), соль, чёрный перец, белый перец, приправа KFC (содержит 

специи, сушеный чеснок, красный перец), рапсовое масло. Молочно-яичная смесь: молоко сухое обезжиренное, молочная сыворотка сухая, 

кукурузный крахмал, сухой яичный белок.

Стрипс OR: Филе цыпленка-бройлера, вода питьевая, стабилизаторы (Е452, E450), регулятор кислотности Е451, соль, регуляторы кислотности 

Е262, Е331, крахмал рисовый. Мука пшеничная хлебопекарная в/с. Масло растительное – смесь Вегафрай. Соль поваренная пищевая Экстра. 

Ароматизатор пищевой "KF MOR Панировка – ароматизатор для курицы: усилитель вкуса и аромата (Е621), соль, чёрный перец, белый перец, 

приправа KFC (содержит специи, сушеный чеснок, красный перец), рапсовое масло. Молочно-яичная смесь: молоко сухое обезжиренное, 

молочная сыворотка сухая, кукурузный крахмал, сухой яичный белок.

Стрипс HS: филе цыпленка-бройлера, вода питьевая, соль, усилитель вкуса и аромата Е621, крахмал кукурузный, красный перец чили, паприка, 

экстракт перца капсикум, чеснок порошок, стабилизаторы (Е450, Е452), регулятор кислотности E451, Е262, Е331, крахмал рисовый. Мука 

пшеничная хлебопекарная в/с. Масло растительное – смесь Вегафрай: масла растительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное, 

рапсовое; пеногаситель: Е900. Вкусоароматическая пищевая добавка «Острая и пряная панировка FKFC»: разрыхлители (Е450i, E500ii), мука 

пшеничная, обогащенная витаминами и минеральными веществами (мука пшеничная, Е170, железо восстановленное, ниацин, тиамин), 

декстроза, ароматизатор (содержит экстракт куркумы), рапсовое масло.

Куриные крылья: крыло цыпленка-бройлера, вода питьевая, соль, усилитель вкуса и аромата Е621, крахмал кукурузный, красный перец Чили, 

пеприка, экстракт перца капсикум, чеснок порошок, регуляторы кислотности Е262, Е331, крахмал рисовый. Мука пшеничная хлебопекарная в/с. 

Масло растительное – смесь Вегафрай: Масла растительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное, рапсовое; пеногаситель: Е900. 

Вкусоароматическая пищевая добавка «Острая и пряная панировка FKFC»: Разрыхлители (Е450i, E500ii), мука пшеничная, обогащенная 

витаминами и минеральными веществами (мука пшеничная, Е170, железо восстановленное, ниацин, тиамин), декстроза, ароматизатор 

(содержит экстракт куркумы), рапсовое масло.

Голень HS: Голень цыпленка-бройлера, вода питьевая, крахмал рисовый, соль, усилитель вкуса и аромата Е621, крахмал кукурузный, красный 

перец чили, паприка, экстракт перца капсикум, чеснок порошок, регуляторы кислотности Е262, Е331. Мука пшеничная хлебопекарная в/с. Масло 

растительное – смесь Вегафрай: масла растительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное, рапсовое; пеногаситель: Е900. 

Вкусоароматическая пищевая добавка «Острая и пряная панировка FKFC»: Разрыхлители (Е450i, E500ii), мука пшеничная, обогащенная 

витаминами и минеральными веществами (мука пшеничная, Е170, железо восстановленное, ниацин, тиамин), декстроза, ароматизатор 

(содержит экстракт куркумы), рапсовое масло.

Изделия кулинарные рубленые панированные запеченные из мяса цыплят-бройлеров. "Наггетсы в темпуре" замороженные: мясо бескостное 

кусковое цыплят-бройлеров, вода питьевая, панировочная смесь (мука кукурузная, мука пшеничная, загустители (Е1401, Е1422), соль, крахмал 

пшеничный, разрыхлители (Е500(ii), Е341(i), Е450(i)), декстроза, сахар), масло растительное, кожа цыплят-бройлеров, панировочная смесь (мука 

пшеничная, мука кукурузная, сахар, разрыхлители (Е450i, Е500ii), соль, перец черный, перец белый, экстракты специй, агент антислеживающий 

(Е551), масло подсолнечное), панировочная смесь (кукурузный крахмал, пшеничная мука, разрыхлители (Е450(i), (E500(ii), соль),  смесь пищевых 

ингредиентов (крахмал картофельный, крахмал гороховый, крахмал рисовый, крахмал тапиоковый), комплексная пищевая добавка (соль, 

дрожжевой экстракт (содержит ячмень, натуральные ароматизаторы, овощи сушеные (чеснок, лук), усилитель вкуса и аромата (Е635), экстракты 

пряностей), комплексная пищевая добавка (регулятор кислотности Е451(i), агент влагоудерживающий Е452(i), агент влагоудерживающий 

Е450(iii)). Масло растительное – смесь Вегафрай: Масла растительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное, рапсовое; 

пеногаситель: Е900.

Картофель Фри стандартный (средний) смотри в разделе Гарниры . 

Байтсы ETC: Филе цыпленка-бройлера, вода питьевая, соль, усилитель вкуса и аромата Е621, стабилизаторы (Е450, Е452), мальтодекстрин, 

экстракты специй (перец Чили, черный перец, сельдерей, чеснок), регуляторы кислотности Е451, Е262, Е331, чеснок порошок, лук порошок, масло 

подсолнечное, крахмал рисовый. Мука пшеничная хлебопекарная в/с. Масло растительное – смесь Вегафрай: Масла растительные 

рафинированные дезодорированные: подсолнечное, рапсовое; пеногаситель: Е900. Вкусоароматическая пищевая добавка «Острая и пряная 

панировка FKFC»: Разрыхлители (Е450i, E500ii), мука пшеничная, обогащенная витаминами и минеральными веществами (мука пшеничная, Е170, 

железо восстановленное, ниацин, тиамин), декстроза, ароматизатор (содержит экстракт куркумы), рапсовое масло.

Куриные ножки оригинальные: (см. в разделе КУРИЦА), Картофель фри: (см. в разделе ГАРНИРЫ).

Куриные ножки острые: (см. в разделе КУРИЦА), Картофель фри: (см. в разделе ГАРНИРЫ).



БАСКЕТЫ Баскет 10 ножек острый

БАСКЕТЫ Баскет 10 ножек оригинальный

БАСКЕТЫ Сандерс Баскет оригинальный спешл

БАСКЕТЫ Сандерс Баскет острый спешл

БАСКЕТЫ

Баскет S 12 крыльев

Баскет М 20 крыльев

Баскет L 28 крыльев

БАСКЕТЫ

Баскет S  (6 крыльев и 6 стрипсов острых)

Баскет М (10 крыльев и 10 стрипсов острых)

Баскет L  (14 крыльев и 14 стрипсов острых)

БАСКЕТЫ

Баскет Острый микс  S  (6 крыльев и 4 ножки 

острые)

Баскет Острый микс  L  (15 крыльев и 7 ножек 

острых)

БАСКЕТЫ Френдс Бокс "Ассорти" оригинальный

БАСКЕТЫ Френдс Бокс "Ассорти" острый

БАСКЕТЫ Баскет ДУЭТ острый 

БАСКЕТЫ Баскет ДУЭТ оригинальный 

ГАРНИРЫ ГАРНИРЫ

ГАРНИРЫ

Картофель Фри малый

Картофель Фри стандартный

Картофель Фри большой 

Картофель Фри баскет

ГАРНИРЫ
КАРТОФЕЛЬ ПО-ДЕРЕВЕНСКИ малый

КАРТОФЕЛЬ ПО-ДЕРЕВЕНСКИ

САНДВИЧИ В БУЛОЧКАХ САНДВИЧИ В БУЛОЧКАХ

САНДВИЧИ В БУЛОЧКАХ Лонгер 

САНДВИЧИ В БУЛОЧКАХ ЧИЗБУРГЕР С ЛУКОМ

САНДВИЧИ В БУЛОЧКАХ ШЕФБУРГЕР 

Булочка Солнечная: Состав 1  или Состав 2  или Состав 3 (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ), Стрипсы из куриного филе оригинальные (см. в разделе 

КУРИЦА), Сыр плавленый ломтевой: Состав 1  или Состав 2 (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ), Кетчуп томатный: Вода питьевая, паста томатная, сахар-

песок, уксус, соль, экстракты специй (содержит сельдерей). Соус на основе растительных масел Горчичный оригинальный: Вода, масло 

растительное, сахар, горчица (вода, уксус спиртовой, семена горчицы, специи, экстракт из пряностей), продукты яичные, загуститель: Е1422, Е415, 

регулятор кислотности Е260, соль, семена горчицы, смесь специй Карри, паприка красная, краситель: E160a, консервант: E202, ароматизатор. Лук 

репчатый: Лук белый салатный. Огурцы маринованные: Огурцы, вода питьевая, соль, регулятор кислотности: Е260, соль, уплотнитель Е509, 

ароматизатор пищевой натуральный, консервант E202

Булочка для датского хот-дога: Состав 1  или Состав 2 (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ), Стрипсы  из куриного филе (см. в разделе КУРИЦА).  Соус 

майонезный "Легкий": Вода, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, сахар, загустители (E1442, Е1450, ксантановая камедь), 

соль, регулятор кислотности: Е260, консерванты: E211 и E385, эфирное масло горчицы, куркума, краситель: Е160а. Кетчуп томатный: Вода 

питьевая, паста томатная, сахар-песок, уксус, соль, экстракты специй (содержит сельдерей). Огурцы маринованные: Огурцы, вода питьевая, соль, 

регулятор кислотности: Е260, соль, уплотнитель Е509, ароматизатор пищевой натуральный, консервант E202. Лук репчатый: Лук белый салатный

Картофельные дольки замороженные: Состав 1  или Состав 2 (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ).

Картофель фри замороженный: Картофель, масло подсолнечное, декстроза, стабилизатор: E450(i). Масло растительное – смесь Вегафрай: Масла 

растительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное, рапсовое; пеногаситель: Е900. Соль поваренная пищевая Экстра.

Булочка с кунжутом: Состав 1  или Состав 2  или Состав 3 (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ). Филе куриное оригинальное  (см. в разделе 

ИНГРЕДИЕНТЫ).  Соус на основе растительных масел Цезарь: Масло растительное, вода, продукты яичные, сахар, паста чесночная (чеснок, масло 

растительное, соль, регулятор кислотности E330), загуститель: Е1422, Е415, соль, регуляторы кислотности (Е260, E270), ароматизатор 

натуральный, перец чёрный, базилик, орегано, консерванты (E211, E202), антиокислитель: Е385. Томаты свежие: Томаты свежие мытые. Салат 

Айсберг: Салат Айсберг.

Картофель Фри малый (см. в разделе ГАРНИРЫ),  Стрипсы из куриного филе оригинальные,  Куриные крылышки, Куриные ножки оригинальные 

(см. в разделе КУРИЦА).

Картофель Фри малый (см. в разделе ГАРНИРЫ),  Стрипсы из куриного филе острые,  Куриные крылышки, Куриные ножки острые (см. в разделе 

КУРИЦА).

Куриные ножки острые , Куриные крылышки, Стрипсы из куриного филе острые , Байтсы из куриного филе (см. в разделе КУРИЦА),  Картофель 

фри  (см. в разделе ГАРНИРЫ).

Куриные ножки оригинальные, Куриные крылышки , Стрипсы из куриного филе оригинальные, Байтсы из куриного филе (см. в разделе КУРИЦА),  

Картофель фри  (см. в разделе ГАРНИРЫ).

Куриные крылышки, Куриные ножки острые (см. в разделе КУРИЦА).

Куриные крылышки, Стрипсы из куриного филе острые (см. в разделе КУРИЦА).

Куриные крылышки (см. в разделе КУРИЦА).

Байтсы из куриного филе, Стрипсы из куриного филе острые ), Куриные крылышки , Куриные ножки острые (см. в разделе КУРИЦА).

Байтсы из куриного филе , Стрипсы из куриного филе оригинальные , Куриные крылышки, Куриные ножки оригинальные (см. в разделе КУРИЦА).

Куриные ножки оригинальные: (см. в разделе КУРИЦА), Картофель фри: (см. в разделе ГАРНИРЫ).

Куриные ножки острые: (см. в разделе КУРИЦА), Картофель фри: (см. в разделе ГАРНИРЫ).



САНДВИЧИ В БУЛОЧКАХ ОСТРЫЙ ШЕФБУРГЕР 

САНДВИЧИ В БУЛОЧКАХ  Дабл Шефбургер Оригинальный 

САНДВИЧИ В БУЛОЧКАХ  Дабл Шефбургер Острый

САНДВИЧИ В БУЛОЧКАХ Шеф Тауэр Оригинальный

САНДВИЧИ В БУЛОЧКАХ Шеф Тауэр Острый

САНДВИЧИ В ЛЕПЕШКАХ САНДВИЧИ В ЛЕПЕШКАХ

САНДВИЧИ В ЛЕПЕШКАХ БОКСМАСТЕР  оригинальный

САНДВИЧИ В ЛЕПЕШКАХ БОКСМАСТЕР  острый

САНДВИЧИ В ЛЕПЕШКАХ АЙ-ТВИСТЕР

САНДВИЧИ В ЛЕПЕШКАХ ТВИСТЕР ИЗ ТОСТЕРА оригинальный

Тортилья пшеничная: Состав 1 или Состав 2 или Состав 3. Филе куриное оригинальное (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ). Картофельная оладья: 

Состав 1  или Состав 2 (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ). Томаты свежие: Томаты свежие мытые. Соус майонезный "Легкий": Вода, масло 

подсолнечное рафинированное дезодорированное, сахар, загустители (E1442, Е1450, ксантановая камедь), соль, регулятор кислотности: Е260, 

консерванты: E211 и E385, эфирное масло горчицы, куркума, краситель: Е160а. Салат Айсберг: Салат Айсберг. Сыр плавленый ломтевой: Состав 1  

или Состав 2  (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ).

Тортилья пшеничная: Состав 1  или Состав 2  или Состав 3  (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ). Филе куриное острое  (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ). 

Картофельная оладья: Состав 1 или Состав 2  (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ). Томаты свежие: Томаты свежие мытые. Соус майонезный "Легкий": 

Вода, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, сахар, загустители (E1442, Е1450, ксантановая камедь), соль, регулятор 

кислотности: Е260, консерванты: E211 и E385, эфирное масло горчицы, куркума, краситель: Е160а. Салат Айсберг: Салат Айсберг. Сыр плавленый 

ломтевой: Состав 1  или Состав 2  (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ).

Тортилья пшеничная со вкусом сыра: Состав 1 или Состав 2 (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ).  Стрипсы из куриного филе (см. в разделе КУРИЦА). 

Салат Айсберг. Соус на основе растительных масел Сырный специальный: Вода, масло растительное, загустители (E1422, E415 , Е412), сахар, 

продукты яичные, соль, сыр (содержит уплотнитель E509), регуляторы кислотности (Е260, E270), волокна пищевые цитрусовые, ароматизаторы 

натуральные, красители (Е160а, Е160с), консерванты (E211, E202), антиокислитель: Е385. Томаты свежие мытые.

Тортилья пшеничная: Состав 1 или Состав 2  или Состав 3 (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ). Стрипсы из куриного филе оригинальные (см. в разделе 

КУРИЦА). Соус майонезный "Легкий": Вода, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, сахар, загустители (E1442, Е1450, 

ксантановая камедь), соль, регулятор кислотности: Е260, консерванты: E211 и E385, эфирное масло горчицы, куркума, краситель: Е160а. Томаты 

свежие мытые. Салат Айсберг.

Булочка с кунжутом: Состав 1  или Состав 2  или Состав 3  (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ). Филе куриное острое  (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ). 

Соус на основе растительных масел Бургер: Вода, масло растительное, приправа огуречная (огурцы, сахар, глюкоза, соль, регулятор кислотности 

Е260, ароматизатор, уплотнитель: E509, загуститель: E415, консерванты: E202, E211), сахар, горчица (вода, уксус спиртовой, семена горчицы, 

специи, экстракт специй), продукты яичные, загуститель Е1422, Е415, соль, регулятор кислотности Е260, паприка молотая, красители (Е160с, 

E150d), консервант: E202, антиокислитель: Е385.. Салат Айсберг: Салат Айсберг. Огурцы маринованные: Огурцы, вода питьевая, соль, регулятор 

кислотности: Е260, соль, уплотнитель Е509, ароматизатор пищевой натуральный, консервант E202. Лук репчатый: Лук белый салатный

Булочка с кунжутом: Состав 1  или Состав 2  или Состав 3 (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ). Филе куриное оригинальное  (см. в разделе 

ИНГРЕДИЕНТЫ).  Соус на основе растительных масел Цезарь: Масло растительное, вода, продукты яичные, сахар, паста чесночная (чеснок, масло 

растительное, соль, регулятор кислотности E330), загуститель: Е1422, Е415, соль, регуляторы кислотности (Е260, E270), ароматизатор 

натуральный, перец чёрный, базилик, орегано, консерванты (E211, E202), антиокислитель: Е385. Томаты свежие: Томаты свежие мытые. Сыр 

плавленый ломтевой: Состав 1  или Состав 2 (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ). Салат Айсберг: Салат Айсберг.

Булочка с кунжутом: Состав 1  или Состав 2  или Состав 3  (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ). Филе куриное острое  (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ). 

Соус на основе растительных масел Бургер: Вода, масло растительное, приправа огуречная (огурцы, сахар, глюкоза, соль, регулятор кислотности 

Е260, ароматизатор, уплотнитель: E509, загуститель: E415, консерванты: E202, E211), сахар, горчица (вода, уксус спиртовой, семена горчицы, 

специи, экстракт специй), продукты яичные, загуститель Е1422, Е415, соль, регулятор кислотности Е260, паприка молотая, красители (Е160с, 

E150d), консервант: E202, антиокислитель: Е385. Сыр плавленый ломтевой: Состав 1  или Состав 2 (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ). Салат Айсберг: 

Салат Айсберг. Огурцы маринованные: Огурцы, вода питьевая, соль, регулятор кислотности: Е260, соль, уплотнитель Е509, ароматизатор 

пищевой натуральный, консервант E202. Лук репчатый: Лук белый салатный

Булочка с кунжутом: Состав 1  или Состав 2  или Состав 3 (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ). Филе куриное оригинальное  (см. в разделе 

ИНГРЕДИЕНТЫ).  Картофельная оладья: Состав 1  или Состав 2 (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ). Соус на основе растительных масел Цезарь: Масло 

растительное, вода, продукты яичные, сахар, паста чесночная (чеснок, масло растительное, соль, регулятор кислотности E330), загуститель: 

Е1422, Е415, соль, регуляторы кислотности (Е260, E270), ароматизатор натуральный, перец чёрный, базилик, орегано, консерванты (E211, E202), 

антиокислитель: Е385. Томаты свежие: Томаты свежие мытые. Сыр плавленый ломтевой: Состав 1  или Состав 2 (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ). 

Салат Айсберг: Салат Айсберг.
Булочка с кунжутом: Состав 1  или Состав 2  или Состав 3  (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ). Филе куриное острое  (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ). 

Картофельная оладья: Состав 1  или Состав 2 (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ). Соус на основе растительных масел Бургер: Вода, масло 

растительное, приправа огуречная (огурцы, сахар, глюкоза, соль, регулятор кислотности Е260, ароматизатор, уплотнитель: E509, загуститель: 

E415, консерванты: E202, E211), сахар, горчица (вода, уксус спиртовой, семена горчицы, специи, экстракт специй), продукты яичные, загуститель 

Е1422, Е415, соль, регулятор кислотности Е260, паприка молотая, красители (Е160с, E150d), консервант: E202, антиокислитель: Е385. Сыр 

плавленый ломтевой: Состав 1  или Состав 2 (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ). Салат Айсберг: Салат Айсберг. Огурцы маринованные: Огурцы, вода 



САНДВИЧИ В ЛЕПЕШКАХ ТВИСТЕР ИЗ ТОСТЕРА острый

САНДВИЧИ В ЛЕПЕШКАХ ТВИСТЕР ШЕФ оригинальный

САНДВИЧИ В ЛЕПЕШКАХ ТВИСТЕР ШЕФ острый

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ К 

САНДВИЧАМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ К 

САНДВИЧАМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ К 

САНДВИЧАМ
ЛОМТИК СЫРА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ К 

САНДВИЧАМ
КАРТОФЕЛЬНЫЙ ХАШБРАУН

НАПИТКИ НА ОСНОВЕ КОФЕ НАПИТКИ НА ОСНОВЕ КОФЕ

НАПИТКИ НА ОСНОВЕ КОФЕ

Кофе Двойной Эспрессо 0,2 зерновой

Кофе Американо 0,2 зерновой

Кофе Американо 0,3 зерновой

НАПИТКИ МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЕ НАПИТКИ МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЕ 

НАПИТКИ МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЕ 

Напиток молокосодержащий Кофе Капучино 0,2

Напиток молокосодержащий Кофе Капучино 0,3

Напиток молокосодержащий Кофе Капучино 0,4

НАПИТКИ МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЕ 

Напиток молокосодержащий Кофе Латте 0,2

Напиток молокосодержащий Кофе Латте 0,3

Напиток молокосодержащий Кофе Латте 0,4

НАПИТКИ НА ОСНОВЕ ЧАЯ
Чай черный новый 0,3 л

Чай черный новый 0,4 л

НАПИТКИ НА ОСНОВЕ ЧАЯ
Чай зеленый новый 0,3 л

Чай зеленый новый 0,4 л

СИРОПЫ

Сироп со вкусом Ванили к 0,2 л

Сироп со вкусом Ванили к 0,3 л

Сироп со вкусом Ванили к 0,4 л

СИРОПЫ

Сироп со вкусом Карамели к 0,2 л

Сироп со вкусом Карамели к 0,3 л

Сироп со вкусом Карамели к 0,4 л

КОКТЕЙЛИ МОЛОЧНЫЕ
Коктейль молочный Шейк Лесная Клубника 0,25 л

Коктейль молочный Шейк Лесная Клубника 0,4 л

Тортилья пшеничная: Состав 1 или Состав 2  или Состав 3 (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ). Стрипсы из куриного филе острые (см. в разделе 

КУРИЦА). Соус майонезный "Легкий": Вода, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, сахар, загустители (E1442, Е1450, 

ксантановая камедь), соль, регулятор кислотности: Е260, консерванты: E211 и E385, эфирное масло горчицы, куркума, краситель: Е160а. Томаты 

свежие мытые. Салат Айсберг.

