
Anexo V - Código de Boas Práticas

A informação compilada relativa a ingredientes alergénios, só é válida com o rigoroso

cumprimento das Fichas Técnicas. Qualquer alteração de marca de matéria-prima

invalida esta mesma informação. Esta compilação não tem em linha de conta quaisquer

contaminações cruzadas que possam ocorrer no processo produtivo, pelo que face à

diversidade de ingredientes que manipulamos, não conseguimos garantir a ausência de

alergénios originalmente não identificados. Em caso de dúvida, o rótulo original da matéria-

prima tem de ser consultado.

Alergénios

A sem alergénios

sem alergénios

sem alergénios

amendoim, frutos casca rija, sésamo

peixe

sem alergénios

sem alergénios

B sem alergénios

glúten, soja, leite

glúten, leite, soja, sésamo

sem alergénios

glúten, ovo

sem alergénios

C crustáceos, dióxido de enxofre e sulfitos, leite

sulfitos

sem alergénios

sem alergénios

glúten, leite, soja, sésamo

D peixe, crustáceos, ovo, soja, leite, aipo, moluscos

E sem alergénios

F sem alergénios

sulfitos

M sem alergénios

ovo, leite, mostarda

leite

sem alergénios

sem alergénios

dióxido de enxofre, sulfitos, glúten, mostarda

glúten, mostarda, sulfitos

ovo, peixe, leite, frutos casca rija, sulfitos, aipo

soja, trigo, sulfitos

O ovo

P glúten, soja, sésamo

glúten, soja, leite, frutos casca rija, sésamo

sulfitos, ovo, leite, mostarda, aipo

peixe, crustáceos, ovo, soja, leite, aipo, moluscos, mostarda

peixe, ovo, leite, mostarda

sem alergénios

Q leite

leite

leite

leite

leite

leite

leite

sem alergénios

R sem alergénios

S peixe

Ingredientes Alergénios

Espinafre Fresco

Azeite de Rosmaninho

Molho de Laranja com Mostarda e Mel

Batatas Fritas

Ovo Cozido

Fiambre

Molho Pesto com Azeite Virgem Extra

Molho Teriyaki

Queijo Fatias - Edam

Queijo Fatias - Mozzarella

Mel

Amêndoa Laminada Torrada

Bacon

Salmão Fumado

Delícias do Mar

Atum

Azeitona Preta

Cenoura Ralada

Quinoa

Croutons de Alho e Coentros

Molho Balsâmico

Maionese

Manteiga

Frango Assado

Pasta de Frango

Pasta de Delícias do Mar

Pasta de Atum

Base de Salada (Alface e  Rúcula)

Base de Salada (Fusilli)

Manga

Milho

Presunto

Queijo Brie

Queijo Creme

Queijo Fresco

Queijo Mozzarella Fresco

Pão de Forma

Queijo Feta

Rúcula

Cogumelos Assados

Alface

Abacaxi Caramelizado

Camarão Salteado

Coentros

Baguete de Trigo

Baguete de Cereais

Pão Saloio

Abacaxi Fresco

Produto para venda

PREPARAÇÕES
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Anexo V - Código de Boas Práticas

A informação compilada relativa a ingredientes alergénios, só é válida com o rigoroso

cumprimento das Fichas Técnicas. Qualquer alteração de marca de matéria-prima

invalida esta mesma informação. Esta compilação não tem em linha de conta quaisquer

contaminações cruzadas que possam ocorrer no processo produtivo, pelo que face à

diversidade de ingredientes que manipulamos, não conseguimos garantir a ausência de

alergénios originalmente não identificados. Em caso de dúvida, o rótulo original da matéria-

prima tem de ser consultado.

Alergénios

Ingredientes Alergénios

Produto para venda

soja, leite, mostarda

sem alergénios

glúten, soja

T sem alergénios

glúten

dióxido de enxofre, sulfitos, glúten, mostarda

glúten, ovo, dióxido de enxofre, sulfitos, glúten, mostarda

peixe, sulfitos. glúten, ovo

sulfitos, glúten, ovo

ovo, glúten, leite, soja, sésamo

sulfitos, dióxido de enxofre, glúten, mostarda, amendoim, frutos casca rija, sésamo

glúten, ovo, mostarda, sulfitos, peixe, leite

glúten, soja, sulfitos, ovo, peixe

leite, sulfitos

glúten, mostarda, ovo, leite, soja, sulfitos

sulfitos, glúten, mostarda, leite, soja, sésamo

Não inclui manteiga ou maionese quando opcional - VER EM SEPARADO

ovo, leite, mostarda

leite

leite, glúten

soja, ovo, glúten, leite

peixe, ovo, leite, mostarda, glúten, soja

peixe, ovo, glúten, soja, leite

sulfitos, ovo, leite, mostarda, aipo, glúten, soja

sulfitos, ovo, glúten, soja, leite

peixe, crustáceos, ovo, soja, leite aipo, moluscos, mostarda, glúten

peixe, crustáceos, ovo, soja, leite, aipo, moluscos, glúten

soja, leite, mostarda, ovo, glúten, aipo, sulfitos

leite, peixe, glúten, soja

leite, glúten, soja

sulfitos, leite, glúten, soja

sulfitos, leite, glúten, soja

leite, glúten, soja

Inclui pão de forma

glúten, soja, sésamo, ovo, leite, mostarda, sulfitos

Inclui pão

leite, glúten, soja, frutos casca rija, sésamo

sulfitos, leite, glúten, soja, frutos casca rija, sésamo

leite, glúten, soja, frutos casca rija, sésamo

leite, amendoim, frutos de casca rija, sésamo, glúten, soja

glúten, ovo, leite, soja, sésamo, crustáceos, dióxido de enxofre e sulfitos, amendoim, frutos 

casca rija, sésamo

Frango, Bacon e Brie  (sem manteiga e sem maionese - opcional)