Тортилья пшеничная: Состав 1  или Состав 2  или Состав 3 (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ). Стрипсы из куриного филе оригинальные (см. в разделе 

КУРИЦА). Соус на основе растительных масел Бургер: Вода, масло растительное, приправа огуречная (огурцы, сахар, глюкоза, соль, регулятор 

кислотности Е260, ароматизатор, уплотнитель: E509, загуститель: E415, консерванты: E202, E211), сахар, горчица (вода, уксус спиртовой, семена 

горчицы, специи, экстракт специй), продукты яичные, загуститель Е1422, Е415, соль, регулятор кислотности Е260, паприка молотая, красители 

(Е160с, E150d), консервант: E202, антиокислитель: Е385. Томаты свежие мытые. Сыр плавленый ломтевой: Состав 1  или Состав 2 (см. в разделе 

ИНГРЕДИЕНТЫ). Салат Айсберг. 

Кипяченая вода: Кипяченая вода. Молоко питьевое ультрапастеризованное с м.д.жира  1,5%: Молоко питьевое  ультрапастеризованное с 

м.д.жира  1,5%. Кофе жареный в зернах темнообжаренный «ЖАРДИН ГУСТО» или "Нескафе Селеционе": Арабика, робуста. Сахар-песок 

фасованный: Сахар-песок

Кипяченая вода: Кипяченая вода. Молоко питьевое ультрапастеризованное с м.д.жира  1,5%: Молоко питьевое  ультрапастеризованное с 

м.д.жира  1,5%. Кофе жареный в зернах темнообжаренный «ЖАРДИН ГУСТО»или "Нескафе Селеционе": Арабика, робуста. Сахар-песок 

фасованный: Сахар-песок

Кипяченая вода: Кипяченая вода. Чай черный байховый (пакетированный): Чай черный байховый. Сахар-песок фасованный: Сахар-песок

Кипяченая вода: Кипяченая вода. Чай зеленый байховый (пакетированный): Чай зеленый байховый. Сахар-песок фасованный: Сахар-песок

Сироп CLASSIC со вкусом Ванили: Сахар, вода питьевая, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности Е330, консервант (Е202), краситель 

(E150a)

Тортилья пшеничная: Состав 1  или Состав 2  или Состав 3 (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ). Стрипсы из куриного филе оригинальные (см. в разделе 

КУРИЦА). Соус на основе растительных масел Бургер: Вода, масло растительное, приправа огуречная (огурцы, сахар, глюкоза, соль, регулятор 

кислотности Е260, ароматизатор, уплотнитель: E509, загуститель: E415, консерванты: E202, E211), сахар, горчица (вода, уксус спиртовой, семена 

горчицы, специи, экстракт специй), продукты яичные, загуститель Е1422, Е415, соль, регулятор кислотности Е260, паприка молотая, красители 

(Е160с, E150d), консервант: E202, антиокислитель: Е385. Томаты свежие мытые. Сыр плавленый ломтевой: Состав 1  или Состав 2 (см. в разделе 

ИНГРЕДИЕНТЫ). Салат Айсберг. 

Сыр плавленый ломтевой: Состав 1  или Состав 2 (см. в раздеде ИНГРЕДИЕНТЫ).

Состав 1  или Состав 2 (см. в раздеде ИНГРЕДИЕНТЫ).

Кипяченая вода: Кипяченая вода. Кофе жареный в зернах темнообжаренный  «ЖАРДИН ГУСТО» или "Нескафе Селеционе": Арабика, робуста . 

Сахар-песок фасованный: Сахар-песок

Сироп CLASSIC со вкусом Карамели: Сахар, вода питьевая, натуральный ароматизатор (содержит краситель (E150a)), регулятор кислотности Е330, 

консервант (Е202), краситель (E150a)

Смесь молочная жидкая ультрапастеризованная для коктейля м.д. жира 2.5%: Обезжиренное молоко, сахар, сливки, сухой глюкозный сироп, 

сухая молочная сыворотка, комплексная пищевая добавка (загустители: Е412, Е410; стабилизатор - E407, декстроза), регуляторы кислотности - 

Е339. Наполнитель пастеризованный "Сироп Клубничный": Сахар, вода, сироп глюкозно-фруктозный, концентрат клубничного сока, концентрат 

яблочного сока,  ароматизатор Клубника, регуляторы кислотности:  E330,  E331iii, красители: Е160а, Е120, консервант: E202



КОКТЕЙЛИ МОЛОЧНЫЕ
Коктейль молочный Шейк Нежная Ваниль 0,25 л

Коктейль молочный Шейк Нежная Ваниль 0,4 л

КОКТЕЙЛИ МОЛОЧНЫЕ

Коктейль молочный Шейк Шоколадно-ореховый 

0,25 л

Коктейль молочный Шейк Шоколадно-ореховый 

0,4 л

ИЗДЕЛИЯ МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ Маффин Черника

ИЗДЕЛИЯ МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ Маффин Тоффи Шоколад Тюльпан 

ИЗДЕЛИЯ МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ Донат Яблоко 

ИЗДЕЛИЯ МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ Донат Ореховый

СОУС  И ДОБАВКИ ДЛЯ ДЕСЕРТА Соус Клубничный

СОУС  И ДОБАВКИ ДЛЯ ДЕСЕРТА Соус карамельный

СОУС  И ДОБАВКИ ДЛЯ ДЕСЕРТА Соус шоколадный

МОРОЖЕНОЕ МЯГКОЕ МОЛОЧНОЕ МОРОЖЕНОЕ РОЖОК

МОРОЖЕНОЕ МЯГКОЕ МОЛОЧНОЕ МОРОЖЕНОЕ ШОКОЛАДНОЕ

МОРОЖЕНОЕ МЯГКОЕ МОЛОЧНОЕ МОРОЖЕНОЕ КАРАМЕЛЬНОЕ

МОРОЖЕНОЕ МЯГКОЕ МОЛОЧНОЕ Мороженое с клубникой 

Донат с яблочной начинкой и корицей, покрытый сахаром: пшеничная мука, вода, растительный жир (пальмовый), яблочная начинка с корицей 

(сахар, вода, концентрат яблочного сока, кукурузный крахмал, загуститель пектин, регуляторы кислотности (Е330,Е333), концентрат лимонный и 

сафлоры, корица, ароматизатор, карамелизированный сахарный сироп), сахар с корицей (сахар, корица, растительный жир (пальмовый)), сахар, 

глюкоза, дрожжи, растительное масло (рапсовое), соевая мука, сухая молочная сыворотка, разрыхлители (Е450i, Е500ii), соль, эмульгаторы (Е471, 

Е481), пшеничная клейковина, обезжиренное сухое молоко, антиокислитель (Е300), яичный порошок, краситель (Е160а), ароматизатор.

Донат с ореховой начинкой, покрытый дробленым орехом: пшеничная мука, вода, растительный жир (пальмовый), ореховая начинка (сахар, 

растительные масла (подсолнечное, пальмовое), какао-порошок с пониженным содержанием жира, паста лесного ореха, эмульгатор (Е322), 

растительный жир (пальмовый), ароматизатор), ореховое покрытие (сахар, растительный жир (пальмоядровый, пальмовый, кокосовый), 

цельное сухое молоко, сухая молочная сыворотка, обезжиренный какао порошок, лесной орех, эмульгатор соевый лецитин, ароматизатор), 

арахис, сахар, глюкоза (пшеница), дрожжи, растительное масло (рапсовое), соевая мука, сухая молочная сыворотка, разрыхлители (Е450i, Е500ii), 

соль, эмульгаторы (Е471, Е481), пшеничная клейковина, обезжиренное сухое молоко, антиокислитель (Е300), яичный порошок, краситель Е160а, 

ароматизатор.

Концентрат на натуральной основе «Клубника»: Сахар, клубника, вода, клубничный сок, семена клубники, регулятор кислотности Е330, 

стабилизатор Е440, краситель Е163, карамелизованный сахар, антиокислитель Е300, консервант Е202, ароматизатор «Клубника».

Соус карамельный («Caramel Sauce»): Глюкозный сироп, фруктозный сироп, сахар, вода, сгущенное молоко с сахаром (цельное молоко, сахар), 

агент влагоудерживающий: Е422, загустители (E1442, E415) сливочное масло, краситель: E150a, соль, ароматизатор, консервант: E202

Соус шоколадный («Chocolate Sauce»): Сироп фруктозный, вода, какао-порошок, фруктоза, загустители (E1442, E415), соль, ароматизатор, 

консервант: E202, регулятор кислотности: Е451i

Смесь молочная жидкая ультрапастеризованная для мороженого м.д. жира 3,5%: Обезжиренное молоко, сахар, сливки, сухая молочная 

сыворотка, глюкозно-фруктозный сироп, сухое обезжиренное молоко, комплексная пищевая добавка (загуститель - Е412, эмульгатор – Е471, 

декстроза, стабилизатор – E407, ароматизатор), ароматизатор, регулятор кислотности – Е339. Вафельные стаканчики: Мука пшеничная 

хлебопекарная в/с, крахмал кукурузный, масло кокосовое рафинированное дезодорированное, эмульгатор лецитин соевый, вода, сахар, соль, 

разрыхлитель Е500ii

Смесь молочная жидкая ультрапастеризованная для коктейля м.д. жира 2.5%: Обезжиренное молоко, сахар, сливки, сухой глюкозный сироп, 

сухая молочная сыворотка, комплексная пищевая добавка (загустители: Е412, Е410; стабилизатор - E407, декстроза), регуляторы кислотности - 

Е339. Наполнитель пастеризованный "Сироп ванильный": Вода, сахар, сироп глюкозно-фруктозный, концентрат яблочного сока, экстракт ванили 

Бурбон, ароматизатор Ваниль , регуляторы кислотности:  E331iii, E330, консервант: E202

Смесь молочная жидкая ультрапастеризованная для коктейля м.д. жира 2.5%: Обезжиренное молоко, сахар, сливки, сухой глюкозный сироп, 

сухая молочная сыворотка, комплексная пищевая добавка (загустители: Е412, Е410; стабилизатор - E407, декстроза), регуляторы кислотности - 

Е339. Наполнитель пастеризованный «Сироп Шоколадно-ореховый»: Сахар, вода, сироп глюкозно-фруктозный, краситель: E150d, какао-

порошок,  шоколадная масса темная (какао-тертое, сахар, сухая молочная сыворотка, эмульгатор: Е322),  ароматизатор «Шоколад»,  регуляторы 

кислотности: E330, E331iii, ореховая паста (орех фундук), краситель: Е120, консервант: E202

Маффин с Черникой Тюльпан:  пшеничная мука, сахар, растительные жиры (рапсовое, пальмовое масло),  вода, черника, яичный порошок, 

загустители (Е1450, Е1414), декстроза, разрыхлитель (Е450i), стабилизатор (E501ii), сухая сыворотка (молоко), сухой яичный белок,  эмульгаторы 

(Е475, Е481), стабилизатор (ксантановая камедь), соль, ароматизатор, краситель (Е160а).

Маффин Двойной Шоколад Тюльпан: пшеничная мука, сахар, вода, растительные жиры (рапсовое масло), молочный шоколад 7% (сахар, 

цельное сухое молоко, какао масло, какао масса, эмульгатор: соевый лецитин, натуральный ароматизатор ваниль), темный шоколад 7% (сахар, 

какао масса, какао масло, эмульгатор: соевый лецитин, натуральный ароматизатор ваниль),  яичный порошок, загуститель (Е1414), низкожирный 

какао-порошок 2%, разрыхлители: (E450i, Е500ii,), сухая сыворотка (молоко), сухой яичный белок, эмульгаторы (E475), соль, ароматизатор, 

стабилизатор (E415)

Смесь молочная жидкая ультрапастеризованная для мороженого м.д. жира 3,5%: Обезжиренное молоко, сахар, сливки, сухая молочная 

сыворотка, глюкозно-фруктозный сироп, сухое обезжиренное молоко, комплексная пищевая добавка (загуститель - Е412, эмульгатор – Е471, 

декстроза, стабилизатор – E407, ароматизатор), ароматизатор, регулятор кислотности – Е339. Соус шоколадный («Chocolate Sauce»): Сироп 

фруктозный, вода, какао-порошок, фруктоза, загустители (E1442, E415), соль, ароматизатор, консервант: E202, регулятор кислотности: Е451i

Смесь молочная жидкая ультрапастеризованная для мороженого м.д. жира 3,5%: Обезжиренное молоко, сахар, сливки, сухая молочная 

сыворотка, глюкозно-фруктозный сироп, сухое обезжиренное молоко, комплексная пищевая добавка (загуститель - Е412, эмульгатор – Е471, 

декстроза, стабилизатор – E407, ароматизатор), ароматизатор, регулятор кислотности – Е339. Соус карамельный («Caramel Sauce»): Глюкозный 

сироп, фруктозный сироп, сахар, вода, сгущенное молоко с сахаром (цельное молоко, сахар), агент влагоудерживающий: Е422, загустители 

(E1442, E415) сливочное масло, краситель: E150a, соль, ароматизатор, консервант: E202

Смесь молочная жидкая ультрапастеризованная для мороженого м.д. жира 3,5%: Обезжиренное молоко, сахар, сливки, сухая молочная 

сыворотка, глюкозно-фруктозный сироп, сухое обезжиренное молоко, комплексная пищевая добавка (загуститель - Е412, эмульгатор – Е471, 

декстроза, стабилизатор – E407, ароматизатор), ароматизатор, регулятор кислотности – Е339. Концентрат на натуральной основе «Клубника»: 

Сахар, клубника, вода, клубничный сок, семена клубники, регулятор кислотности Е330, стабилизатор Е440, краситель Е163, карамелизованный 

сахар, антиокислитель Е300, консервант Е202, ароматизатор «Клубника».



НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 

НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 

ПЕПСИ-КОЛА мини 0,3 л

ПЕПСИ-КОЛА малая 0,4 л

ПЕПСИ-КОЛА стандартная 0,5 л

НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 

МИРИНДА мини 0,3 л

МИРИНДА малая 0,4 л

МИРИНДА стандартная 0,5 л

НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 

СЭВЕН-АП мини 0,3 л

СЭВЕН-АП малый 0,4 л

СЭВЕН-АП стандартный 0,5 л

ИНГРЕДИЕНТЫ ИНГРЕДИЕНТЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ Филе куриное оригинальное

ИНГРЕДИЕНТЫ Филе куриное острое

ИНГРЕДИЕНТЫ Тортилья пшеничная Состав 1

ИНГРЕДИЕНТЫ Тортилья пшеничная Состав 2

ИНГРЕДИЕНТЫ Тортилья пшеничная Состав 3

ИНГРЕДИЕНТЫ Тортилья пшеничная со вкусом сыра Состав 1

ИНГРЕДИЕНТЫ Тортилья пшеничная со вкусом сыра Состав 2

ИНГРЕДИЕНТЫ Булочка с кунжутом Состав 1

ИНГРЕДИЕНТЫ Булочка с кунжутом Состав 2

ИНГРЕДИЕНТЫ Булочка с кунжутом Состав 3

ИНГРЕДИЕНТЫ Булочка для датского хот-дога Состав 1
Мука пшеничная хлебопекарная в/с, питьевая вода, сахар, масло растительное, соль, дрожжи хлебопекарные сухие инстантные, глютен 

пшеничный, дрожжи дезактивированные, антиокислитель Е300, регулятор кислотности Е500ii, ферментные препараты

Мука пшеничная в/с, вода, масло подсолнечное, эмульгатор Е471, клейковина пшеничная, сахар, разрыхлитель Е500ii, Е450i, соль, регулятор 

кислотности Е296, технологическое вспомогательное средство - ферментный препарат микробного происхождения (мука пшеничная, ферменты - 

ксиланаза, альфа-амилаза), аниокислитель Е223

Мука пшеничная в/с, вода, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное,  ароматизатор «Сыр со специями» (сыворотка молочная 

сухая, соль, лук порошок, чеснок порошок, дрожжевой экстракт, усилители вкуса и аромата (E627, Е631), глюкоза, мальтодекстрин, натуральные 

вкусоароматические вещества, регуляторы кислотности (E270, E327, E334), агент антислёживающий: Е551), сахар,  разрыхлители (E500ii, E450i), 

соль, эмульгатор: Е471, глютен пшеничный, регулятор кислотности E296, красители (Е160b, Е160а, Е304), антиокислитель альфа-Токоферол, 

консервант: Е223

Мука пшеничная в/с, вода питьевая, смесь сухая для тортильи (эмульгаторы (Е471, Е481), регулятор кислотности E450i, мука пшеничная, 

 разрыхлитель E500ii, крахмал пшеничный, лук репчатый сушеный (порошок), ароматизатор «Сыр», загуститель Е412, вещество для обработки 

муки Е516, красители (Е160с, Е160а), дрожжи хлебопекарные инактивированные, ароматизатор «Масло», карамелизированный жженый сахар, 

агент антислеживающий – Е551, ферменты), агент влагоудерживающий  глицерин, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, 

глютен пшеничный сухой, соль, сахар, регулятор кислотности Е296

Мука пшеничная хлебопекарная в/с, питьевая вода, сахар, масло растительное, глютен пшеничный, крахмал картофельный, соль поваренная 

пищевая, дрожжи хлебопекарные сухие инстантные, семена кунжута отбеленные, семена кунжута черные, антиокислитель Е300, регулятор 

кислотности Е500ii, ферментные препараты

Мука пшеничная хлебопекарная в/с, питьевая вода, сахар, масло растительное, глютен пшеничный, крахмал картофельный, соль поваренная 

пищевая, дрожжи хлебопекарные сухие инстантные, семена кунжута отбеленные, семена кунжута черные, мука пшеничная хлебопекарная 

первый сорт, эмульгаторы (Е472е, Е481), агент антислеживающий Е170, антиокислитель Е300, ферментные препараты

Мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода питьевая, сахар, дрожжи хлебопекарные, растительный белковый концентрат пшеничный, масло 

растительное, семена кунжута очищенные, соль, улучшитель хлебопекарный (мука пшеничная, ферменты), антиокислитель - Е300

Вода питьевая.  Сироп для аппаратов системы "Постмикс" для приготовления безалкогольного напитка «Сэвен-Ап». Ароматизированный: Вода 

питьевая; Сахар-песок; Регуляторы кислотности: E296, E330, E331; Натуральный ароматизатор, Консервант: E211, подсластители Е950, Е955.

Филе OR (Филе цыпленка-бройлера, вода питьевая, стабилизаторы (Е452, E450), регулятор кислотности Е451, соль, регуляторы кислотности Е262, 

Е331, крахмал рисовый); Мука пшеничная хлебопекарная в/с; Масло растительное – смесь Вегафрай (Масла растительные рафинированные 

дезодорированные: подсолнечное, рапсовое; пеногаситель: Е900), Соль поваренная пищевая Экстра; Ароматизатор пищевой "KF MOR 

Панировка – ароматизатор для курицы (усилитель вкуса и аромата (Е621), соль, чёрный перец, белый перец, приправа KFC (содержит специи, 

сушеный чеснок, красный перец), рапсовое масло); Молочно-яичная смесь (Молоко сухое обезжиренное, молочная сыворотка сухая, 

кукурузный крахмал, сухой яичный белок).

Филе H&S (Филе цыпленка-бройлера, вода питьевая, соль, усилитель вкуса и аромата Е621, крахмал кукурузный, красный перец чили, паприка, 

экстракт перца капсикум, чеснок порошок, стабилизаторы (Е450, Е452), регулятор кислотности E451, Е262, Е331, крахмал рисовый); Мука 

пшеничная хлебопекарная в/с; Масло растительное – смесь Вегафрай (Масла растительные рафинированные дезодорированные: 

подсолнечное, рапсовое; пеногаситель: Е900), Вкусоароматическая пищевая добавка «Острая и пряная панировка FKFC» (Разрыхлители (Е450i, 

E500ii), мука пшеничная, обогащенная витаминами и минеральными веществами (мука пшеничная, Е170, железо восстановленное, ниацин, 

тиамин), декстроза, ароматизатор (содержит экстракт куркумы), рапсовое масло).

Мука пшеничная в/с, вода, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, сахар, разрыхлители (E500ii, E450i), соль, эмульгатор: Е471, 

глютен пшеничный, регулятор кислотности E296, консервант: Е223

Мука пшеничная в/с, вода, эмульгаторы (Е471, Е481), регулятор кислотности Е450i, разрыхлитель Е500ii, крахмал пшеничный, загуститель Е412, 

вещество для обработки муки Е516, дрожжи хлебопекарные инактивированные, агент антислеживающий – Е551, ферменты), масло 

подсолнечное рафинированное дезодорированное, агент влагоудерживающий  глицерин, соль, сахар, регулятор кислотности Е296

Вода питьевая. Сироп для аппаратов системы "Постмикс"для приготовления безалкогольного напитка «Пепси-Кола». Ароматизированный: Сахар-

песок; Вода питьевая; Краситель: E150a простой; Регулятор кислотности:E338; Кофеин (не более 110 мг/л в расчете на готовый напиток); 

Натуральный ароматизатор “Пепси”.

Вода питьевая. Сироп для аппаратов системы "Постмикс"для приготовления безалкогольного напитка «Миринда Refreshing (освежающий) вкус 

апельсина». Ароматизированный: Сахар-песок; Вода питьевая; Регуляторы кислотности: E330, E331; Консервант: E211; Краситель: E110; 

Антиокислитель: E300; Натуральный ароматизатор “Апельсин”.



ИНГРЕДИЕНТЫ Булочка для датского хот-дога Состав 2

ИНГРЕДИЕНТЫ Булочка Солнечная Состав 1

ИНГРЕДИЕНТЫ Булочка Солнечная Состав 2

ИНГРЕДИЕНТЫ Булочка Солнечная Состав 3

ИНГРЕДИЕНТЫ Картофельные котлеты Состав 1

ИНГРЕДИЕНТЫ Картофельные котлеты Состав 2

ИНГРЕДИЕНТЫ Картофельные дольки Состав 1

ИНГРЕДИЕНТЫ Картофельные дольки Состав 2

ИНГРЕДИЕНТЫ Сыр плавленый ломтевой Состав 1

ИНГРЕДИЕНТЫ Сыр плавленый ломтевой Состав 2
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ТАУЫҚ Бірегей тауық аяқтары  - 1 тал 84 20,4 12,3 7,4 222 931

ТАУЫҚ Бірегей тауық аяқтары - 3 тал 252 61,1 37,0 22,3 667 2792

ТАУЫҚ Ащы тауық аяқтары - 1 тал 84 18,1 11,5 7,0 205 857

ТАУЫҚ Ащы тауық аяқтары - 3 тал 252 54,4 34,6 21,0 614 2571

ТАУЫҚ Тауық қанаттары- 5 тал 125 38,1 40,5 19,1 593 2483

ТАУЫҚ Тауық қанаттары - 7 тал 175 53,5 56,8 26,7 830 3475

ТАУЫҚ Тауықтың  жон етінен ащы стрипстер - 3 тал 93 27,0 15,0 9,5 281 1176

ТАУЫҚ Тауықтың  жон етінен ащы стрипстер - 5 тал 155 45,0 25,0 15,8 468 1959

ТАУЫҚ Тауықтың  жон етінен ащы стрипстер - 8 тал 248 72,1 39,9 25,3 749 3135

Мука пшеничная хлебопекарная в/с, питьевая вода, сахар, масло растительное, соль, дрожжи хлебопекарные сухие инстантные, глютен 

пшеничный, мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (Е472е, Е481), агент антислеживающий Е170, антиокислитель Е300, 

ферментные препараты

Мука пшеничная хлебопекарная в/с, питьевая вода, сахар, масло растительное, крупа кукурузная, соль, дрожжи хлебопекарные сухие 

инстантные, глютен пшеничный, антиокислитель Е300, регулятор кислотности Е500ii, ферментные препараты

Мука пшеничная хлебопекарная в/с, питьевая вода, сахар, масло растительное, крупа кукурузная, соль, дрожжи хлебопекарные сухие 

инстантные, глютен пшеничный, мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (Е472е, Е481), агент антислеживающий Е170, 

антиокислитель Е300, ферментные препараты

Мука пшеничная первый сорт, вода, сахар, масло растительное, крупа кукурузная,  соль, дрожжи хлебопекарные сухие, стабилизатор Е412, 

эмульгаторы Е471, Е472е, E481,  уплотнитель E516, декстроза, пшеничная осолодованная мука, ферменты, агент анитислеживающий E170, E341iii, 

антиокислитель Е300, вещество для обработки муки Е920

Картофельные оладьи (Hash Browns) (Картофель, подсолнечное масло, панировка (луковый порошок, соль, рисовая мука, сахар, ароматизаторы, 

экстракт дрожжей, рапсовое масло, белый перец), Картофельный крахмал, картофельные хлопья (картофель, экстракты специй), декстроза); 

Масло растительное – смесь Вегафрай (Масла растительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное, рапсовое; пеногаситель: 

Е900).

Картофельные оладьи (Hash Browns) (Картофель, масло подсолнечное, сухие картофельные хлопья, соль поваренная пищевая, лук сухой 

измельченный, декстроза, специи (белый молотый перец)); Масло растительное – смесь Вегафрай (Масла растительные рафинированные 

дезодорированные: подсолнечное, рапсовое; пеногаситель: Е900).

Картофель, масло подсолнечное, панировка (5,5%) (мука пшеничная, мука рисовая, крахмал кукурузный, овощи сухие измельченные (лук, 

чеснок), соль поваренная пищевая, картофельный декстрин, модифицированный картофельный крахмал, специи (0,07%), экстракт дрожжей, 

разрыхлитель: E500ii, краситель натуральный: Е160с, экстракт специй)

Картофель, панировка [пшеничная мука, соль, загуститель E1412, кукурузный крахмал, чесночный порошок, специи (перец чили, порошок 

паприки, кайенский перец, тмин, черный перец, куркума), луковый порошок, разрыхлители (E450i, E500ii), декстроза, дрожжевой экстракт, 

экстракт пряностей (паприка, черный перец), агент антислеживающий Е551)], масло растительное, декстроза моногидрат, стабилизатор: E450i

Сыры, в том числе сыр Чеддер, масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, белок молочный, эмульгаторы (Е331, Е339), соль пищевая, 

консервант E201, регулятор кислотности E330, пищевые красители (Е160а, Е161b), вода питьевая

Сыр Чеддер (молоко нормализованное пастеризованное, соль, уплотнитель Е509, молокосвертывающий ферментный препарат микробного 

происхождения,  бактериальная закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов), масло сливочное, вода питьевая, 

молоко сухое обезжиренное, белок молочный, эмульгаторы (Е331, соль, консервант E201, регулятор кислотности E330, ароматизатор 

натуральный, смесь красителей (экстракт паприки и кератины)



ТАУЫҚ Тауықтың  жон етінен бірегей стрипстер - 3 тал 102 26,5 12,6 14,2 276 1156

ТАУЫҚ Тауықтың  жон етінен бірегей стрипстер  - 5 тал 170 44,2 21,0 23,7 460 1927

ТАУЫҚ Тауықтың  жон етінен бірегей стрипстер  - 8 тал 272 70,7 33,5 37,9 736 3083

ТАУЫҚ Тауықтың жон етінен байтстар, орташа 135 30,0 16,6 12,1 317 1329

ТАУЫҚ Тауықтың жон етінен байтстар, үлкен 300 66,4 36,7 26,9 703 2944

ТАУЫҚ Наггетстер 6 тал 78 11,9 11,4 13,7 204 856

ТАУЫҚ Наггетстер 8 тал 104 15,8 15,1 18,2 273 1143

ТАУЫҚ Наггетстер  18 тал 234 35,6 34,2 41,0 613 2567

ТАУЫҚ Наггетс бокс (наггетстер 8 тал + фри орташа) 204 19,4 35,8 40,8 564 2361  

БАСКЕТТЕР Баскет ащы 5 аяқ 482,5 92,9 70,7 49,0 1205 5046

БАСКЕТТЕР Баскет ащы 10 аяқ 840 181,4 115,4 69,8 2047 8570  

БАСКЕТТЕР Баскет 5 бірегей аяқ 482,5 104,1 74,7 51,2 1293 5414

БАСКЕТТЕР Баскет 10 бірегей аяқ 840 204,0 123,2 74,7 2222 9303

БАСКЕТТЕР Сандерс Баскет бірегей 265 66,8 44,4 30,0 787 3294

БАСКЕТТЕР Сандерс Баскет ащы 259 64,9 45,2 26,4 772 3234

БАСКЕТТЕР Баскет S 12 қанат 300 91,5 97,1 45,9 1423 5960

БАСКЕТТЕР Баскет М 20 қанат 500 152,5 161,9 76,4 2372 9933

БАСКЕТТЕР Баскет L 28 қанат 700 214,0 227,1 107,0 3320 13900

БАСКЕТТЕР Баскет S  (ащы 6 қанат және  6 стрипс) 336 99,8 78,5 41,9 1273 5331

БАСКЕТТЕР Баскет М (ащы 10 қанат және 10 стрипс) 560 166,3 130,8 69,8 2122 8885

БАСКЕТТЕР Баскет L  (ащы 14 қанат және  14 стрипс) 784 233,1 183,4 97,7 2970 12436

БАСКЕТТЕР Баскет Ащы микс  S  (ащы 6 қанат және 4 аяқ) 486 118,5 94,9 50,9 1530 6407

БАСКЕТТЕР Баскет Ащы микс  L  (ащы 15 қанат және  7 аяқ) 963 241,3 202,2 106,2 3212 13448

БАСКЕТТЕР Френдс Бокс "Ассорти" бірегей 1310 289,3 238,0 168,4 3972 16632

БАСКЕТТЕР Френдс Бокс "Ассорти" ащы 1295 278,9 238,0 158,3 3892 16297

БАСКЕТТЕР Баскет ДУЭТ ащы 492 106,4 96,1 64,5 1549 6486

БАСКЕТТЕР Баскет ДУЭТ бірегей 504 110,2 94,5 71,7 1578 6607

ГАРНИРЫ Фри картобы шағын 60 2,2 12,4 13,6 175 731

ГАРНИРЫ Фри картобы стандартты 100 3,6 20,7 22,6 291 1218

ГАРНИРЫ Фри картобы үлкен 160 5,8 33,1 36,1 466 1949  

ГАРНИРЫ Фри картобы баскет 200 7,2 41,4 45,2 582 2437

ГАРНИРЫ АУЫЛ КАРТОБЫ 135 4,1 23,5 32,7 358 1498

ГАРНИРЫ АУЫЛ КАРТОБЫ шағын  80 2,4 13,9 19,4 212 888

ТОҚАШТАҒЫ САНДВИЧТЕР Лонгер 101 10,5 8,3 27,5 226 947

ТОҚАШТАҒЫ САНДВИЧТЕР ПИЯЗ ҚОСЫЛҒАН ЧИЗБУРГЕР  158 25,2 14,8 41,8 401 1679

ТОҚАШТАҒЫ САНДВИЧТЕР ШЕФБУРГЕР 189 28,6 19,6 39,8 449 1882

ТОҚАШТАҒЫ САНДВИЧТЕР АЩЫ ШЕФБУРГЕР 179 27,6 17,4 39,3 424 1774

ТОҚАШТАҒЫ САНДВИЧТЕР  Дабл Шефбургер Бірегей 297 49,5 32,8 46,0 678 2837



ТОҚАШТАҒЫ САНДВИЧТЕР  Дабл Шефбургер Ащы 284 51,4 32,7 48,4 693 2902

ТОҚАШТАҒЫ САНДВИЧТЕР Шеф Тауэр Бірегей 242 29,9 32,6 49,0 609 2549

ТОҚАШТАҒЫ САНДВИЧТЕР Шеф Тауэр Ащы 232 30,2 31,9 50,8 611 2558

ТАБА НАНДАҒЫ САНДВИЧТЕР БОКСМАСТЕР  бірегей 277 32,0 37,0 61,4 706 2957

ТАБА НАНДАҒЫ САНДВИЧТЕР БОКСМАСТЕР ащы 274 31,2 38,3 60,5 712 2981

ТАБА НАНДАҒЫ САНДВИЧТЕР АЙ-ТВИСТЕР 101 12,1 1,5 28,7 257 1078

ТАБА НАНДАҒЫ САНДВИЧТЕР ТВИСТЕР  бірегей 184 23,5 19,5 49,6 468 1961

ТАБА НАНДАҒЫ САНДВИЧТЕР ТВИСТЕР  ащы 178 23,8 21,1 46,5 472 1974

ТАБА НАНДАҒЫ САНДВИЧТЕР ШЕФ ТВИСТЕР бірегей 194 25,2 22,7 54,9 526 2201

ТАБА НАНДАҒЫ САНДВИЧТЕР ШЕФ ТВИСТЕР ащы 188 25,5 24,3 51,9 529 2216

САНДВИЧТЕРГЕ ҚОСЫМША 

ИНГРЕДИЕНТТЕР
ІРІМШІК КЕСЕГІ 12 2,0 3,4 0,5 40 169

АЛКОГОЛЬСІЗ СУСЫНДАР ПЕПСИ-КОЛА мини 0,3 л 300 0,0 0,0 32,4 129 540

АЛКОГОЛЬСІЗ СУСЫНДАР ПЕПСИ-КОЛА шағын 0,4 л 400 0,0 0,0 43,2 172 720

АЛКОГОЛЬСІЗ СУСЫНДАР ПЕПСИ-КОЛА стандартты 0,5 л 500 0,0 0,0 54,0 215 900

АЛКОГОЛЬСІЗ СУСЫНДАР МИРИНДА мини 0,3 л 300 0,0 0,0 36,6 147 615

АЛКОГОЛЬСІЗ СУСЫНДАР МИРИНДА шағын 0,4 л 400 0,0 0,0 48,8 196 821

АЛКОГОЛЬСІЗ СУСЫНДАР МИРИНДА стандартты 0,5 л 500 0,0 0,0 61,0 245 1026

АЛКОГОЛЬСІЗ СУСЫНДАР СЭВЕН-АП мини 0,3 л 300 0,0 0,0 32,1 129 540

АЛКОГОЛЬСІЗ СУСЫНДАР СЭВЕН-АП шағын 0,4 л 400 0,0 0,0 42,8 172 720

АЛКОГОЛЬСІЗ СУСЫНДАР СЭВЕН-АП стандартты 0,5 л 500 0,0 0,0 53,5 215 900

КОФЕ НЕГІЗІНДЕГІ СУСЫНДАР Еселенген Эспрессо  кофесі 0,2 200 0,4 0,1 8,4 46 193

КОФЕ НЕГІЗІНДЕГІ СУСЫНДАР Американо кофесі 0,2 200 0,4 1,0 8,4 44 184

КОФЕ НЕГІЗІНДЕГІ СУСЫНДАР Американо кофесі 0,3 300 0,6 1,5 8,7 51 214

ҚҰРАМЫНДА СҮТ БАР СУСЫНДАР Сүт қосылған Капучино кофесі сусыны 0,3 195 3,7 2,1 13,8 90 376

ҚҰРАМЫНДА СҮТ БАР СУСЫНДАР Сүт қосылған Капучино кофесі сусыны 0,4 255 5,1 2,8 20,1 128 534

ҚҰРАМЫНДА СҮТ БАР СУСЫНДАР Сүт қосылған Латте кофесі сусыны 0,3 275 6,1 3,3 17,6 127 530

ҚҰРАМЫНДА СҮТ БАР СУСЫНДАР Сүт қосылған Латте кофесі сусыны 0,4 360 8,3 4,7 25,2 173 723

ШАЙ НЕГІЗІНДЕГІ СУСЫНДАР Қара шай жаңа  0,3 л 300 0,0 0,0 8,1 33 138

ШАЙ НЕГІЗІНДЕГІ СУСЫНДАР Қара шай жаңа 0,4 л 400 0,0 0,0 12,0 48 201

ШАЙ НЕГІЗІНДЕГІ СУСЫНДАР Жасыл шай жаңа 0,3 л 300 0,0 0,0 8,1 33 138

ШАЙ НЕГІЗІНДЕГІ СУСЫНДАР Жасыл шай жаңа 0,4 л 400 0,0 0,0 12,0 48 201

ШӘРБАТТАР Ваниль дәмі бар шәрбат  0,2 л-ға 16 0,0 0,0 8,5 34 141

ШӘРБАТТАР Ваниль дәмі бар шәрбат 0,3 л-ға 24 0,0 0,0 12,7 50 211

ШӘРБАТТАР Ваниль дәмі бар шәрбат 0,4 л-ға 32 0,0 0,0 17,0 67 281

ШӘРБАТТАР Карамель дәмі бар шәрбат 0,2 л-ға 16 0,0 0,0 8,3 34 141

ШӘРБАТТАР Карамель дәмі бар шәрбат 0,3 л-ға 24 0,0 0,0 12,5 50 211

ШӘРБАТТАР Карамель дәмі бар шәрбат  0,4 л-ға 32 0,0 0,0 16,6 67 281

СҮТТІ КОКТЕЙЛЬДЕР Орман құлпынайы сүтті Шейк коктейлі  0,25 л 250 4,3 3,8 40,5 213 890



СҮТТІ КОКТЕЙЛЬДЕР Орман құлпынайы сүтті Шейк коктейлі  0,4 л 400 7,6 6,0 64,8 340 1424

СҮТТІ КОКТЕЙЛЬДЕР Нәзік ваниль сүтті Шейк коктейлі  0,25 л 250 4,3 3,8 34,5 190 795

СҮТТІ КОКТЕЙЛЬДЕР Нәзік ваниль сүтті Шейк коктейлі  0,4 л 400 6,8 6,0 55,2 304 1273

СҮТТІ КОКТЕЙЛЬДЕР Шоколад-жаңғақты сүтті Шейк коктейлі  0,25 л 250 4,3 3,8 41,0 215 900

СҮТТІ КОКТЕЙЛЬДЕР Шоколад-жаңғақты сүтті Шейк коктейлі 0,4 л 400 6,8 6,0 65,6 344 1440

КОНДИТЕРЛІК ҰН БҰЙЫМДАРЫ  Қаражидек маффині  100 5,1 19,9 44,1 378 1583

КОНДИТЕРЛІК ҰН БҰЙЫМДАРЫ  Қызғалдақ Шоколадты Тоффи маффині  113 5,5 24,4 58,5 478 2001

КОНДИТЕРЛІК ҰН БҰЙЫМДАРЫ  Алма-даршын донаты 61 2,9 11,0 29,3 230,6 965

КОНДИТЕРЛІК ҰН БҰЙЫМДАРЫ  Жаңғақ донаты 71 5,0 20,6 30,5 329 1376

ДЕСЕРТКЕ АРНАЛҒАН ҚАТЫҚ ПЕН 

ҚОСПАЛАР
Құлпынай қатығы 15 0,0 0,0 13,0 52 217

ДЕСЕРТКЕ АРНАЛҒАН ҚАТЫҚ ПЕН 

ҚОСПАЛАР
Карамель қатығы 20 0,1 13,8 0,3 58 244

ДЕСЕРТКЕ АРНАЛҒАН ҚАТЫҚ ПЕН 

ҚОСПАЛАР
Шоколад қатығы 19 0,3 0,2 12,1 50 211

ЖҰМСАҚ СҮТТІ БАЛМҰЗДАҚ  МҮЙІЗШЕ БАЛМҰЗДАҒЫ  84 3,0 2,9 22,1 127 531

ЖҰМСАҚ СҮТТІ БАЛМҰЗДАҚ  ШОКОЛАДТЫ БАЛМҰЗДАҚ 139 4,2 4,3 39,6 214 896

ЖҰМСАҚ СҮТТІ БАЛМҰЗДАҚ  КАРАМЕЛЬДІ БАЛМҰЗДАҚ 140 3,9 4,5 41,2 221 926

ЖҰМСАҚ СҮТТІ БАЛМҰЗДАҚ  Құлпынай қосылған балмұздақ  135 3,8 4,2 37,5 203 848

Санаты Тағам/Ингредиент

ТАУЫҚ ТАУЫҚ

ТАУЫҚ
Бірегей тауық аяқтары  - 1 тал

Бірегей тауық аяқтары  - 3 тал

ТАУЫҚ
Ащы тауық аяқтары - 1 тал

Ащы тауық аяқтары - 3 тал

ТАУЫҚ
Тауық қанаттары - 5 тал

Тауық қанаттары - 7 тал

ТАУЫҚ

Тауықтың жон етінен ащы стрипстер  - 3 тал

Тауықтың жон етінен ащы стрипстер - 5 тал

Тауықтың жон етінен ащы стрипстер - 8 тал

Құрамы  

OR сирағы: Бройлер балапанының сирағы, ауыз су, тұрақтандырғышлар (Е452, E450), қышқылдықты реттегіш (Е451), тұз,  Е262, Е331 қышқыл 

реттегіштері, күріш крахмалы.  Ж/с наубайханалық бидай ұны.  Өсімдік майы- Вегафрай қоспасы: Тазартылған иіссіздендірілген өсімдік майлары: 

күнбағыс, рапс; көбік сөндіргіш: Е900. Экстра ас тұзы.  "KF MOR тағамдық хош иістендіргіші. Аунатпа – тауыққа арналған хош иістендіргіш: дәм 

мен хош иісті күшейткіш (Е621), тұз, қара бұрыш, ақ бұрыш, KFC дәмдеуіші (құрамында дәмдеуіштер, кептірілген сарымсақ, қызыл бұрыш бар), 

рапс майы. Сүт-жұмыртқа қоспасы: құрғақ майы алынған сүт, құрғақ сүт сарысуы, жүгері крахмалы, құрғақ жұмыртқа ақуызы.

HS сирағы: Бройлер балапанының сирағы, ауыз су, күріш крахмалы, тұз, дәм мен хош иісті күшейткіш Е621, жүгері крахмалы, чили қызыл 

бұрышы, қызыл бұрыш,  капсикум бұрышының сығындысы, сарымсақ ұнтағы, қышқылдықты реттегіштер Е262, Е331. Ж/с наубайханалық бидай 

ұны. Өсімдік майы- Вегафрай қоспасы: Тазартылған иіссіздендірілген өсімдік майлары: күнбағыс, рапс; көбік сөндіргіш: Е900. "FKFC ащы және 

татымды аунатпасы" дәмдік хош иісті тағамдық қоспа: Қопсытқыштар (Е450i, E500ii), дәрумендермен және минералды заттармен байытылған 

бидай ұны (бидай ұны, Е170, қалпына келтірілген темір, ниацин, тиамин), декстроза, хош иістендіргіш (куркума сығындысы бар), рапс майы.

Тауық қанаттары: бройлер балапанының қанаты, ауыз су, тұз, дәм мен хош иісті күшейткіш Е621, жүгері крахмалы, чили қызыл бұрышы, пеприка,  

капсикум бұрышының сығындысы, сарымсақ ұнтағы, қышқылдықты реттегіштер Е262, Е331, күріш крахмалы. Ж/с наубайханалық бидай ұны. 

Өсімдік майы- Вегафрай қоспасы: Тазартылған иіссіздендірілген өсімдік майлары: күнбағыс, рапс; көбік сөндіргіш: Е900. "FKFC ащы және 

татымды аунатпасы" дәмдік хош иісті тағамдық қоспа: Қопсытқыштар (Е450i, E500ii), дәрумендермен және минералды заттармен байытылған 

бидай ұны  (бидай ұны, Е170, қалпына келтірілген темір, ниацин, тиамин), декстроза, хош иістендіргіш (куркума сығындысы бар), рапс майы.

HS Стрипсі: бройлер балапанының жон еті, ауыз су, тұз, дәм мен хош иісті күшейткіш Е621, жүгері крахмалы, чили қызыл бұрышы, қызыл бұрыш ,  

капсикум бұрышының сығындысы, сарымсақ ұнтағы, тұрақтандырғышлар (Е450, Е452), қышқылдықты реттегіш E451, Е262, Е331, күріш крахмалы. 

Ж/с наубайханалық бидай ұны. Өсімдік майы- Вегафрай қоспасы: Тазартылған иіссіздендірілген өсімдік майлары: күнбағыс, рапс; көбік 

сөндіргіш: Е900. "FKFC ащы және татымды аунатпасы" дәмдік хош иісті тағамдық қоспа: Қопсытқыштар (Е450i, E500ii), дәрумендермен және 

минералды заттармен байытылған бидай ұны (бидай ұны, Е170, қалпына келтірілген темір, ниацин, тиамин), декстроза, хош иістендіргіш 

(куркума сығындысы бар), рапс майы.



ТАУЫҚ

Тауықтың жон етінен бірегей стрипстер - 3 тал

Тауықтың жон етінен бірегей стрипстер - 5 тал

Тауықтың жон етінен бірегей стрипстер - 8 тал

ТАУЫҚ
Тауықтың жон етінен байтстар, орташа  

Тауықтың жон етінен байтстар, үлкен

ТАУЫҚ

Чикен наггетстері 6 тал

Чикен наггетстері 8 тал

Чикен наггетстері 18 тал

Бокс наггетсі

БАСКЕТТЕР Баскет 5 ащы аяқ

БАСКЕТТЕР Баскет 5 бірегей аяқ  

БАСКЕТТЕР Баскет 10 ащы аяқ

БАСКЕТТЕР Баскет 10 бірегей аяқ

БАСКЕТТЕР Сандерс Баскет бірегей спешл

БАСКЕТТЕР Сандерс Баскет ащы спешл

БАСКЕТТЕР

Баскет S 12 қанат

Баскет М 20 қанат

Баскет L 28 қанат

БАСКЕТТЕР

Баскет S  (6 қанат және 6 ащы стрипс)

Баскет М (10 қанат және 10 ащы стрипс)

Баскет L  (14 қанат және 14 ащы стрипс)

БАСКЕТТЕР
Баскет Ащы микс  S  (6 қанат және 4 ащы аяқ)

Баскет Ащы микс  L  (15 қанат және 7 ащы аяқ)

БАСКЕТТЕР Френдс Бокс "Ассорти" түпнұсқа

БАСКЕТТЕР Френдс Бокс "Ассорти" ащы

БАСКЕТТЕР Баскет ДУЭТ ащы

БАСКЕТТЕР Баскет ДУЭТ бірегей

ГАРНИРЛЕР ГАРНИРЛЕР

ГАРНИРЛЕР

Шағын фри картобы

Стандартты фри картобы

Үлкен фри картобы

Баскет фри картобы

ГАРНИРЛЕР
АУЫЛ КАРТОБЫ шағын

АУЫЛ КАРТОБЫ

Бірегей тауық аяқтары:  (ТАУЫҚ бөлімінен қара), фри картобы: (ГАРНИРЛЕР бөлімінен қара).

Тауықтың жон етінен байтстар , тауықтың жон етінен бірегей стрипстер, Тауық қанаттары, Бірегей тауық аяқтары ( ТАУЫҚ бөлімінен қара).

Тауықтың жон етінен байтстар , тауықтың жон етінен ащы стрипстер, Тауық қанаттары , Ащы тауық аяқтары (ТАУЫҚ бөлімінен қара).

Тауық қанаттары (ТАУЫҚ бөлімінен қара).

Тауық қанаттары, Тауықтың жон етінен ащы стрипстер (ТАУЫҚ бөлімінен қара).

Тауық қанаттары, Ащы тауық аяқтары (ТАУЫҚ бөлімінен қара).

OR Стрипсі: бройлер балапанының жон еті, ауыз су, тұрақтандырғышлар (Е452, E450), қышқылдықты реттегішЕ451, тұз, қышқылдықты 

реттегіштер Е262, Е331, күріш крахмалы. Ж/с наубайханалық бидай ұны. Өсімдік майы- Вегафрай қоспасы. Экстра ас тұзы.  "KF MOR тағамдық хош 

иістендіргіші, Аунатпа – тауыққа арналған хош иістендіргіш: дәм мен хош иісті күшейткіш (Е621), тұз, қара бұрыш, ақ бұрыш, KFC дәмдеуіші 

(құрамында дәмдеуіштер, кептірілген сарымсақ, қызыл бұрыш бар), рапс майы. Сүт-жұмыртқа қоспасы: құрғақ майы алынған сүт, құрғақ сүт 

сарысуы, жүгері крахмалы, құрғақ жұмыртқа ақуызы.

ETC Байтстары: бройлер балапанының жон еті, ауыз су, тұз, дәм мен хош иісті күшейткіш Е621, тұрақтандырғышлар (Е450, Е452), мальтодекстрин, 

дәмдеуіштер сығындысы (Чили бұрышы, қара бұрышы, балдыркөк, сарымсақ), қышқылдықты реттегіштер Е451, Е262, Е331, сарымсақ ұнтағы, 

пияз ұнтағы, күнбағыс майы, күріш крахмалы. Ж/с наубайханалық бидай ұны. Өсімдік майы- Вегафрай қоспасы: Тазартылған иіссіздендірілген 

өсімдік майлары: күнбағыс, рапс; көбік сөндіргіш: Е900. "FKFC ащы және татымды аунатпасы" дәмдік хош иісті тағамдық қоспа: Қопсытқыштар 

(Е450i, E500ii), дәрумендермен және минералды заттармен байытылған бидай ұны  (бидай ұны, Е170, қалпына келтірілген темір, ниацин, 

тиамин), декстроза, хош иістендіргіш (куркума сығындысы бар), рапс майы.

Бройлер тауық етінен пісірілген нанға аунатып, кесілген аспаздық өнімдер. Қатырылған "Темпурадағы наггетстер": бройлер балапандарының 

сүйексіз кесекті еті,  ауыз су, аунатқыш қоспа (жүгері ұны, бидай ұны, қоюлатқыштар (Е1401, Е1422), тұз, жүгері крахмалы, қопсытқыштар (Е500(ii), 

Е341(i), Е450(i)), декстроза, қант), өсімдік майы, бройлер балапандарының терісі, аунатқыш қоспа (бидай ұны, жүгері ұны, қант, қопсытқыштар 

(Е450i, Е500ii), тұз, қара бұрыш, ақ бұрыш, қопсытқыштар (Е450(i), (E500(ii), тұз),  тағамдық ингредиенттер қоспасы (картоп крахмалы, бұршақ 

крахмалы, күріш крахмалы, тапиока крахмалы), кешенді тағамдық қоспа (тұз, ашытқы сығындысы (құрамында арпа, табиғи хош иістендіргіштер, 

кептірілген көкөністер (сарымсақ,пияз), дәм мен хош иісті күшейткіш (Е635), дәмдеуіш сығындылары), кешенді тағамдық қоспа (қышқылдықты 

реттегіш Е451(i), ылғалды ұстағыш агент Е452(i), ылғалды ұстағыш агент Е450(iii)). Өсімдік майы- Вегафрай қоспасы: Тазартылған иіссіздендірілген 

өсімдік майлары: күнбағыс, рапс; көбік сөндіргіш: Е900.

Стандартты Фри картобы (орташа)  Гарнирлер бөлімінен қара. 

Ащы тауық аяқтары: (ТАУЫҚ бөлімінен қара), фри картобы: (ГАРНИРЛЕР бөлімінен қара).

Бірегей тауық аяқтары:  (ТАУЫҚ бөлімінен қара), фри картобы: (ГАРНИРЛЕР бөлімінен қара).

Ащы тауық аяқтары:  (ТАУЫҚ бөлімінен қара), фри картобы: (ГАРНИРЛЕР бөлімінен қара).

Қатырылған картоп кесектері: 1-құрам немесе 2-құрам (ИНГРЕДИЕНТТЕР бөлімінен қара).

Бірегей тауық аяқтары, Тауық қанаттары , Тауықтың жон етінен бірегей стрипстер, Тауықтың жон етінен байтстар (ТАУЫҚ бөлімінен қара),  Фри 

картобы ( ГАРНИРЛЕР бөлімінен қара).

Ащы тауық аяқтары , Тауық қанаттары, Тауықтың жон етінен ащы стрипстер,  Тауықтың жон етінен байтстар (ТАУЫҚ бөлімінен қара),  Фри 

картобы  (ГАРНИРЛЕР бөлімінен қара).

Шағын фри картобы (ГАРНИРЛЕР бөлімінен қара),  Тауықтың жон етінен ащы стрипстер,  Тауық қанаттары, Ащы тауық аяқтары (ТАУЫҚ бөлімінен 

қара).

Шағын фри картобы  (ГАРНИРЛЕР бөлімінен қара),  Тауықтың жон етінен бірегей стрипстер,  Тауық қанаттары, Бірегей тауық аяқтары (ТАУЫҚ 

бөлімінен қара).

Қатырылған фри картобы: картоп, күнбағыс майы, декстроза, тұрақтандырғыш: E450(i). Өсімдік майы- Вегафрай қоспасы: Тазартылған 

иіссіздендірілген өсімдік майлары: күнбағыс, рапс; көбік сөндіргіш: Е900. Экстра ас тұзы.



ТОҚАШТАҒЫ САНДВИЧТЕР ТОҚАШТАҒЫ САНДВИЧТЕР

ТОҚАШТАҒЫ САНДВИЧТЕР Лонгер 

ТОҚАШТАҒЫ САНДВИЧТЕР ПИЯЗ ҚОСЫЛҒАН ЧИЗБУРГЕР  

ТОҚАШТАҒЫ САНДВИЧТЕР ШЕФБУРГЕР 

ТОҚАШТАҒЫ САНДВИЧТЕР АЩЫ ШЕФБУРГЕР 

ТОҚАШТАҒЫ САНДВИЧТЕР  Дабл Шефбургер Бірегей 

ТОҚАШТАҒЫ САНДВИЧТЕР  Дабл Шефбургер Ащы

ТОҚАШТАҒЫ САНДВИЧТЕР Шеф Тауэр Бірегей

ТОҚАШТАҒЫ САНДВИЧТЕР Шеф Тауэр Ащы

Дат хот-догына арналған тоқаш : 1-құрам немесе 2-құрам (ИНГРЕДИЕНТТЕР бөлімінен қара), Тауықтың жон етінен стрипстер (ТАУЫҚ бөлімінен 

қара).  "Жеңіл" майонез тұздығы: су, тазартылған иіссіздендірілген күнбағыс майы, қант, қоюлатқыштар (E1442, Е1450, ксантан шайыры), тұз, 

қышқылдықты реттегіш: Е260, консерванттар: E211 және E385, қышаның эфир майы, куркума, бояғыш: Е160а. Қызанақ кетчупі: ауыз су, қызанақ 

пастасы, құмшекер, сірке қышқылы, тұз, дәмдеуіштер сығындысы (балдыркөк бар). Маринадталған қияр: қияр, ауыз су, тұз, қышқылдықты 

реттегіш: Е260, тұз, тығыздатқыш Е509, табиғи тағамдық хош иістендіргіш, консервант E202. басты пияз: Салатқа арналға ақ пияз.

Күнгей тоқаш: 1-құрам немесе 2-құрам  немесе 3-құрам (ИНГРЕДИЕНТТЕР бөлімінен қара), Тауықтың жон етінен бірегей  стрипстер (ТАУЫҚ 

бөлімінен қара), Кесекті балқытылған ірімшік: 1-құрам немесе 2-құрам(ИНГРЕДИЕНТТЕР бөлімінен қара), Қызанақ кетчупі: ауыз су, қызанақ 

пастасы, құмшекер, сірке қышқылы, тұз, дәмдеуіштер сығындысы (балдыркөк бар). Өсімдік майлары негізіндегі түпнұсқа Қыша тұздығы: су, 

өсімдік майы, қант, қыша (су, спиртті сірке қышқылы, қыша дәндері, дәмдеуіштер, дәмдеуіштер сығындысы), жұмыртқа өнімдері, қоюлатқыш: 

Е1422, Е415, қышқылдықты реттегіш Е260, тұз, қыша дәндері, Карри дәмдеуіштер қоспасы, қызыл бұрыш, бояғыш: E160a, консервант: E202, хош 

иістендіргіш. басты пияз: Салатқа арналға ақ пияз. Маринадталған қияр: қияр, ауыз су, тұз, қышқылдықты реттегіш: Е260, тұз, тығыздатқыш Е509, 

табиғи тағамдық хош иістендіргіш, консервант E202

Күнжіт қосылған тоқаш: 1-құрам немесе 2-құрам  немесе 3-құрам (ИНГРЕДИЕНТТЕР бөлімінен қара). Тауықтың бірегей жон еті  (ИНГРЕДИЕНТТЕР 

бөлімінен қара).  Өсімдік майлары негізіндегі Цезарь тұздығы: өсімдік майы, су, жұмыртқа өнімдері, қант, сарымсақ пастасы (сарымсақ, өсімдік 

майы, тұз, қышқылдықты реттегіш E330), қоюлатқыш: Е1422, Е415, тұз, қышқылдықты реттегіштер (Е260, E270), табиғи хош иістендіргіш, қара 

бұрыш, насыбайгүл, орегано, консерванттар (E211, E202), антитотықтырғыш: Е385. Балауса қызанақтаре: жуылған балауса қызанақтар.  Айсберг 

салаты:  Айсберг салаты.

Күнжіт қосылған тоқаш: 1-құрам немесе 2-құрам  немесе 3-құрам  (ИНГРЕДИЕНТТЕР бөлімінен қара). Тауықтың ащы жон еті  (ИНГРЕДИЕНТТЕР 

бөлімінен қара). Өсімдік майлары негізіндегі Бургер тұздығы : су, өсімдік майы, қияр дәмдеуіші (қияр, қант, глюкоза, тұз, қышқылдықты реттегіш 

Е260, хош иістендіргіш, тығыздатқыш: E509, қоюлатқыш: E415, консерванттар: E202, E211), қант, қыша (су, спиртті сірке қышқылы , қыша дәндері, 

дәмдеуіштер, дәмдеуіштер сығындысы), жұмыртқа өнімдері, қоюлатқыш Е1422, Е415, тұз, қышқылдықты реттегішЕ260, үгітілген қызыл бұрыш, 

бояғыштар (Е160с, E150d), консервант: E202, антитотықтырғыш: Е385. Айсберг салаты:   Айсберг салаты. Маринадталған қияр: қияр, ауыз су, тұз, 

қышқылдықты реттегіш: Е260, тұз, тығыздатқыш Е509, табиғи тағамдық хош иістендіргіш, консервант E202. басты пияз: Салатқа арналға ақ пияз

Күнжіт қосылған тоқаш: 1-құрам немесе 2-құрам  немесе 3-құрам (ИНГРЕДИЕНТТЕР бөлімінен қара). Тауықтың бірегей жон еті (ИНГРЕДИЕНТТЕР 

бөлімінен қара).  Өсімдік майлары негізіндегі  Цезарь тұздығы: өсімдік майы, су, жұмыртқа өнімдері, қант, сарымсақ пастасы (сарымсақ, өсімдік 

майы, тұз, қышқылдықты реттегіш E330), қоюлатқыш: Е1422, Е415, тұз, қышқылдықты реттегіштер (Е260, E270), табиғи хош иістендіргіш, қара 

бұрыш, насыбайгүл, орегано, консерванттар (E211, E202), антитотықтырғыш: Е385. Балауса қызанақтар: жуылған балауса қызанақтар. Кесекті 

балқытылған ірімшік: 1-құрам немесе 2-құрам (ИНГРЕДИЕНТТЕР бөлімінен қара).  Айсберг салаты:  Айсберг салаты.

Күнжіт қосылған тоқаш: 1-құрам немесе 2-құрам  немесе 3-құрам  (ИНГРЕДИЕНТТЕР бөлімінен қара). Тауықтың ащы жон еті  (ИНГРЕДИЕНТТЕР 

бөлімінен қара). Өсімдік майлары негізіндегі Бургер тұздығы: су, өсімдік майы, қияр дәмдеуіші (қияр, қант, глюкоза, тұз, қышқылдықты реттегіш 

Е260, хош иістендіргіш, тығыздатқыш: E509, қоюлатқыш: E415, консерванттар: E202, E211), қант, қыша (су, спиртті сірке қышқылы, қыша дәндері, 

дәмдеуіштер, дәмдеуіштер сығындысы), жұмыртқа өнімдері, қоюлатқыш Е1422, Е415, тұз, қышқылдықты реттегіш Е260, үгітілген қызыл бұрыш, 

бояғыштар (Е160с, E150d), консервант: E202, антитотықтырғыш: Е385. Кесекті балқытылған ірімшік: 1-құрам немесе 2-құрам (ИНГРЕДИЕНТТЕР 

бөлімінен қара).   Айсберг салаты:  Айсберг салаты. Маринадталған қияр: қияр, ауыз су, тұз, қышқылдықты реттегіш: Е260, тұз, тығыздатқыш Е509, 

табиғи тағамдық хош иістендіргіш, консервант E202. басты пияз: Салатқа арналға ақ пияз

Күнжіт қосылған тоқаш: 1-құрам немесе 2-құрам  немесе 3-құрам (ИНГРЕДИЕНТТЕР бөлімінен қара). Тауықтың бірегей жон еті  (ИНГРЕДИЕНТТЕР 

бөлімінен қара).  Картоп құймағы: 1-құрам немесе 2-құрам (ИНГРЕДИЕНТТЕР бөлімінен қара). Өсімдік майлары негізіндегі  Цезарь тұздығы: 

өсімдік майы, су, жұмыртқа өнімдері, қант, сарымсақ пастасы (сарымсақ, өсімдік майы, тұз, қышқылдықты реттегіш E330), қоюлатқыш: Е1422, 

Е415, тұз, қышқылдықты реттегіштер (Е260, E270), табиғи хош иістендіргіш, қара бұрыш, насыбайгүл, орегано, консерванттар (E211, E202), 

антитотықтырғыш: Е385. Балауса қызанақтар: жуылған балауса қызанақтар. Кесекті балқытылған ірімшік: 1-құрам немесе 2-

құрам(ИНГРЕДИЕНТТЕР бөлімінен қара). Айсберг салаты: Айсберг салаты.

Күнжіт қосылған тоқаш: 1-құрам немесе 2-құрам  немесе 3-құрам  (ИНГРЕДИЕНТТЕР бөлімінен қара). Тауықтың ащы жон еті (ИНГРЕДИЕНТТЕР 

бөлімінен қара). Картоп құймағы: 1-құрам немесе 2-құрам (ИНГРЕДИЕНТТЕР бөлімінен қара). Өсімдік майлары негізіндегі Бургер тұздығы: су, 

өсімдік майы, қияр тұздығы (қияр, қант, глюкоза, тұз, қышқылдықты реттегіш Е260, хош иістендіргіш, тығыздатқыш: E509, қоюлатқыш: E415, 

консерванттар: E202, E211), қант, қыша (су, спиртті  сірке қышқылы, қыша дәндері, дәмдеуіштер, дәмдеуіштер сығындысы), жұмыртқа өнімдері, 

қоюлатқыш Е1422, Е415, тұз, қышқылдықты реттегіш Е260, үгітілген  қызыл бұрыш, бояғыштар (Е160с, E150d), консервант: E202, 

антитотықтырғыш: Е385. Кесекті балқытылған ірімшік: 1-құрам немесе 2-құрам (ИНГРЕДИЕНТТЕР бөлімінен қара). Айсберг салаты: Айсберг 

салаты. Маринадталған қияр: қияр, ауыз су, тұз, қышқылдықты реттегіш: Е260, тұз, тығыздатқыш Е509, табиғи тағамдық хош иістендіргіш, 

консервант E202. басты пияз: Салатқа арналға ақ пияз



ТАБА НАНДАҒЫ САНДВИЧТЕР ТАБА НАНДАҒЫ САНДВИЧТЕР

ТАБА НАНДАҒЫ САНДВИЧТЕР БОКСМАСТЕР  бірегей

ТАБА НАНДАҒЫ САНДВИЧТЕР БОКСМАСТЕР  ащы

ТАБА НАНДАҒЫ САНДВИЧТЕР АЙ-ТВИСТЕР

ТАБА НАНДАҒЫ САНДВИЧТЕР ТОСТЕРДЕН ТВИСТЕР бірегей

ТАБА НАНДАҒЫ САНДВИЧТЕР ТОСТЕРДЕН ТВИСТЕР ащы

ТАБА НАНДАҒЫ САНДВИЧТЕР ТВИСТЕР ШЕФ бірегей

ТАБА НАНДАҒЫ САНДВИЧТЕР ТВИСТЕР ШЕФ ащы

САНДВИЧТЕРГЕ ҚОСЫМША ИНГРЕДИЕНТТЕР
САНДВИЧТЕРГЕ ҚОСЫМША 

ИНГРЕДИЕНТТЕР

САНДВИЧТЕРГЕ ҚОСЫМША ИНГРЕДИЕНТТЕР ІРІМШІК КЕСЕГІ

САНДВИЧТЕРГЕ ҚОСЫМША ИНГРЕДИЕНТТЕР Картопты ХАШБРАУН

КОФЕ НЕГІЗІНДЕГІ СУСЫНДАР КОФЕ НЕГІЗІНДЕГІ СУСЫНДАР

КОФЕ НЕГІЗІНДЕГІ СУСЫНДАР

 Қосарлы  Эспрессо кофесі  0,2 дәнді

 Американо кофесі 0,2 дәнді

 Американо кофесі 0,3 дәнді

 СҮТ ҚОСЫЛҒАН СУСЫНДАР   СҮТ ҚОСЫЛҒАН СУСЫНДАР  

 СҮТ ҚОСЫЛҒАН СУСЫНДАР Капучино кофесі

Бидай тортильясы:  1-құрам немесе 2-құрам  немесе 3-құрам (ИНГРЕДИЕНТТЕР бөлімінен қара). Тауықтың ащы жон еті  (ИНГРЕДИЕНТТЕР 

бөлімінен қара). Картоп құймағы: 1-құрам немесе 2-құрам  (ИНГРЕДИЕНТТЕР бөлімінен қара). Балауса қызанақтар: Жуылған балауса қызанақтар. 

"Жеңіл" майонез тұздығы: су, тазартылған иіссіздендірілген күнбағыс майы, қант, қоюлатқыштар (E1442, Е1450, ксантан шайыры), тұз, 

қышқылдықты реттегіш: Е260, консерванттар: E211 и E385, қышаның эфир майы, куркума, бояғыш: Е160а. Айсберг салаты: Айсберг салаты. 

Кесекті балқытылған ірімшік: 1-құрам немесе 2-құрам (ИНГРЕДИЕНТТЕР бөлімінен қара).
Ірімшік дәмі бар бидай тортильясы: 1-құрам немесе 2-құрам   (ИНГРЕДИЕНТТЕР бөлімінен қара). Тауық етінен стрипстер (ТАУЫҚ бөлімінен қара). 

Айсберг салаты. Өсімдік майлары негізіндегі арнайы Ірімшік тұздығы: су, өсімдік майы, қоюлатқыштар (E1422, E415 , Е412), қант, жұмыртқа 

өнімдері, тұз, ірімшік (құрамында тығыздатқыш E509 бар), қышқылдықты реттегіштер (Е260, E270), цитрусты бидай талшықтары, табиғи хош 

иістендіргіш, бояғыштар (Е160а, Е160с), консерванттар (E211, E202), антитотықтырғыш: Е385. Жуылған балауса қызанақтар.

Бидай тортильясы: 1-құрам немесе 2-құрам  немесе 3-құрам (ИНГРЕДИЕНТТЕР бөлімінен қара). Тауықтың жон етінен бірегей стрипстер   (ТАУЫҚ 

бөлімінен қара). "Жеңіл" майонез тұздығы: су, тазартылған иіссіздендірілген күнбағыс майы, қант, қоюлатқыштар (E1442, Е1450, ксантан 

шайыры), тұз, қышқылдықты реттегіш: Е260, консерванттар: E211 және E385, қышаның эфир майы, куркума, бояғыш: Е160а. Жуылған балауса 

қызанақтар. Айсберг салаты.

Бидай тортильясы: 1-құрам немесе 2-құрам  немесе 3-құрам (ИНГРЕДИЕНТТЕР бөлімінен қара). Тауықтың жон етінен ащы стрипстер (ТАУЫҚ 

бөлімінен қара). "Жеңіл" майонез тұздығы: су, тазартылған иіссіздендірілген күнбағыс майы, қант, қоюлатқыштар (E1442, Е1450, ксантан 

шайыры), тұз, қышқылдықты реттегіш: Е260, консерванттар: E211 и E385, қышаның эфир майы, куркума, бояғыш: Е160а. Жуылған балауса 

қызанақтар. Айсберг салаты.

Бидай тортильясы: 1-құрам немесе 2-құрам  немесе 3-құрам (ИНГРЕДИЕНТТЕР бөлімінен қара). Сауықтың жон етінен бірегей стрипстер  (ТАУЫҚ 

бөлімінен қара). Өсімдік майлары негізіндегі  Бургер тұздығы: су, өсімдік майы, қияр дәмдеуіші (қияр, қант, глюкоза, тұз, қышқылдықты реттегіш 

Е260, хош иістендіргіш, тығыздатқыш: E509, қоюлатқыш: E415, консерванттар: E202, E211), қант, қыша (су, спиртті сірке қышқылы, қыша дәндері, 

дәмдеуіштер, дәмдеуіштер сығындысы), жұмыртқа өнімдері, қоюлатқыш Е1422, Е415, тұз, қышқылдықты реттегіш Е260, үгітілген қызыл бұрыш, 

бояғыштар (Е160с, E150d), консервант: E202, антитотықтырғыш: Е385. Жуылған балауса қызанақтар. Кесекті балқытылған ірімшік: 1-құрам немесе 

2-құрам (ИНГРЕДИЕНТТЕР бөлімінен қара). Айсберг салаты. 

Бидай тортильясы: 1-құрам немесе 2-құрам  немесе 3-құрам (ИНГРЕДИЕНТТЕР бөлімінен қара). Сауықтың жон етінен бірегей стрипстер (ТАУЫҚ 

бөлімінен қара). Өсімдік майлары негізіндегі  Бургер тұздығы: су, өсімдік майы, қияр дәмдеуіші (қияр, қант, глюкоза, тұз, қышқылдықты реттегіш 

Е260, хош иістендіргіш, тығыздатқыш: E509, қоюлатқыш: E415, консерванттар: E202, E211), қант, қыша (су, спиртті сірке қышқылы, қыша 

дәндері,дәмдеуіштер, дәмдеуіштер сығындысы), жұмыртқа өнімдері, қоюлатқыш Е1422, Е415, тұз, қышқылдықты реттегіш Е260, үгітілген қызыл 

бұрыш, бояғыштар (Е160с, E150d), консервант: E202, антитотықтырғыш: Е385. Жуылған балауса қызанақтар. Кесекті балқытылған ірімшік: 1-құрам 

немесе 2-құрам (ИНГРЕДИЕНТТЕР бөлімінен қара). Айсберг салаты. 

Бидай тортильясы: 1-құрам немесе 2-құрам  немесе 3-құрам. Тауықтың бірегей жон еті   (ИНГРЕДИЕНТТЕР бөлімінен қара). Картоп құймағы: 1-

құрам немесе 2-құрам (ИНГРЕДИЕНТТЕР бөлімінен қара). Балауса қызанақтар: Жуылған балауса қызанақтар. "Жеңіл" майонез тұздығы: су, 

тазартылған иіссіздендірілген күнбағыс майы, қант, қоюлатқыштар (E1442, Е1450, ксантан шайыры), тұз, қышқылдықты реттегіш: Е260, 

консерванттар: E211 и E385, қышаның эфир майы, куркума, бояғыш: Е160а. Айсберг салаты: Айсберг салаты. Кесекті балқытылған ірімшік : 1-

құрам немесе 2-құрам (ИНГРЕДИЕНТТЕР бөлімінен қара).

Қайнаған су:қайнаған су. Ішуге арналған ультра пастерленген сүт майдың о.с.ү.  1,5%:  Ішуге арналған ультра пастерленген сүт майдың о.с.ү.  

1,5%. Қатты қуырылған дәнді «ЖАРДИН ГУСТО» немесе  "Нескафе Селеционе"   қуырылған кофесі : Арабика, робуста . қапталған құмшекер  : 

құмшекер

Кесекті балқытылған ірімшік: 1-құрам немесе 2-құрам (ИНГРЕДИЕНТТЕР бөлімінен қара).

1-құрам немесе 2-құрам (ИНГРЕДИЕНТТЕР бөлімінен қара).

Қайнаған су:қайнаған су. Қатты қуырылған дәнді «ЖАРДИН ГУСТО» немесе  "Нескафе Селеционе"   қуырылған кофесі : Арабика, робуста . 

қапталған құмшекер  



 СҮТ ҚОСЫЛҒАН СУСЫНДАР

Сүт қосылған Кофе Латте сусыны 0,2

Сүт қосылған Кофе Латте сусыны 0,3

Сүт қосылған Кофе Латте сусыны 0,4

ШАЙ НЕГІЗІНДЕГІ СУСЫНДАР
Қара шай жаңа 0,3 л

Қара шай жаңа 0,4 л

ШАЙ НЕГІЗІНДЕГІ СУСЫНДАР
Жасыл шай жаңа 0,3 л

Жасыл шай жаңа 0,4 л

ШӘРБАТТАР

Ваниль дәмі бар шәрбат   0,2 л-ға

Ваниль дәмі бар шәрбат   0,3 л-ға

Ваниль дәмі бар шәрбат   0,4 л-ға

ШӘРБАТТАР

Карамель дәмі бар шәрбат   0,2 л-ға

Карамель дәмі бар шәрбат   0,3 л-ға

Карамель дәмі бар шәрбат   0,4 л-ға

СҮТ КОКТЕЙЛЬДЕРІ
Орман құлпынайы сүтті Шейк коктейлі  0,25 л

Орман құлпынайы сүтті Шейк коктейлі  0,4 л

СҮТ КОКТЕЙЛЬДЕРІ
Нәзік Ваниль сүтті Шейк коктейлі 0,25 л

Нәзік Ваниль сүтті Шейк коктейлі  0,4 л

СҮТ КОКТЕЙЛЬДЕРІ
Шоколад-жаңғақты сүтті Шейк коктейлі 0,25 л

Шоколад-жаңғақты сүтті Шейк коктейлі 0,4 л

КОНДИТЕРЛІК ҰН БҰЙЫМДАРЫ Қаражидек маффині  

КОНДИТЕРЛІК ҰН БҰЙЫМДАРЫ   Қызғалдақ Шоколадты Тоффи маффині

КОНДИТЕРЛІК ҰН БҰЙЫМДАРЫ Алма доннаты 

КОНДИТЕРЛІК ҰН БҰЙЫМДАРЫ Жаңғақты донат

ДЕСЕРТКЕ АРНАЛҒАН ҚАТЫҚ ПЕН ТҰЗДЫҚТАР Құлпынай қатығы

ДЕСЕРТКЕ АРНАЛҒАН ҚАТЫҚ ПЕН ТҰЗДЫҚТАР Карамельді қатық

ДЕСЕРТКЕ АРНАЛҒАН ҚАТЫҚ ПЕН ТҰЗДЫҚТАР Шоколадты қатық

Қайнаған су:қайнаған су. Ішуге арналған ультра пастерленген сүт майдың о.с.ү.  1,5%:  Ішуге арналған ультра пастерленген сүт майдың о.с.ү.  

1,5%. Қатты қуырылған дәнді «ЖАРДИН ГУСТО» немесе  "Нескафе Селеционе" қуырылған кофесі : Арабика, робуста . қапталған құмшекер  : 

құмшекер

Қайнаған су:қайнаған су. Қара байха шайы (қалташаларда): Қара байха шайы, қапталған құмшекер: құмшекер

Қайнаған су:қайнаған су. Жасыл байха шайы (қалташаларда):  Жасыл байха шайы, қапталған құмшекер: құмшекер

Ваниль дәмі бар  CLASSIC шәрбаты: қант, ауыз су, табиғи хош иістендіргіш, қышқылдықты реттегіш Е330, консервант (Е202), бояғыш (E150a)

Карамель дәмі бар CLASSIC шәрбаты: қант, ауыз су, табиғи хош иістендіргіш (құрамында бояғыш (E150a)), қышқылдықты реттегіш Е330, 

консервант (Е202), бояғыш (E150a бар)

Жаңғақ салмасы қосылған, үгітілген жаңғақпен жабылған донат: бидай ұны, су, өсімдік майы (пальма), жаңғақ салмасы (қант, өсімдік майы 

(күнбағыс, пальма), майы аз какао ұнтағы, орман жаңғағы пастасы, эмульгатор (E322), өсімдік майы (пальма), хош иістендіргіш), жаңғақ жабыны 

(кант, өсімдік майы (пальма ядросы, пальма, кокос жаңғағы), майы алынбаған құрғақ сүт, құрғақ сарысу ұнтағы, майсыздандырылған какао 

ұнтағы, орман жаңғағы, соя лецитині эмульгаторы, хош истендіргіш), жер жаңғақ, кант, глюкоза (бидай), ашытқы, өсімдік майы (рапс), соя ұны, 

құрғақ сарысу ұнтағы, қопсытқыштар (Е450i, Е500ii), тұз, эмульгаторлар (Е471, Е481), бидай балауызы, майы алынған құрғақ сүт, антитотықтырғыш 

(Е300), жұмыртқа ұнтағы, бояғыш Е160а, хош иістендіргіш.

"Құлпынай" табиғи негіздегі концентрат: қант, құлпынай, су, құлпынай шырыны, құлпынай дәндері қышқылдықты реттегіш Е330, 

тұрақтандырғыш Е440, бояғыш Е163, карамельденген қант, антитотықтырғыш Е300, консервант Е202, "Құлпынай" хош иістендіргіші.

Карамельді қатық («Caramel Sauce»): Глюкоза шәрбаты, фруктоза шәрбаты, қант, су,  қант қосылған қоюлатылған сүт (майы алынбаған сүт, қант), 

ылғалды ұстағыш агент: Е422, қоюлатқыштар (E1442, E415) сары май, бояғыш: E150a, тұз, хош иістендіргіш, консервант: E202

Шоколад қатығы («Chocolate Sauce»): Фруктоза шәрбаты, су, какао-ұнтағык, фруктоза, қоюлатқыштар (E1442, E415), тұз, хош иістендіргіш, 

консервант: E202, қышқылдықты реттегіш: Е451i

Коктейльге арналған майдың с.ү. 2.5% сұйық ультра пастерленген сүт қоспасы: Майы алынғкан сүт, қант, кілегей, құрғақ глюкоза шәрбаты, құрғақ 

сүт сарысуы, кешенді тағамдық қоспа (қоюлатқыштар: Е412, Е410; тұрақтандырғыш - E407, декстроза), қышқылдықты реттегіштер - Е339. 

"Құлпынай шәрбаты" пастерленген толтырғышы: қант, су,  глюкоза-фруктоза шәрбаты, құлпынай шырынының концентраты, алма шырынының 

концентраты, Құлпынай хош иістендіргіші, қышқылдықты реттегіштер:  E330,  E331iii, бояғыштар: Е160а, Е120, консервант: E202

Коктейльге арналған майдың с.ү. 2.5% сұйық ультра пастерленген сүт қоспасы: Майы алынғкан сүт, қант, кілегей, құрғақ глюкоза шәрбаты, құрғақ 

сүт сарысуы, кешенді тағамдық қоспа (қоюлатқыштар: Е412, Е410; тұрақтандырғыш - E407, декстроза), қышқылдықты реттегіштер - Е339.  "Ваниль 

шәрбаты" пастерленген толтырғышы: су, қант,  глюкоза-фруктоза шәрбаты, алма шырынының концентраты,  Бурбон ваниль сығындысы, Ваниль 

хош иістендіргіші, қышқылдықты реттегіштер:  E331iii, E330, консервант: E202

Коктейльге арналған майдың с.ү. 2.5% сұйық ультра пастерленген сүт қоспасы: Майы алынған сүт, қант, кілегей, құрғақ глюкоза шәрбаты, құрғақ 

сүт сарысуы, кешенді тағамдық қоспа (қоюлатқыштар: Е412, Е410; тұрақтандырғыш - E407, декстроза), қышқылдықты реттегіштер - Е339. 

«Шоколад-жаңғақ шәрбаты» пастерленген толтырғышы: қант, су, глюкоза-фруктоза шәрбаты, бояғыш: E150d, какао-ұнтағы,  қара шоколад 

массасы (үгітілген какао, қант, құрғақ сүт сарысуы, эмульгатор: Е322),  "Шоколад"  хош иістендіргіші,  қышқылдықты реттегіштер: E330, E331iii, 

жаңғақ пастасы (орман жаңғағы), бояғыш: Е120, консервант: E202

Қаражидек қосылған Қызғалдақ маффині:  бидай ұны, қант, өсімдік майлары (рапс, пальма майы),  су, қаражидек, жұмыртқа ұнтағы, 

қоюлатқыштар (Е1450, Е1414), декстроза, қопсытқыш (Е450i), тұрақтандырғыш (E501ii), құрғақ сарысу (сүт), құрғақ жұмыртқа ақуызы,  

эмульгаторлар (Е475, Е481), тұрақтандырғыш (ксантан шайыры), тұз, хош иістендіргіш, бояғыш (Е160а).

Қызғалдақ Еселенген Шоколад  маффині: бидай ұны, қант, су, өсімдік майлары (рапс майы), сүтті шоколад 7% (қант, майы алынбаған құрғақ сүт, 

какао майы, какао массасы, эмульгатор: соя лецитині, табиғи хош иістендіргіш ваниль), қара шоколад 7% (қант, какао массасы, какао майы 

эмульгатор: соя лецитині, табиғи хош иістендіргіш ваниль),  жұмыртқа ұнтағы, қоюлатқыш (Е1414), майлылығы төмен какао ұнтағык 2%, 

Қопсытқыштар: (E450i, Е500ii,), құрғақ сарысу (сүт), құрғақ жұмыртқа ақуызы, эмульгаторлар (E475), тұз, хош иістендіргіш, тұрақтандырғыш (E415)

Алма салмасы мен даршын қосылған,  үсті қантпен жабылған донат: бидай ұны, су, өсімдік майы (пальма), даршын қосылған алма салмасы 

(қант, су, алма шырынының концентраты, жүгері крахмалы, қоюлатқыш пектин, қышқылдықты реттегіштер (Е330,Е333), концентрат лимон және 

сафлора концентраты, даршын, хош иістендіргіш, карамельденген қант шәрбаты), даршын қосылған қант  (қант, даршын, өсімдік майы (пальма), 

кант, глюкоза, ашытқы, өсімдік майы (рапс), соя ұны, құрғақ сарысу ұнтағы, қопсытқыштар (Е450i, Е500ii), тұз, эмульгаторлар (Е471, Е481), бидай 

балауызы, майы алынған құрғақ сүт, антитотықтырғыш(Е300), жұмыртқа ұнтағы, бояғыш (Е160а), хош иістендіргіш.



ЖҰМСАҚ СҮТТІ БАЛМҰЗДАҚ  МҮЙІЗШЕ БАЛМҰЗДАҚ

ЖҰМСАҚ СҮТТІ БАЛМҰЗДАҚ   ШОКОЛАДТЫ БАЛМҰЗДАҚ

ЖҰМСАҚ СҮТТІ БАЛМҰЗДАҚ  КАРАМЕЛЬДІ БАЛМҰЗДАҚ  

ЖҰМСАҚ СҮТТІ БАЛМҰЗДАҚ  Құлпынай қосылған балмұздақ

АЛКОГОЛЬСІЗ СУСЫНДАР АЛКОГОЛЬСІЗ СУСЫНДАР

АЛКОГОЛЬСІЗ СУСЫНДАР

ПЕПСИ-КОЛА мини 0,3 л

ПЕПСИ-КОЛА шағын 0,4 л

ПЕПСИ-КОЛА стандартты 0,5 л

АЛКОГОЛЬСІЗ СУСЫНДАР

МИРИНДА мини 0,3 л

МИРИНДА шағын 0,4 л

МИРИНДА стандартты 0,5 л

АЛКОГОЛЬСІЗ СУСЫНДАР

СЭВЕН-АП мини 0,3 л

СЭВЕН-АП шағын  0,4 л

СЭВЕН-АП стандартный 0,5 л

ИНГРЕДИЕНТТЕР ИНГРЕДИЕНТТЕР

ИНГРЕДИЕНТТЕР Тауықтың бірегей жон еті  

ИНГРЕДИЕНТТЕР Тауықтың ащы жон еті  

ИНГРЕДИЕНТТЕР Бидай тортильясы 1-Құрам

ИНГРЕДИЕНТТЕР Бидай тортильясы 2-Құрам

ИНГРЕДИЕНТТЕР Бидай тортильясы 3-Құрам

Балмұздаққа арналған ультрапастерленген сұйық сүтті қоспа майдың с.ү. 3,5%:майы алынған сүт, қант, кілегей, құрғақ сүт сарысуы, глюкоза-

фруктоза шәрбаты, құрғақ майы алынған сүт, кешенді тағамдық қоспа (қоюлатқыш - Е412, эмульгатор – Е471, декстроза, тұрақтандырғыш – E407, 

хош иістендіргіш), хош иістендіргіш, қышқылдықты реттегіш– Е339. Вафли стақандары: Ж/с наубайханалық бидай ұны, жүгері крахмалы, 

тазартылған иіссіздендірілген коксо майы, эмульгатор соя лецитині, су, қант, тұз, қопсытқыш Е500ii

Балмұздаққа арналған ультрапастерленген сұйық сүтті қоспа майдың с.ү. 3,5%:майы алынған сүт, қант, кілегей, құрғақ сүт сарысуы, глюкоза-

фруктоза шәрбаты, құрғақ майы алынған сүт, кешенді тағамдық қоспа (қоюлатқыш - Е412, эмульгатор – Е471, декстроза, тұрақтандырғыш – E407, 

хош иістендіргіш), хош иістендіргіш, қышқылдықты реттегіш– Е339. Шоколад қатығы («Chocolate Sauce»):  фруктоза шәрбаты, су, какао-ұнтағы, 

фруктоза, қоюлатқыштар (E1442, E415), тұз, хош иістендіргіш, консервант: E202, қышқылдықты реттегіш: Е451i

OR жон еті (бройлер балапанының жон еті, ауыз су, тұрақтандырғышлар (Е452, E450), қышқылдықты реттегішЕ451, тұз, қышқылдықты реттегіштер 

Е262, Е331, күріш крахмалы); Ж/с наубайханалық бидай ұны; Өсімдік майы- Вегафрай қоспасы (Тазартылған иіссіздендірілген өсімдік майлары: 

күнбағыс, рапс; көбік сөндіргіш: Е900), Экстра ас тұзы;  "KF MOR тағамдық хош иістендіргіші аунатпа – тауыққа арналған хош иістендіргіш (дәм мен 

хош иісті күшейткіш (Е621), тұз, қара бұрыш, ақ бұрыш, KFC дәмдеуіші (құрамында дәмдеуіштер, кептірілген сарымсақ, қызыл бұрыш бар), рапс 

майы); Сүт-жұмыртқа қоспасы (құрғақ майы алынған сүт, құрғақ сүт сарысуы, жүгері крахмалы, құрғақ жұмыртқа ақуызы).

H&S жон еті (бройлер балапанының жон еті, ауыз су, тұз, дәм мен хош иісті күшейткіш Е621, жүгері крахмалы, чили қызыл бұрышы, қызыл бұрыш,  

капсикум бұрышының сығындысы, сарымсақ ұнтағы, тұрақтандырғышлар (Е450, Е452), қышқылдықты реттегішE451, Е262, Е331, күріш крахмалы); 

Ж/с наубайханалық бидай ұны; Өсімдік майы- Вегафрай қоспасы (Тазартылған иіссіздендірілген өсімдік майлары: күнбағыс, рапс; көбік 

сөндіргіш: Е900), "FKFC ащы және татымды аунатпасы" дәмдік хош иісті тағамдық қоспа (Қопсытқыштар (Е450i, E500ii), дәрумендермен және 

минералды заттармен байытылған бидай ұны (бидай ұны, Е170, қалпына келтірілген темір, ниацин, тиамин), декстроза, хош иістендіргіш 

(куркума сығындысы бар), рапс майы).

ж/с бидай ұны, су, тазартылған иіссіздендірілген күнбағыс майы, қант, қопсытқыштар (E500ii, E450i), тұз, эмульгатор: Е471, бидай глютені, 

қышқылдықты реттегіш E296, консервант: Е223

ж/с бидай ұны, су, эмульгаторлар (Е471, Е481), қышқылдықты реттегіш Е450i, қопсытқыш Е500 ii, жүгері крахмалы, қоюлатқыш Е412,  Е516 ұн  

өңдеуге арналған зат, наубайханалық  инактивтендірілген ашытқы, түйіртпектелуге қарсы агент – Е551, ферменттер), тазартылған 

иіссіздендірілген күнбағыс майы, ылғалды ұстағыш агент глицерин, тұз, қант, қышқылдықты реттегіш Е296

ж/с бидай ұны, су, күнбағыс майы, эмульгатор Е471, бидай балауызы, қант, қопсытқыш Е500ii, Е450i, тұз, қышқылдықты реттегіш Е296, 

технологиялық жанама құрал - микробтан алынған ферментті препарат (бидай ұны, ферменттер - ксиланаза, альфа-амилаза), антитотықтырғыш 

Е223

Балмұздаққа арналған ультрапастерленген сұйық сүтті қоспа майдың с.ү. 3,5%:майы алынған сүт, қант, кілегей, құрғақ сүт сарысуы, глюкоза-

фруктоза шәрбаты, құрғақ майы алынған сүт, кешенді тағамдық қоспа (қоюлатқыш - Е412, эмульгатор – Е471, декстроза, тұрақтандырғыш – E407, 

хош иістендіргіш), хош иістендіргіш, қышқылдықты реттегіш– Е339. Карамель қатығы («Caramel Sauce»): Глюкоза шәрбаты, фруктоза шәрбаты, 

қант, су,  қант қосылған қоюлатылған сүт (майы алынбаған сүт, қант), ылғалды ұстағыш агент: Е422, қоюлатқыштар (E1442, E415) сары май, 

бояғыш: E150a, тұз, хош иістендіргіш, консервант: E202

Балмұздаққа арналған ультрапастерленген сұйық сүтті қоспа майдың с.ү. 3,5%: майы алынған сүт, қант, кілегей, құрғақ сүт сарысуы, глюкоза-

фруктоза шәрбаты, құрғақ майы алынған сүт, кешенді тағамдық қоспа (қоюлатқыш - Е412, эмульгатор – Е471, декстроза, тұрақтандырғыш – E407, 

хош иістендіргіш), хош иістендіргіш, қышқылдықты реттегіш– Е339. Табиғи негіздегі «Құлпынай» қатығы: қант, құлпынай, су, құлпынай шырыны, 

құлпынай дәндері, қышқылдықты реттегіш Е330, тұрақтандырғыш Е440, бояғыш Е163, карамельденген қант, антитотықтырғыш Е300, консервант 

Е202, "Құлпынай" хош иістендіргіші.

Ауыз су. "Пепси-Кола" алкогольсіз сусынын дайындауға арналған "Постмикс" жүйесінің аппараттарына арналған шәрбат. Хош иістендірілген: 

құмшекер; ауыз су; бояғыш: E150a қарапайым; қышқылдықты реттегіш:E338; Кофеин (дайын сусынға шаққанда ең көбі 110 мг/л );   “Пепси” 

табиғи хош иістендіргіші.

Ауыз су. «Миринда Refreshing (сергіткіш) апельсин дәмі» алкогольсіз сусынын дайындауға арналған "Постмикс" жүйесінің аппараттарына 

арналған шәрбат. Хош иістендірілген: құмшекер; ауыз су; қышқылдықты реттегіштер: E330, E331; Консервант: E211; бояғыш: E110; 

Антитотықтырғыш: E300; “Апельсин”табиғи хош иістендіргіші.

Ауыз су.  «Сэвен-Ап» алкогольсіз сусынын дайындауға арналған "Постмикс" жүйесінің аппараттарына арналған шәрбат. Хош иістендірілген: ауыз 

су; құмшекер; қышқылдықты реттегіштер: E296, E330, E331; табиғи хош иістендіргіш, Консервант: E211,   Е950, Е955 тәттілендіргіштері.



ИНГРЕДИЕНТТЕР Ірімшік дәмі бар бидай тортильясы 1-Құрам

ИНГРЕДИЕНТТЕР Ірімшік дәмі бар бидай тортильясы 2-Құрам

ИНГРЕДИЕНТТЕР Күнжіт қосылған тоқаш 1-Құрам

ИНГРЕДИЕНТТЕР Күнжіт қосылған тоқаш 2-Құрам

ИНГРЕДИЕНТТЕР Күнжіт қосылған тоқаш 3-Құрам

ИНГРЕДИЕНТТЕР Дат хот-догына арналған тоқаш 1-Құрам

ИНГРЕДИЕНТТЕР Дат хот-догына арналған тоқаш 2-Құрам

ИНГРЕДИЕНТТЕР Күнгей тоқаш 1-Құрам

ИНГРЕДИЕНТТЕР Күнгей тоқаш 2-Құрам

ИНГРЕДИЕНТТЕР Күнгей тоқаш 3-Құрам

ИНГРЕДИЕНТТЕР Картоп котлеттері 1-Құрам

ИНГРЕДИЕНТТЕР Картоп котлеттері 2-Құрам

ИНГРЕДИЕНТТЕР Картоп кесектері 1-Құрам

ИНГРЕДИЕНТТЕР Картоп кесектері 2-Құрам

ИНГРЕДИЕНТТЕР Кесекті балқытылған ірімшік 1-Құрам  

ИНГРЕДИЕНТТЕР Кесекті балқытылған ірімшік 2-Құрам  

Ж/с наубайханалық бидай ұны, ауыз су, қант, өсімдік майы, тұз, наубайханалық құрғақ инстантты ашытқы, бидай глютені, бірінші сұрыпты 

наубайханалық бидай ұны, эмульгаторлар (Е472е, Е481), түйіртпектелуге қарсы агент  Е170, антитотықтырғыш Е300, ферментті препараттар

Ж/с наубайханалық бидай ұны, ауыз су, қант, өсімдік майы, жүгері жармасы, тұз, наубайханалық құрғақ инстантты ашытқы, бидай глютені, 

антитотықтырғыш Е300, қышқылдықты реттегіш Е500ii, ферментті препараттар

Ж/с наубайханалық бидай ұны, ауыз су, қант, өсімдік майы, жүгері жармасы, тұз, наубайханалық құрғақ инстантты ашытқы, бидай глютені, 

бірінші сұрыпты наубайханалық бидай ұны, эмульгаторлар (Е472е, Е481), түйіртпектелуге қарсы агент  Е170, антитотықтырғыш Е300, ферментті 

препараттар

Бірінші сұрыпты бидай ұны, су, қант, өсімдік майы, жүгері жармасы,  тұз, наубайханалық құрғақ ашытқы, тұрақтандырғыш Е412, эмульгаторлар 

Е471, Е472е, E481,  тығыздатқыш E516, декстроза, уыттандырылған бидай ұны,  ферменттер, түйіртпектелуге қарсы агент  E170, E341iii, 

антитотықтырғыш Е300, ұнды өңдеуге арналған зат Е920

Картоп құймағы (Hash Browns) (Картоп , күнбағыс масло, аунатпа (пияз ұнтағы, тұз, күріш ұны, қант, хош иістендіргіш, ашытқылар сығындысы, 

рапс майы, ақ бұрыш), Картоп крахмалы, Картоп қауызы (Картоп , дәмдеуіштер сығындысы), декстроза); Өсімдік майы- Вегафрай қоспасы 

(Тазартылған иіссіздендірілген өсімдік майлары: күнбағыс, рапс; көбік сөндіргіш: Е900).

Картоп құймағы (Hash Browns) (Картоп , күнбағыс майы, құрғақ картоп қауызы, ас тұзы, ұсақталған құрғақ пияз, декстроза, дәмдеуіштер (үгітілген 

ақ бұрыш)); Өсімдік майы- Вегафрай қоспасы (Тазартылған иіссіздендірілген өсімдік майлары: күнбағыс, рапс; көбік сөндіргіш: Е900).

ж/с бидай ұны, су, тазартылған иіссіздендірілген күнбағыс майы, "Дәмдеуіш қосылған ірімшік" хош иістендіргіш  (құрғақ сүт сарысуы, тұз, пияз 

ұнтағы, сарымсақ ұнтағы, ашытқы сығындысы, дәм мен хош иісті күшейткіштер  (E627, Е631), глюкоза, мальтодекстрин, табиғи дәмдік хош иісті 

зат,  қышқылдықты реттегіштер (E270, E327, E334), түйіртпектелуге қарсы агент: Е551), қант,  қопсытқыштар (E500ii, E450i), тұз, эмульгатор: Е471, 

бидай глютені, қышқылдықты реттегіш E296, бояғыштар (Е160b, Е160а, Е304), антитотықтырғыш альфа-Токоферол, консервант: Е223

ж/с бидай ұны, ауыз су, тортильяға арналған құрғақ қоспа (эмульгаторлар (Е471, Е481), қышқылдықты реттегіш E450i, бидай ұны,  қопсытқыш 

E500ii, жүгері крахмалы, кептірілген басты пияз (ұнтақ), "Ірімшік" хош иістендіргіші, қоюлатқыш Е412,  Е516 ұн өңдеуге арналған зат, бояғыштар 

(Е160с, Е160а), наубайханалық инактивтендірілген ашытқы, "Май" хош иістендіргіші, карамельденген күйдірілген қант, түйіртпектелуге қарсы 

агент – Е551, ферменттер), ылғал ұстаушы агент  глицерин, тазартылған иіссіздендірілген күнбағыс майы, құрғақ бидай глютені, тұз, қант, 

қышқылдықты реттегіш Е296

Ж/с наубайханалық бидай ұны, ауыз су, қант, өсімдік майы, бидай глютені, картоп крахмалы, ас тұзы, наубайханалық құрғақ инстантты ашытқы, 

ағартылған күнжіт дәндері, қара күнжіт дәндері, антитотықтырғыш Е300, қышқылдықты реттегіш Е500ii, ферментті препараттар

Ж/с наубайханалық бидай ұны, ауыз су, қант, өсімдік майы, бидай глютені, картоп крахмалы, ас тұзы, наубайханалық құрғақ инстантты ашытқы, 

ағартылған күнжіт дәндері, қара күнжіт дәндері, бірінші сұрыпты наубайханалық бидай ұны, эмульгаторлар (Е472е, Е481), түйіртпектелуге қарсы 

агент Е170, антитотықтырғыш Е300, ферментті препараттар

Ж/с наубайханалық бидай ұны, ауыз су, қант, наубайханалық ашытқы, бидайдан алынған өсімдік тектес ақуызды концентрат, өсімдік майы, 

тазартылған күнжіт дәндері, тұз, наубайханалық жақсартқыш (бидай ұны, ферменттер), антитотықтырғыш- Е300

Ж/с наубайханалық бидай ұны, ауыз су, қант, өсімдік майы, тұз, наубайханалық құрғақ инстантты ашытқы, бидай глютені, қатерсіздендірілген 

ашытқы, антитотықтырғыш Е300, қышқылдықты реттегіш Е500ii, ферментті препараттар

Картоп , күнбағыс майы, аунатпа (5,5%) (бидай ұны, күріш ұны, жүгері крахмалы, ұсақталған құрғақ көкөністер (пияз, сарымсақ), ас тұзы, картоп  

декстрині, жаңартылған картоп крахмалы, дәмдеуіштер (0,07%), ашытқылар сығындысы, қопсытқыш: E500ii, табиғи бояғыш: Е160с, дәмдеуіштер 

сығындысы)

Картоп , аунатпа [бидай ұны, тұз, қоюлатқыш E1412, жүгері крахмалы, сарымсақ ұнтағы, дәмдеуіштер (Чили бұрышы, қызыл бұрыш ұнтағы, кайен 

бұрыны, зире, қара бұрыш, куркума), пияз ұнтағы, Қопсытқыштар (E450i, E500ii), декстроза, ашытқы сығындысы, татымдылықтар сығындысы   

(қызыл бұрыш , қара бұрыш), түйіртпектелуге қарсы агент (Е551)], өсімдік майы, моногидрат декстрозасы, тұрақтандырғыш: E450i

Ірімшіктер, сонымен қатар Чеддер ірімшігі, сары май, құрғақ майы алынған сүт, сүт ақуызы, эмульгаторлар (Е331, Е339), ас тұзы, консервант E201, 

қышқылдықты реттегіш E330, тағамдық бояғыш (Е160а, Е161b), ауыз су

Чеддер ірімшігі (пастерленген қалыптанған сүт, тұз, тығыздатқыш Е509, микробтан алынған сүт ұйытушы ферментті препарат,  мезофилді және 

термофилді сүт қышқылды микроағзалардың  бактериалды ашытқысы), сары май, ауыз су, құрғақ майы алынған сүт, сүт ақуызы, эмульгаторлар 

(Е331, тұз, консервант E201, қышқылдықты реттегіш E330, табиғи хош иістендіргіш, бояғыштар қоспасы (қызыл бұрыш сығындысы және 

кератиндер)
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CHICKEN Original chicken legs - 1 pcs 84 20,4 12,3 7,4 222 931

CHICKEN Original chicken legs - 3 pcs 252 61,1 37,0 22,3 667 2792

CHICKEN Spicy chicken legs - 1 pcs 84 18,1 11,5 7,0 205 857

CHICKEN Spicy chicken legs - 3 pcs 252 54,4 34,6 21,0 614 2571

CHICKEN Chicken wings - 5 pcs 125 38,1 40,5 19,1 593 2483

CHICKEN Chicken wings - 7 pcs 175 53,5 56,8 26,7 830 3475

CHICKEN Spicy chicken fillet strips - 3 pcs 93 27,0 15,0 9,5 281 1176

CHICKEN Spicy chicken fillet strips  - 5 pcs 155 45,0 25,0 15,8 468 1959

CHICKEN Spicy chicken fillet strips  - 8 pcs 248 72,1 39,9 25,3 749 3135

CHICKEN Original chicken fillet strips  - 3 pcs 102 26,5 12,6 14,2 276 1156

CHICKEN Original chicken fillet strips - 5 pcs 170 44,2 21,0 23,7 460 1927

CHICKEN Original chicken fillet strips - 8 pcs 272 70,7 33,5 37,9 736 3083

CHICKEN Chicken fillet bites, medium 135 30,0 16,6 12,1 317 1329

CHICKEN Chicken fillet bites, large 300 66,4 36,7 26,9 703 2944

CHICKEN Nuggets 6 pcs 78 11,9 11,4 13,7 204 856

CHICKEN Nuggets 8 pcs 104 15,8 15,1 18,2 273 1143

CHICKEN Nuggets 18 pcs 234 35,6 34,2 41,0 613 2567

CHICKEN Nuggets box (Nuggets 8 pcs + fries medium) 204 19,4 35,8 40,8 564 2361  

BASKETS Spicy basket 5 legs 482,5 92,9 70,7 49,0 1205 5046

BASKETS Spicy basket 10 legs 840 181,4 115,4 69,8 2047 8570  

BASKETS Original basket 5 legs 482,5 104,1 74,7 51,2 1293 5414

BASKETS Original basket 10 legs 840 204,0 123,2 74,7 2222 9303

BASKETS Sanders Basket original 265 66,8 44,4 30,0 787 3294

BASKETS Sanders Basket spicy 259 64,9 45,2 26,4 772 3234

BASKETS Basket S 12 wings 300 91,5 97,1 45,9 1423 5960

BASKETS Basket М 20 wings 500 152,5 161,9 76,4 2372 9933

BASKETS Basket L 28 wings 700 214,0 227,1 107,0 3320 13900

BASKETS Basket S  (6 wings and 6 spicy strips) 336 99,8 78,5 41,9 1273 5331

BASKETS Basket М (10 wings and 10 spicy strips) 560 166,3 130,8 69,8 2122 8885

BASKETS Basket L  (14 wings and 14 spicy strips) 784 233,1 183,4 97,7 2970 12436

BASKETS Basket Spicy mix  S  (6 wings and 4 spicy legs) 486 118,5 94,9 50,9 1530 6407

BASKETS Basket Spicy mix  L  (15 wings and 7 spicy legs) 963 241,3 202,2 106,2 3212 13448



BASKETS Original Friends Box "Assorti" 1310 289,3 238,0 168,4 3972 16632

BASKETS Spicy Friends Box "Assorti" 1295 278,9 238,0 158,3 3892 16297

BASKETS Spicy Basket DUET 492 106,4 96,1 64,5 1549 6486

BASKETS Original Basket DUET 504 110,2 94,5 71,7 1578 6607

GARNISHES Fries small 60 2,2 12,4 13,6 175 731

GARNISHES Fries standard 100 3,6 20,7 22,6 291 1218

GARNISHES Fries large 160 5,8 33,1 36,1 466 1949  

GARNISHES Fries Basket 200 7,2 41,4 45,2 582 2437

GARNISHES COUNTRY-STYLE POTATOES 135 4,1 23,5 32,7 358 1498

GARNISHES COUNTRY-STYLE POTATOES small 80 2,4 13,9 19,4 212 888

SANDWICHES IN BUNS Longer 101 10,5 8,3 27,5 226 947

SANDWICHES IN BUNS CHEESEBURGER WITH ONION 158 25,2 14,8 41,8 401 1679

SANDWICHES IN BUNS CHEFBURGER 189 28,6 19,6 39,8 449 1882

SANDWICHES IN BUNS SPICY CHEFBURGER 179 27,6 17,4 39,3 424 1774

SANDWICHES IN BUNS Original Double Chefburger 297 49,5 32,8 46,0 678 2837

SANDWICHES IN BUNS Spicy Double Chefburger 284 51,4 32,7 48,4 693 2902

SANDWICHES IN BUNS Original Chef Tower 242 29,9 32,6 49,0 609 2549

SANDWICHES IN BUNS Spicy Chef Tower 232 30,2 31,9 50,8 611 2558

SANDWICHES IN FLATBREADS Original BOXMASTER 277 32,0 37,0 61,4 706 2957

SANDWICHES IN FLATBREADS Spicy BOXMASTER 274 31,2 38,3 60,5 712 2981

SANDWICHES IN FLATBREADS AI-TWISTER 101 12,1 1,5 28,7 257 1078

SANDWICHES IN FLATBREADS Original TWISTER 184 23,5 19,5 49,6 468 1961

SANDWICHES IN FLATBREADS Spicy TWISTER 178 23,8 21,1 46,5 472 1974

SANDWICHES IN FLATBREADS Original CHEF TWISTER 194 25,2 22,7 54,9 526 2201

SANDWICHES IN FLATBREADS Spicy CHEF TWISTER 188 25,5 24,3 51,9 529 2216

 ADDITIONAL INGREDIENTS TO 

SANDWICHES
CHEES SLICE 12 2,0 3,4 0,5 40 169

NON-ALCOHOLIC DRINKS PEPSI-COLA mini 0,3 l 300 0,0 0,0 32,4 129 540

NON-ALCOHOLIC DRINKS PEPSI-COLA small 0.4 l 400 0,0 0,0 43,2 172 720

NON-ALCOHOLIC DRINKS PEPSI-COLA standard 0.5 l 500 0,0 0,0 54,0 215 900

NON-ALCOHOLIC DRINKS MIRINDA mini 0.3 l 300 0,0 0,0 36,6 147 615

NON-ALCOHOLIC DRINKS MIRINDA small 0.4 l 400 0,0 0,0 48,8 196 821

NON-ALCOHOLIC DRINKS MIRINDA standard 0.5 l 500 0,0 0,0 61,0 245 1026

NON-ALCOHOLIC DRINKS SEVEN-UP mini 0.3 l 300 0,0 0,0 32,1 129 540

NON-ALCOHOLIC DRINKS SEVEN-UP small 0.4 l 400 0,0 0,0 42,8 172 720

NON-ALCOHOLIC DRINKS SEVEN-UP standard 0.5 l 500 0,0 0,0 53,5 215 900

COFFEE-BASED DRINKS Coffee Double Espresso 0.2 200 0,4 0,1 8,4 46 193

COFFEE-BASED DRINKS Coffee Americano 0.2 200 0,4 1,0 8,4 44 184

COFFEE-BASED DRINKS Coffee Americano 0.3 300 0,6 1,5 8,7 51 214



MILK-CONTAINING DRINKS Milk-containing drink Coffee Cappuccino 0.3 195 3,7 2,1 13,8 90 376

MILK-CONTAINING DRINKS Milk-containing drink Coffee Cappuccino 0.4 255 5,1 2,8 20,1 128 534

MILK-CONTAINING DRINKS Milk-containing drink Coffee Latte 0.3 275 6,1 3,3 17,6 127 530

MILK-CONTAINING DRINKS Milk-containing drink Coffee Latte 0.4 360 8,3 4,7 25,2 173 723

TEA-BASED DRINKS Black tea new 0.3 l 300 0,0 0,0 8,1 33 138

TEA-BASED DRINKS Black tea new 0.4 l 400 0,0 0,0 12,0 48 201

TEA-BASED DRINKS Green tea new 0.3 l 300 0,0 0,0 8,1 33 138

TEA-BASED DRINKS Green tea new 0.4 l 400 0,0 0,0 12,0 48 201

SYRUPS Vanilla-flavoured syrup  0.2 l 16 0,0 0,0 8,5 34 141

SYRUPS Vanilla-flavoured syrup  0.3 l 24 0,0 0,0 12,7 50 211

SYRUPS Vanilla-flavoured syrup 0.4 l 32 0,0 0,0 17,0 67 281

SYRUPS Caramel-flavoured syrup 0.2 l 16 0,0 0,0 8,3 34 141

SYRUPS Caramel-flavoured syrup 0.3 l 24 0,0 0,0 12,5 50 211

SYRUPS Caramel-flavoured syrup 0.4 l 32 0,0 0,0 16,6 67 281

MILKSHAKES Milkshake Forest strawberry 0.25 l 250 4,3 3,8 40,5 213 890

MILKSHAKES Milkshake Forest strawberry0.4 l 400 7,6 6,0 64,8 340 1424

MILKSHAKES Milkshake Delicate Vanilla 0.25 l 250 4,3 3,8 34,5 190 795

MILKSHAKES Milkshake Delicate Vanilla 0.4 l 400 6,8 6,0 55,2 304 1273

MILKSHAKES Milkshake Chocolate-Nut 0.25 l 250 4,3 3,8 41,0 215 900

MILKSHAKES Milkshake Chocolate-Nut 0.4 l 400 6,8 6,0 65,6 344 1440

FLOUR CONFECTIONARY GOODS Muffin Blueberry 100 5,1 19,9 44,1 378 1583

FLOUR CONFECTIONARY GOODS Muffin Toffee Chocolate Tulip 113 5,5 24,4 58,5 478 2001

FLOUR CONFECTIONARY GOODS Donut Apple-Cinnamon 61 2,9 11,0 29,3 230,6 965

FLOUR CONFECTIONARY GOODS Donut Nut 71 5,0 20,6 30,5 329 1376

SAUCE AND ADDITIVES FOR DESSERT Strawberry sauce 15 0,0 0,0 13,0 52 217

SAUCE AND ADDITIVES FOR DESSERT Caramel sauce 20 0,1 13,8 0,3 58 244

SAUCE AND ADDITIVES FOR DESSERT Chocolate sauce 19 0,3 0,2 12,1 50 211

MILK SOFT ICE-CREAM ICE-CREAM CORNET 84 3,0 2,9 22,1 127 531

MILK SOFT ICE-CREAM ICE-CREAM CHOCOLATE 139 4,2 4,3 39,6 214 896

MILK SOFT ICE-CREAM ICE-CREAM CARAMEL 140 3,9 4,5 41,2 221 926

MILK SOFT ICE-CREAM Ice-cream with strawberry 135 3,8 4,2 37,5 203 848

Category Dish/Ingredients

CHICKEN CHICKEN

CHICKEN
Original chicken legs  - 1 pcs

Original chicken legs  - 3 pcs

Drumstick OR: Broiler chicken drumstick, drinking water, stabilizers (E452, E450), acidity regulator E451), salt, acidity regulators E262, E331, rice starch. 

Baker's wheat flour of the highest grade. Vegetable oil – Vegafray mixture: Refined deodorized vegetable oils: sunflower, rapeseed; defoamer: E900. Food 

table salt Extra. Food flavouring "KF MOR Breading - flavouring for chicken: flavour and aroma enhancer (E621), salt, black pepper, white pepper, KFC 

seasoning (contains spices, dried garlic, red pepper), rapeseed oil. Milk-egg mixture: skimmed powdered milk, whey powder, corn starch, dry egg white.

List of ingredients



CHICKEN
Spicy chicken legs - 1 pcs

Spicy chickеn legs - 3 pcs

CHICKEN
Chicken wings - 5 pcs

Chicken wings - 7 pcs

CHICKEN

Spicy chicken fillet strips - 3 pcs

Spicy chicken fillet strips - 5 pcs

Spicy chicken fillet strips - 8 pcs

CHICKEN

Original chicken fillet strips - 3 pcs

Original chicken fillet strips - 5 pcs

Original chicken fillet strips - 8 pcs

CHICKEN
Chicken fillet bites, medium

Chicken fillet bites, large

CHICKEN

Nuggets Chicken 6 pcs

Nuggets Chicken 8 pcs

Nuggets Chicken 18 pcs

Nuggets Box

BASKETS Spicy basket 5 legs

BASKETS Original basket 5 legs

BASKETS Spicy basket 10 legs

BASKETS Original basket 10 legs

BASKETS Sanders Basket original special

BASKETS Sanders Basket spicy special

BASKETS

Basket S 12 wings

Basket М 20 wings

Basket L 28 wings

BASKETS

Basket S  (6 wings and 6 spicy strips)

Basket М (10 wings and 10 spicy strips)

Basket L  (14 wings and 14 spicy strips)

BASKETS
Basket Spicy mix  S  (6 wings and 4 spicy legs)

Basket Spicy mix  L  (15 wings and 7 spicy legs)

BASKETS Friends Box "Assorti" original

BASKETS Friends Box "Assorti" spicy

BASKETS Basket DUET spicy

Drumstick HS: Broiler chicken drumstick, drinking water, rice starch, salt, flavour and aroma enhancer E621, corn starch, red chili pepper, paprika, 

capsicum pepper extract, garlic powder, acidity regulators E262, E331. Baker's wheat flour of the highest grade. Vegetable oil -  Vegafray mixture: refined 

deodorized vegetable oils: sunflower, rapeseed; defoamer: E900. Flavouring food additive "Hot and spicy breading FKFC": Rising agents (E450i, E500ii), 

wheat flour enriched with vitamins and minerals (wheat flour, E170, powdered iron, niacin, thiamine), dextrose, flavour (contains turmeric extract), 

rapeseed butter.

Chicken wings: broiler chicken wing, drinking water, salt, flavour and aroma enhancer E621, corn starch, red chili pepper, paprika, capsicum pepper 

extract, garlic powder, acidity regulators E262, E331, rice starch. Baker's wheat flour of the highets grade. Vegetable oil – Vegafray mixture: Refined 

deodorized vegetable oils: sunflower, rapeseed; defoamer: E900. flavouring food additive "Hot and spicy breading FKFC": Rising agents (E450i, E500ii), 

wheat flour enriched with vitamins and minerals (wheat flour, E170, powdered iron, niacin, thiamine), dextrose, flavour (contains turmeric extract), 

rapeseed butter.

Strips HS: broiler chicken fillet, drinking water, salt, flavour and aroma enhancer E621, corn starch, red chili pepper, paprika, capsicum pepper extract, 

garlic powder, stabilizers (E450, E452), acidity regulator E451, E262, E331, rice starch. Baker's wheat flour of the highest grade. Vegetable oil - Vegafray 

mixture: refined deodorized vegetable oils: sunflower, rapeseed; defoamer: E900. flavouring food additive "Hot and spicy breading FKFC": raising agents 

(E450i, E500ii), wheat flour enriched with vitamins and minerals (wheat flour, E170, powdered iron, niacin, thiamine), dextrose, flavour (contains turmeric 

extract), rapeseed butter.

Strips OR: Broiler chicken fillet, drinking water, stabilizers (E452, E450), acidity regulator E451, salt, acidity regulators E262, E331, rice starch. Baker's wheat 

flour of the highets grade. Vegetable oil - Vegafray mixture. Food table salt Extra. Food flavouring "KF MOR Breading - flavouring for chicken: flavour and 

aroma enhancer (E621), salt, black pepper, white pepper, KFC seasoning (contains spices, dried garlic, red pepper), rapeseed oil. Milk-egg mixture: 

skimmed powdered milk, whey powder, corn starch, dry egg white.

Bites ETC: Broiler chicken fillet, drinking water, salt, flavour and aroma enhancer E621, stabilizers (E450, E452), maltodextrin, spice extracts (Chili pepper, 

black pepper, celery, garlic), acidity regulators E451, E262, E331, garlic powder, onion powder, sunflower oil, rice starch. Baker's wheat flour of the highest 

grade. Vegetable oil – Vegafray mixture: Refined deodorized vegetable oils: sunflower, rapeseed; defoamer: E900. flavouring food additive "Hot and spicy 

breading FKFC": Rising agents (E450i, E500ii), wheat flour enriched with vitamins and minerals (wheat flour, E170, powdered iron, niacin, thiamine), 

dextrose, flavour (contains turmeric extract), rapeseed butter.

Chicken fillet bites, Spicy chicken fillet strips, Chicken wings , Spicy chicken legs (see Section CHICKEN).

Chicken wings (see Section CHICKEN).

Chicken wings, Spicy chicken fillet strips (see Section CHICKEN).

Chicken wings, Spicy chicken legs (see Section CHICKEN).

Original chicken legs, Chicken wings, Original chicken strips, Chicken fillet bites (see Section CHICKEN), Fries (see Section GARNISHES).

Spicy chicken legs , Chicken wings, Spicy chicken fillet strips, Chicken fillet bites (see Section CHICKEN),  Fries  (see Section GARNISHES).

Chopped breaded culinary products baked from the meat of broiler chickens. Frozen "tempura nuggets": boneless lump meat of broiler chickens, drinking 

water, breading mixture (corn flour, wheat flour, thickeners (E1401, E1422), salt, wheat starch, rising agents (E500 (ii), E341 (i), Е450(i)), dextrose, sugar), 

vegetable oil, broiler chicken skin, breading mixture (wheat flour, corn flour, sugar, raising agents (Е450i, Е500ii), salt, black pepper, white pepper, spice 

extracts, anti-caking agent (E551), sunflower oil), breading mixture (cornstarch, wheat flour, raising agents (E450(i), (E500(ii), salt), mixture of food 

ingredients (potato starch, pea starch, rice starch, tapioca starch), complex food supplement (salt, yeast extract (contains barley, natural flavours, dried 

vegetables (garlic, onion), flavour and aroma enhancer (E635), spice extracts), complex food supplement (acidity regulator E451 (i), moisture-retaining 

agent E452 ( i), moisture-retaining agent E450(iii)). Vegetable oil – Vegafray mixture: Refined deodorized vegetable oils: sunflower, rapeseed; defoamer: 

E900.

French fries standard (medium), see the section Garnishes.

Spicy chicken legs: (see section CHICKEN ), Fries: (see section GARNISHES).

Original chicken legs: (see section CHICKEN ), Fries: (see section GARNISHES).

Spicy chicken legs: (see section CHICKEN ), Fries: (see section GARNISHES).

Original chicken legs: (see section CHICKEN ), Fries: (see section GARNISHES).

Chicken fillet bites , Original chicken strips , Chicken wings, Original chicken legs (see Section CHICKEN).

Fries small (see Section GARNISHES),  Spicy chicken fillet strips,  Chicken wings, Spicy chicken legs (see Section CHICKEN).



BASKETS Basket DUET original

GARNISHES GARNISHES

GARNISHES

Fries small

Fries standard

Fries large

Fries Basket

GARNISHES
COUNTRY-STYLE POTATOES small

COUNTRY-STYLE POTATOES

SANDWICHES IN BUNS SANDWICHES IN BUNS

SANDWICHES IN BUNS Longer

SANDWICHES IN BUNS CHEESEBURGER WITH ONION

SANDWICHES IN BUNS CHEFBURGER

SANDWICHES IN BUNS SPICY SHEFBURGER

SANDWICHES IN BUNS  Original Double Chefburger 

SANDWICHES IN BUNS  Spicy Double Chefburger

SANDWICHES IN BUNS Original Chef Tower

Danish Hot Dog Bun: List of ingredients 1 or List of ingredients 2 (see Section INGREDIENTS), Chicken Fillet Strips (see Section CHICKEN). Mayonnaise sauce 

"Light": Water, refined deodorized sunflower oil, sugar, thickeners (E1442, E1450, xanthan gum), salt, acidity regulator: E260, preservatives: E211 and 

E385, mustard essential oil, turmeric, dye: E160a. Tomato ketchup: Drinking water, tomato paste, granulated sugar, vinegar, salt, spice extracts (contains 

celery). Pickled cucumbers: Cucumbers, drinking water, salt, acidity regulator: E260, salt, firming agent E509, natural food flavouring, preservative E202. 

Onion: white salad onion

Sunny bun: List of ingredients 1 or List of ingredients 2 or List of ingredients 3 (see Section INGREDIENTS), Original chicken strips (see Section CHICKEN), 

Processed sliced cheese: List of ingredients 1 or List of ingredients 2 (see Section INGREDIENTS), Tomato ketchup: Drinking water, tomato paste, 

granulated sugar, vinegar, salt, spice extracts (contains celery). Sauce based on vegetable oils Mustard original: Water, vegetable oil, sugar, mustard 

(water, spirit vinegar, mustard seeds, spices, spice extract), egg products, thickening agent: E1422, E415, acidity regulator E260, salt, mustard seeds, curry 

spice mix, red paprika, colouring agent: E160a, preservative: E202, flavouring. Onion: White onion salad. Pickled cucumbers: Cucumbers, drinking water, 

salt, acidity regulator: E260, salt, firming agent E509, natural food flavouring, preservative E202

Sesame Bun: List of ingredients 1 or List of ingredients 2 or List of ingredients 3 (see Section INGREDIENTS). Original Chicken fillet (see Section 

INGREDIENTS). Sauce based on vegetable oils Caesar: Vegetable oil, water, egg products, sugar, garlic paste (garlic, vegetable oil, salt, acidity regulator 

E330), thickening agent: E1422, E415, salt, acidity regulators (E260, E270), natural flavour , black pepper, basil, oregano, preservatives (E211, E202), 

antioxidant: E385. Fresh tomatoes: Fresh washed tomatoes. Iceberg lettuce: Iceberg lettuce.

Sesame Bun: List of ingredients 1 or List of ingredients 2 or List of ingredients 3 (see Section INGREDIENTS). Spicy chicken fillet (see Section INGREDIENTS). 

Sauce based on vegetable oils Burger: Water, vegetable oil, cucumber seasoning (cucumber, sugar, glucose, salt, acidity regulator E260, flavour, sealant: 

E509, thickening agent: E415, preservatives: E202, E211), sugar, mustard (water, alcohol vinegar, mustard seeds, spices, spice extract), egg products, 

thickening agent E1422, E415, salt, acidity regulator E260, ground paprika, dyes (E160c, E150d), preservative: E202, antioxidant: E385. Iceberg lettuce: 

Iceberg lettuce . Pickled cucumbers: Cucumbers, drinking water, salt, acidity regulator: E260, salt, firming agent E509, natural food flavouring, preservative 

E202. Onion: white salad onion

 Sesame Bun: List of ingredients 1 or List of ingredients 2 or List of ingredients 3 (see Section INGREDIENTS). Original chicken fillet (see Section 

INGREDIENTS). Sauce based on vegetable oils Caesar: Vegetable oil, water, egg products, sugar, garlic paste (garlic, vegetable oil, salt, acidity regulator 

E330), thickening agent: E1422, E415, salt, acidity regulators (E260, E270), natural flavour , black pepper, basil, oregano, preservatives (E211, E202), 

antioxidant: E385. Fresh tomatoes: Fresh washed tomatoes. Processed sliced cheese: List of ingredients 1 or List of ingredients 2 (see Section 

INGREDIENTS). Iceberg lettuce: Iceberg lettuce.

 Sesame Bun: List of ingredients 1 or List of ingredients 2 or List of ingredients 3 (see Section INGREDIENTS). Spicy chicken fillet (see Section INGREDIENTS). 

Sauce based on vegetable oils. Burger: Water, vegetable oil, cucumber seasoning (cucumber, sugar, glucose, salt, acidity regulator E260, flavour, sealant: 

E509, thickening agent: E415, preservatives: E202, E211), sugar, mustard (water, alcohol vinegar, mustard seeds, spices, spice extract), egg products, 

thickening agent E1422, E415, salt, acidity regulator E260, ground paprika, colouring agents (E160c, E150d), preservative: E202, antioxidant: E385. 

Processed sliced cheese: List of ingredients 1 or List of ingredients 2 (see Section INGREDIENTS). Iceberg lettuce: Iceberg lettuce. Pickled cucumbers: 

Cucumbers, drinking water, salt, acidity regulator: E260, salt, firming agent E509, natural food flavouring, preservative E202. Onion: white salad onion

Fries small (see Section GARNISHES),  Original chicken strips,  Chicken wings, Original chicken legs (see Section CHICKEN).

Frozen fries: Potato, sunflower oil, dextrose, stabilizer: E450(i). Vegetable oil – Vegafray mixture: Refined deodorized vegetable oils: sunflower, rapeseed; 

defoamer: E900. Food table salt Extra.

Frozen potato wedges: List of ingredients 1 or List of ingredients 2 (see Section INGREDIENTS).

Sesame Bun: List of ingredients 1 or List of ingredients 2 or List of ingredients 3 (see Section INGREDIENTS). Original chicken fillet (see Section 

INGREDIENTS). Potato pancake: List of ingredient 1 or List of ingredient 2 (see Section INGREDIENTS). Sauce based on vegetable oils Caesar: Vegetable oil, 

water, egg products, sugar, garlic paste (garlic, vegetable oil, salt, acidity regulator E330), thickening agent: E1422, E415, salt, acidity regulators (E260, 

E270), natural flavour , black pepper, basil, oregano, preservatives (E211, E202), antioxidant: E385. Fresh tomatoes: Fresh washed tomatoes. Processed 

sliced cheese: List of ingredients 1 or List of ingredients 2 (see Section INGREDIENTS). Iceberg lettuce: Iceberg lettuce.



SANDWICHES IN BUNS Spicy Chef Tower

SANDWICHES IN FLATBREADS SANDWICHES IN FLATBREADS

SANDWICHES IN FLATBREADS Original BOXMASTER

SANDWICHES IN FLATBREADS Spicy BOXMASTER

SANDWICHES IN FLATBREADS AI-TWISTER

SANDWICHES IN FLATBREADS Original TWISTER FROM TOASTER

SANDWICHES IN FLATBREADS Spicy TWISTER FROM TOASTER

SANDWICHES IN FLATBREADS Original TWISTER CHEF

SANDWICHES IN FLATBREADS Spicy TWISTER CHEF

ADDITIONAL INGREDIENTS TO SANDWICHES
ADDITIONAL INGREDIENTS TO 

SANDWICHES

ADDITIONAL INGREDIENTS TO SANDWICHES CHEESE SLICE

ADDITIONAL INGREDIENTS TO SANDWICHES POTATO HASH BROWN

COFFEE-BASED DRINKS COFFEE-BASED DRINKS

COFFEE-BASED DRINKS

Coffee Double Espresso 0.2, grain

Coffee Americano 0.2, grain

Coffee Americano 0.3, grain

MILK-CONTAINING DRINKS MILK-CONTAINING DRINKS

Wheat Tortilla: List of ingredients 1 or List of ingredients 2 or List of ingredients 3 (see Section INGREDIENTS). Original chicken strips (see Section 

CHICKEN). Mayonnaise sauce "Light": Water, refined deodorized sunflower oil, sugar, thickening agents (E1442, E1450, xanthan gum), salt, acidity 

regulator: E260, preservatives: E211 and E385, mustard essential oil, turmeric, colouring agent: E160a. Fresh washed tomatoes. Iceberg lettuce.

Wheat Tortilla: List of ingredients 1 or List of ingredients 2 or List of ingredients 3 (see Section INGREDIENTS). Spicy chicken fillet strips (see Section 

CHICKEN). Mayonnaise sauce "Light": Water, refined deodorized sunflower oil, sugar, thickening agents (E1442, E1450, xanthan gum), salt, acidity 

regulator: E260, preservatives: E211 and E385, mustard essential oil, turmeric, colouring agent: E160a. Fresh washed tomatoes. Iceberg lettuce.

Wheat Tortilla: List of ingredients 1 or List of ingredients 2 or List of ingredients 3 (see Section INGREDIENTS). Original chicken strips (see Section 

CHICKEN). Sauce based on vegetable oils. Burger: Water, vegetable oil, cucumber seasoning (cucumber, sugar, glucose, salt, acidity regulator E260, 

flavour, firming agent: E509, thickening agent: E415, preservatives: E202, E211), sugar, mustard (water, alcohol vinegar, mustard seeds, spices, spice 

extract), egg products, thickening agent E1422, E415, salt, acidity regulator E260, ground paprika, colouring agents (E160c, E150d), preservative: E202, 

antioxidant: E385. Fresh washed tomatoes. Processed sliced cheese: List of ingredients 1 or List of ingredients 2 (see Section INGREDIENTS). Iceberg 

lettuce.

Wheat Tortilla: List of ingredients 1 or List of ingredients 2 or List of ingredients 3 (see Section INGREDIENTS). Original chicken strips (see Section 

CHICKEN). Sauce based on vegetable oils. Burger: Water, vegetable oil, cucumber seasoning (cucumber, sugar, glucose, salt, acidity regulator E260, 

flavour, firming agent: E509, thickening agent: E415, preservatives: E202, E211), sugar, mustard (water, alcohol vinegar, mustard seeds, spices, spice 

extract), egg products, thickening agent E1422, E415, salt, acidity regulator E260, ground paprika, colouring agents (E160c, E150d), preservative: E202, 

antioxidant: E385. Fresh washed tomatoes. Processed sliced cheese: List of ingredients 1 or List of ingredients 2 (see Section INGREDIENTS). Iceberg 

lettuce.

Processed sliced cheese: List of ingredients 1 or List of ingredients 2 (see Section INGREDIENTS).

Sesame Bun: List of ingredients 1 or List of ingredients 2 or List of ingredients 3 (see Section INGREDIENTS). Spicy chicken fillet (see Section INGREDIENTS). 

Potato pancake: List of ingredients 1 or List of ingredients 2 (see Section INGREDIENTS). Sauce based on vegetable oils. Burger: Water, vegetable oil, 

cucumber seasoning (cucumber, sugar, glucose, salt, acidity regulator E260, flavour, firming agent: E509, thickening agent: E415, preservatives: E202, 

E211), sugar, mustard (water, alcohol vinegar, mustard seeds, spices, spice extract), egg products, thickening agent E1422, E415, salt, acidity regulator 

E260, ground paprika, colouring agents (E160c, E150d), preservative: E202, antioxidant: E385. Processed sliced cheese: List of ingredients 1 or List of 

ingredients 2 (see Section INGREDIENTS). Iceberg lettuce: Iceberg lettuce. Pickled cucumbers: Cucumbers, drinking water, salt, acidity regulator: E260, salt, 

firming agent E509, natural food flavouring, preservative E202. Onion: white salad onion

 Wheat Tortilla: List of ingredients 1 or List of ingredients 2 or List of ingredients 3. Original chicken fillet (see Section INGREDIENTS). Potato pancake: List 

of ingredients 1 or List of ingredients 2 (see Section INGREDIENTS). Fresh tomatoes: Fresh washed tomatoes. Mayonnaise sauce "Light": Water, refined 

deodorized sunflower oil, sugar, thickening agents (E1442, E1450, xanthan gum), salt, acidity regulator: E260, preservatives: E211 and E385, mustard 

essential oil, turmeric, colouring agent: E160a. Iceberg lettuce: Iceberg lettuce. Processed sliced cheese: List of ingredients 1 or List of ingredients 2 (see 

Section INGREDIENTS).

Wheat Tortilla: List of ingredients 1 or List of ingredients 2 or List of ingredients 3 (see Section INGREDIENTS). Spicy chicken fillet (see Section 

INGREDIENTS). Potato pancake: List of ingredients 1 or List of ingredients 2 (see Section INGREDIENTS). Fresh tomatoes: Fresh washed tomatoes. 

Mayonnaise sauce "Light": Water, refined deodorized sunflower oil, sugar, thickening agents (E1442, E1450, xanthan gum), salt, acidity regulator: E260, 

preservatives: E211 and E385, mustard essential oil, turmeric, colouring agent: E160a. Iceberg lettuce: Iceberg lettuce. Processed sliced cheese: List of 

ingredients 1 or List of ingredients 2 (see Section INGREDIENTS).Cheese flavoured Wheat Tortilla: List of ingredients 1 or List of ingredients 2 (see Section INGREDIENTS). Chicken strips (see Section CHICKEN). Iceberg 

lettuce. Vegetable oil-based sauce Cheese special: Water, vegetable oil, thickening agents (E1422, E415, E412), sugar, egg products, salt, cheese (contains 

E509 firming agent), acidity regulators (E260, E270), citrus food fibers, natural flavours , colouring agents (E160a, E160c), preservatives (E211, E202), 

antioxidant: E385. Fresh washed tomatoes.

List of ingredients 1 or List of ingredients 2 (see Section INGREDIENTS).

Boiled water: Boiled water. Dark roasted coffee beans "JARDIN GUSTO" or "Nescafe Seleccione": Arabica, Robusta. Packed sand sugar: Sand sugar.



MILK-CONTAINING DRINKS

Milk-containing drink Coffee Cappuccino 0.2

Milk-containing drink Coffee Cappuccino 0.3

Milk-containing drink Coffee Cappuccino 0.4

MILK-CONTAINING DRINKS

Milk-containing drink Coffee Latte 0.2

Milk-containing drink Coffee Latte 0.3

Milk-containing drink Coffee Latte 0.4

TEA-BASED DRINKS
Tea black new 0.3 l

Tea black new 0.4 l

TEA-BASED DRINKS
Tea green new 0.3 l

Tea green new 0.4 l

SYRUPS

Vanilla-flavoured syrup 0,2 l

Vanilla-flavoured syrup 0,3 l

Vanilla-flavoured syrup 0,4 l

SYRUPS

Caramel-flavoured syrup 0,2 l

Caramel-flavoured syrup 0,3 l

Caramel-flavoured syrup 0,4 l

MILK SHAKES
Milkshake Forest Strawberry 0.25 l

Milkshake Forest Strawberry 0.4 l

MILK SHAKES
Milkshake Delicate Vanilla 0.25 l

Milkshake Delicate Vanilla 0.4 l

MILK SHAKES
Milkshake Chocolate-Nut 0.25 l

Milkshake Chocolate-Nut 0.4 l

FLOUR CONFECTIONARY GOODS Muffin Blueberry

FLOUR CONFECTIONARY GOODS Muffin Toffee Chocolate Tulip

FLOUR CONFECTIONARY GOODS Donut Apple

FLOUR CONFECTIONARY GOODS Donut Nut

SAUCE AND ADDITIVES FOR DESSERT Strawberry Sauce

SAUCE AND ADDITIVES FOR DESSERT Caramel Sauce

SAUCE AND ADDITIVES FOR DESSERT Chocolate Sauce

Boiled water: Boiled water. Bohea black tea (packaged): Bohea black tea. Packed sand sugar: Sand sugar.

Boiled water: Boiled water. Bohea green tea (packaged): Bohea green tea. Packed sand sugar: Sand sugar.

Vanilla-flavoured syrup CLASSIC : Sugar, drinking water, natural flavour, acidity regulator E330, preservative (E202), colouring agent (E150a)

Caramel-flavoured syrup CLASSIC: Sugar, drinking water, natural flavour (contains colouring agent (E150a)), acidity regulator E330, preservative (E202), 

colouring agent (E150a).

Ultra-pasteurized liquid milk mix for cocktail, fat content 2.5%: Skimmed milk, sugar, dairy cream, dry glucose syrup, dry whey, complex food additive 

(thickening agents: E412, E410; stabilizer - E407, dextrose), acidity regulators - E339. Pasteurized filling agent "Strawberry Syrup": Sugar, water, glucose-

fructose syrup, strawberry juice concentrate, apple juice concentrate, Strawberry flavouring, acidity regulators: E330, E331iii, colouring agents: E160a, 

E120, preservative: E202

Ultra-pasteurized liquid milk mix for cocktail, fat content 2.5%: Skimmed milk, sugar, dairy cream, dry glucose syrup, dry whey, complex food additive 

(thickening agents: E412, E410; stabilizer - E407, dextrose), acidity regulators - E339. Pasteurized filling agent "Vanilla Syrup": Water, sugar, glucose-

fructose syrup, apple juice concentrate, Bourbon vanilla extract, Vanilla flavouring, acidity regulators: E331iii, E330, preservative: E202

Boiled water: Boiled water. UHT drinking milk with fat content 1.5%: UHT drinking milk with 1.5% fat content. Dark roasted coffee beans "JARDIN GUSTO" 

or "Nescafe Seleccione": Arabica, Robusta. Packed sand sugar: Sand sugar.

Boiled water: Boiled water. UHT drinking milk with fat content 1.5%: UHT drinking milk with 1.5% fat content. Dark roasted coffee beans "JARDIN GUSTO" 

or "Nescafe Seleccione": Arabica, Robusta. Packed sand sugar: Sand sugar.

Caramel Sauce: Glucose syrup, fructose syrup, sugar, water, sweetened condensed milk (whole milk, sugar), water-retaining agent: E422, thickening agent 

(E1442, E415) butter, colouring agent: E150a, salt, fragrance, preservative: E202

 Chocolate Sauce: fructose syrup, water, cocoa powder, fructose, thickening agents (E1442, E415), salt, flavouring, preservative: E202, acidity regulator: 

E451i

Ultra-pasteurized liquid milk mix for cocktail, fat content 2.5%: Skimmed milk, sugar, dairy cream, dry glucose syrup, dry whey, complex food additive 

(thickening agents: E412, E410; stabilizer - E407, dextrose), acidity regulators - E339. Pasteurized filler "Chocolate-Nut Syrup": Sugar, water, glucose-

fructose syrup, colouring agent: E150d, cocoa powder, dark chocolate mass (cocoa mass, sugar, whey powder, emulsifier: E322), flavour "Chocolate", 

acidity regulators: E330, E331iii, nut paste (hazelnut), colouring agent: E120, preservative: E202

Blueberry Muffin Tulip: wheat flour, sugar, vegetable fats (rapeseed, palm oil), water, blueberries, egg powder, thickening agents (E1450, E1414), dextrose, 

rising agents (E450i), stabilizer (E501ii), whey powder (milk) , dry egg white, emulsifiers (E475, E481), stabilizer (xanthan gum), salt, flavouring, colouring 

agent (E160a).

Double Chocolate Muffin Tulip: wheat flour, sugar, water, vegetable fats (rapeseed oil), milk chocolate 7% (sugar, whole milk powder, cocoa butter, cocoa 

mass, emulsifier: soy lecithin, natural vanilla flavour), dark chocolate 7% (sugar, cocoa mass, cocoa butter, emulsifier: soy lecithin, natural vanilla flavour), 

egg powder, thickening agent (E1414), low-fat cocoa powder 2%, riising agents: (E450i, E500ii,), whey powder (milk), dry egg white, emulsifiers (E475), salt, 

flavouring, stabilizer (E415)

Donut with apple filling and cinnamon, sugar coated: wheat flour, water, vegetable fat (palm), apple filling with cinnamon (sugar, water, apple juice 

concentrate, corn starch, thickening agent pectin, acidity regulators (E330, E333), lemon and safflower concentrate, cinnamon, flavouring, caramelized 

sugar syrup), cinnamon sugar (sugar, cinnamon, vegetable fat (palm)), sugar, glucose, yeast, vegetable oil (rapeseed), soy flour, whey powder, rising agents 

(E450i, E500ii), salt, emulsifiers (E471, E481), wheat gluten, skimmed milk powder, antioxidant (E300), egg powder, colouring agent (E160a), flavour.

Donut with nut filling, crushed nuts coated: wheat flour, water, vegetable fat (palm), nut filling (sugar, vegetable oils (sunflower, palm), fat-reduced cocoa 

powder, hazelnut paste, emulsifier (E322), vegetable fat (palm), flavour), nut coating (sugar, vegetable fat (palm-kernel, palm, coconut), whole milk 

powder, whey powder, defatted cocoa powder, hazelnut, soy lecithin emulsifier, flavour), peanut, sugar, glucose (wheat), yeast, vegetable oil (rapeseed), 

soy flour, whey powder, rising agents (E450i, E500ii), salt, emulsifiers (E471, E481), wheat gluten, skimmed milk powder, antioxidant (E300), egg powder , 

colouring agent E160a, fragrance.

Natural concentrate "Strawberry": Sugar, strawberry, water, strawberry juice, strawberry seeds, acidity regulator E330, stabilizer E440, colouring agent 

E163, caramelized sugar, antioxidant E300, preservative E202, flavour "Strawberry".



MILK SOFT ICE-CREAM ICE-CREAM CORNET

MILK SOFT ICE-CREAM ICE-CREAM CHOCOLATE

MILK SOFT ICE-CREAM ICE-CREAM CARAMEL

MILK SOFT ICE-CREAM Ice-cream with strawberry

NON-ALCOHOLIC DRINKS SOFT DRINKS

NON-ALCOHOLIC DRINKS 

PEPSI-COLA mini 0,3 л

PEPSI-COLA small 0,4 л

PEPSI-COLA standard 0,5 л

NON-ALCOHOLIC DRINKS 

MIRINDA mini 0,3 l

MIRINDA small 0,4 l

MIRINDA standard 0,5 l

NON-ALCOHOLIC DRINKS  

SEVEN-UP mini 0,3 l

SEVEN-UP small 0,4 l

SEVEN-UP standard 0,5 l

INGREDIENTS INGREDIENTS

INGREDIENTS Original chicken fillet 

INGREDIENTS Spicy chicken fillet

INGREDIENTS Wheat tortilla List of ingredients 1

INGREDIENTS Wheat tortilla List of ingredients 2

INGREDIENTS Wheat tortilla List of ingredients 3

INGREDIENTS Cheese-flavoured wheat tortilla List of ingredients 1

Ultra-pasteurized liquid milk mix for ice cream,  fat content 3.5%: Skimmed milk, sugar, dairy cream, whey powder, glucose-fructose syrup, skimmed milk 

powder, complex food additive (thickening agent - E412, emulsifier - E471, dextrose, stabilizer - E407, flavour), flavour, regulator acidity - E339. Wafer 

cones: Premium wheat flour, corn starch, refined deodorized coconut oil, soy lecithin emulsifier, water, sugar, salt, rising agent E500ii

Ultra-pasteurized liquid milk mix for ice cream, fat content 3.5%: Skimmed milk, sugar, cream, whey powder, glucose-fructose syrup, skimmed milk 

powder, complex food additive (thickening agent - E412, emulsifier - E471, dextrose, stabilizer - E407, flavour), flavour, regulator acidity - E339. Chocolate 

Sauce: fructose syrup, water, cocoa powder, fructose, thickening agents (E1442, E415), salt, flavouring, preservative: E202, acidity regulator: E451i

Ultra-pasteurized liquid milk mix for ice cream, fat content 3.5%: Skimmed milk, sugar, cream, whey powder, glucose-fructose syrup, skimmed milk 

powder, complex food additive (thickening agent - E412, emulsifier - E471, dextrose, stabilizer - E407, flavour), flavour, regulator acidity - E339. Caramel 

Sauce: Glucose syrup, fructose syrup, sugar, water, sweetened condensed milk (whole milk, sugar), water-retaining agent: E422, thickening agents (E1442, 

E415) butter, colouring agent: E150a, salt, fragrance, preservative: E202

Ultra-pasteurized liquid milk mix for ice cream, fat content 3.5%: Skimmed milk, sugar, cream, whey powder, glucose-fructose syrup, skimmed milk 

powder, complex food additive (thickening agent - E412, emulsifier - E471, dextrose, stabilizer - E407, flavour), flavour, regulator acidity - E339. Natural-

based concentrate "Strawberry": Sugar, strawberry, water, strawberry juice, strawberry seeds, acidity regulator E330, stabilizer E440, colouring agent 

E163, caramelized sugar, antioxidant E300, preservative E202, flavour "Strawberry".

Fillet H&S (broiler chicken fillet, drinking water, salt, flavour and aroma enhancer E621, corn starch, red chili pepper, paprika, capsicum pepper extract, 

garlic powder, stabilizers (E450, E452), acidity regulator E451, E262, E331, rice starch); Premium wheat flour; Vegetable oil - Vegafray mixture (Refined 

deodorized vegetable oils: sunflower, rapeseed; defoamer: E900), Flavouring food additive "Hot and spicy breading FKFC" (Rising agents (E450i, E500ii), 

wheat flour enriched with vitamins and minerals (wheat flour, E170, powdered iron, niacin, thiamine), dextrose, flavour (contains turmeric extract), 

rapeseed oil).

Premium wheat flour, water, refined deodorized sunflower oil, sugar, rising agents (E500ii, E450i), salt, emulsifier: E471, wheat gluten, acidity regulator 

E296, preservative: E223

Wheat flour of the highest grade, water, emulsifiers (E471, E481), acidity regulator E450i, rising agent E500ii, wheat starch, thickening agent E412, flour 

treatment agent E516, inactivated baker's yeast, anti-caking agent - E551, enzymes), refined deodorized sunflower oil , water-retaining agent glycerin, salt, 

sugar, acidity regulator E296

Wheat flour of the highest grade, water, sunflower oil, emulsifier E471, wheat gluten, sugar, rising agent E500ii, E450i, salt, acidity regulator E296, 

technological processing aid - enzyme preparation of microbial origin (wheat flour, enzymes - xylanase, alpha-amylase) , anioxidant E223

Wheat flour of the highest grade, water, refined deodorized sunflower oil, flavouring "Cheese with spices" (dry milk whey, salt, onion powder, garlic 

powder, yeast extract, flavour and aroma enhancers (E627, E631), glucose, maltodextrin, natural flavouring agents, acidity regulators (E270, E327, E334), 

anti-caking agent: E551), sugar, rising agents (E500ii, E450i), salt, emulsifier: E471, wheat gluten, acidity regulator E296, colouring agents (E160b, E160a, 

E304), antioxidant alpha-Tocopherol, preservative: E223

Drinking water. Syrup for devices of the "Postmix" system for the preparation of non-alcoholic drink "Pepsi-Cola". Flavoured: Sand sugar; Drinking water; 

Colouring agent: simple E150a; Acidity regulator:E338; Caffeine (no more than 110 mg/l per finished drink); Natural flavour "Pepsi".

Drinking water. Syrup for devices of the "Postmix" system for the preparation of non-alcoholic drink "Mirinda Refreshing (refreshing) orange flavour". 

Flavoured: Sand sugar; Drinking water; Acidity regulators: E330, E331; Preservative: E211; Colouring agent: E110; Antioxidant: E300; Natural flavour 

"Orange".

Drinking water. Syrup for devices of the "Postmix" system for the preparation of non-alcoholic drink "Seven-Up". Flavoured: Drinking water; Sugar; Acidity 

regulators: E296, E330, E331; Natural flavour, Preservative: E211, sweeteners E950, E955.

Fillet  OR (broiler chicken fillet, drinking water, stabilizers (E452, E450), acidity regulator E451, salt, acidity regulators E262, E331, rice starch); Premium 

wheat flour; Vegetable oil -  Vegafray mixture (Refined deodorized vegetable oils: sunflower, rapeseed; defoamer: E900), Food table salt Extra; Food 

flavouring "KF MOR Breading - flavouring for chicken (flavour and aroma enhancer (E621), salt, black pepper, white pepper, KFC seasoning (contains 

spices, dried garlic, red pepper), rapeseed oil); Milk-egg mixture (Milk skimmed milk powder, whey powder, corn starch, egg white powder).



INGREDIENTS Cheese-flavoured wheat tortilla List of ingredients 2

INGREDIENTS Sesame bun List of ingredients 1

INGREDIENTS Sesame bun List of ingredients 2

INGREDIENTS Sesame bun List of ingredients 3

INGREDIENTS Danish hot-dog bun List of ingredients 1

INGREDIENTS Danish hot-dog bun List of ingredients 2

INGREDIENTS Sunny bun List of ingredients 1

INGREDIENTS Sunny bun List of ingredients 2

INGREDIENTS Sunny bun List of ingredients 3

INGREDIENTS Potato patties List of ingredients 1

INGREDIENTS Potato patties List of ingredients 2

INGREDIENTS Potato wedges List of ingredients 1

INGREDIENTS Potato wedges List of ingredients 2

INGREDIENTS Processed sliced cheese List of ingredients 1

INGREDIENTS Processed sliced cheese List of ingredients 2

Wheat flour of the highest grade, drinking water, dry mix for tortilla (emulsifiers (E471, E481), acidity regulator E450i, wheat flour, rising agent E500ii, 

wheat starch, dried onion (powder), Cheese flavour, thickening agent E412, substance for processing flour E516, colouring agents (E160c, E160a), 

inactivated baker's yeast, "Butter" flavouring, caramelized burnt sugar, anti-caking agent - E551, enzymes), water-retaining agent glycerin, refined 

deodorized sunflower oil, dry wheat gluten, salt, sugar, acidity regulator E296

Cheeses, including Cheddar cheese, butter, skimmed milk powder, milk protein, emulsifiers (E331, E339), salt, preservative E201, acidity regulator E330, 

food colouring agents (E160a, E161b), drinking water

Cheddar cheese (normalized pasteurized milk, salt, thickening agent E509, milk-clotting enzyme preparation of microbial origin, bacterial starter of 

mesophilic and thermophilic lactic acid microorganisms), butter, drinking water, skimmed milk powder, milk protein, emulsifiers (E331, salt, preservative 

E201, regulator acidity E330, natural flavour, mixture of colouring agents (paprika extract and keratin)

Wheat flour of the highest grade, drinking water, sugar, vegetable oil, corn grits, salt, dry instant baking yeast, wheat gluten, wheat flour of the first grade, 

emulsifiers (E472e, E481), anti-caking agent E170, antioxidant E300, enzyme preparations

Wheat flour of the first grade, water, sugar, vegetable oil, corn grits, salt, dry baker's yeast, stabilizer E412, emulsifiers E471, E472e, E481, thickening agent 

E516, dextrose, malted wheat flour, enzymes, anti-caking agent E170, E341iii, antioxidant E300 , substance for processing flour E920

Potato pancakes (Hash Browns) (potato, sunflower oil, breading (onion powder, salt, rice flour, sugar, flavourings, yeast extract, rapeseed oil, white 

pepper), potato starch, potato flakes (potato, spice extracts), dextrose) ; vegetable oil - Vegafray mixture (refined deodorized vegetable oils: sunflower, 

rapeseed; defoamer: E900).

Potato pancakes (Hash Browns) (Potatoes, sunflower oil, dry potato flakes, table salt, dry chopped onion, dextrose, spices (ground white pepper)); 

Vegetable oil - Vegafray mixture (refined deodorized vegetable oils: sunflower, rapeseed; defoamer: E900).

Potato, sunflower oil, breading (5.5%) (wheat flour, rice flour, corn starch, dry chopped vegetables (onions, garlic), table salt, potato dextrin, modified 

potato starch, spices (0.07%), yeast extract, rising agent: E500ii, natural colouring agent: E160c, spice extract)

Potato, breading [wheat flour, salt, E1412 thickening agent, corn starch, garlic powder, spices (chili pepper, paprika powder, cayenne pepper, cumin, black 

pepper, turmeric), onion powder, rising agents (E450i, E500ii), dextrose, yeast extract, spice extract (paprika, black pepper), anti-caking agent E551)], 

vegetable oil, dextrose monohydrate, stabilizer: E450i

Wheat flour of the highest grade, drinking water, sugar, vegetable oil, wheat gluten, potato starch, table salt, dry instant baking yeast, bleached sesame 

seeds, black sesame seeds, E300 antioxidant, E500ii acidity regulator, enzyme preparations

Wheat flour of the highest grade, drinking water, sugar, vegetable oil, wheat gluten, potato starch, table salt, dry instant baking yeast, bleached sesame 

seeds, black sesame seeds, first grade baking wheat flour, emulsifiers (Е472е, Е481) , anti-caking agent E170, antioxidant E300, enzyme preparations

Wheat flour of the highest grade, drinking water, sugar, baker's yeast, wheat vegetable protein concentrate, vegetable oil, peeled sesame seeds, salt, 

baking improver (wheat flour, enzymes), antioxidant - Е300

Wheat flour of the highest grade, drinking water, sugar, vegetable oil, salt, dry instant baking yeast, wheat gluten, deactivated yeast, antioxidant E300, 

acidity regulator E500ii, enzyme preparations

Wheat flour of the highest grade, drinking water, sugar, vegetable oil, salt, dry instant baking yeast, wheat gluten, wheat flour of the first grade, emulsifiers 

(E472e, E481), anti-caking agent E170, antioxidant E300, enzyme preparations

Wheat flour of the highest grade, drinking water, sugar, vegetable oil, corn grits, salt, dry instant baking yeast, wheat gluten, antioxidant E300, acidity 

regulator E500ii, enzyme preparations