Frango e Mozzarella  (sem manteiga e sem maionese - opcional)

TOSTAS EM PÃO SALOIO

Frango (sem manteiga e sem maionese - opcional)

Supremo de Frango

Hot Dog (inclui maionese, ketchup e mostarda)

Presunto e Brie (sem manteiga e sem maionese - opcional)

Bacon e Ovo (sem manteiga e sem maionese - opcional)

Pasta de Atum

Atum (sem manteiga e sem maionese - opcional)

Pasta de Delícias

Delícias do Mar (sem manteiga e sem maionese - opcional)

Pasta de Frango

Manteiga

Queijo Fresco (sem manteiga e sem maionese - opcional)

Maionese

Salada Clássica de Frango (base mista - sem tempero)

Salada Suprema

SANDES (Baguete de Trigo)

Salmão

Salada Oriental

Salada Continental

Salada Crocante

Salada Tropical

Salada Clássica de Atum (base mista - sem tempero)

Mini salada base mista (fusilli + base verde)

Salada Norueguesa

Salada Quinástica

Salada Exótica

Salsicha

SALADAS

Mini salada base verde

Tomate

Sumo de Limão (natura)

Supremos de Frango Salteados

Tortilha Wrap de Trigo 

Sandwich Club

SANDWICH CLUB

Tosta de Presunto e Brie

Tosta de Frango e Mozzarella

Tosta Mista

Tosta de Brie, Mel e Nozes
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Anexo V - Código de Boas Práticas

A informação compilada relativa a ingredientes alergénios, só é válida com o rigoroso

cumprimento das Fichas Técnicas. Qualquer alteração de marca de matéria-prima

invalida esta mesma informação. Esta compilação não tem em linha de conta quaisquer

contaminações cruzadas que possam ocorrer no processo produtivo, pelo que face à

diversidade de ingredientes que manipulamos, não conseguimos garantir a ausência de

alergénios originalmente não identificados. Em caso de dúvida, o rótulo original da matéria-

prima tem de ser consultado.

Alergénios

Ingredientes Alergénios

Produto para venda

Não inclui manteiga ou maionese quando opcional - VER EM SEPARADO

ovo, leite, mostarda

leite

leite, glúten, soja, sésamo

ovo, glúten, leite, soja, sésamo

peixe, ovo, leite, mostarda, glúten, soja, sésamo

peixe, ovo, glúten, soja, leite, sésamo

peixe, crustáceos, ovo, soja, leite, aipo, moluscos, mostarda, glúten, sésamo

peixe, crustáceos, ovo, soja, leite, aipo, moluscos, glúten, soja, sésamo

sulfitos, ovo, leite, mostarda, aipo, glúten, soja, sésammo

sulfitos, ovo, glúten, leite, soja, sésamo

soja, leite, mostarda, ovo, glúten, sulfitos, aipo, sésamo

leite, peixe, glúten, soja, sésamo

leite, glúten, soja, sésamo

sulfitos, leite, glúten, soja, sésamo

leite, sulfitos, glúten, soja, sésamo

leite, glúten, soja, sésamo

Inclui tortilha

leite, ovo, peixe, frutos casca rija, sulfitos, aipo, glúten

leite, ovo, peixe, frutos casca rija, sulfitos, aipo, glúten

sulfitos, ovo, peixe, leite, frutos casca rija, aipo, glúten

glúten, leite

glúten, leite

Inclui tortilha

peixe, ovo, leite, mostarda, glúten

peixe, ovo, glúten

sulfitos, ovo, leite, mostarda, aipo, glúten

sulfitos, ovo, glúten

ovo, leite, mostarda, glúten

leite, peixe, glúten

glúten, leite, ovo, peixe, frutos casca rija, sulfitos, aipo

Existência dependente da produção

sulfitos, leite, soja

glúten, soja, ovo, aipo, leite, pescado, crustáceos

sulfitos

sulfitos, tremoço, soja

sulfitos, tremoço, soja

leite, soja, glúten, sulfitos, tremoço

sulfitos, tremoço, soja, glúten, ovo

sulfitos, tremoço, soja

leite, soja, sulfitos, tremoço, soja

Sopa de Feijão com Couve Lombarda

Sopa Camponesa

Canja de Galinha

Juliana de Legumes

Sopa de Grão com Espinafres 

Sopa de Grão com Nabiças

Sopa à Lavrador

Sopa da Horta

Wrap de Pasta de Frango

Wrap de Frango (desfiado)

SOPAS TRADICIONAIS

Caldo Verde

Piadina de Frango, Bacon e Brie

WRAPS

Wrap de Pasta de Atum

Wrap de Atum (desfiado)

SANDES (Baguete de Cereais)

Maionese

Manteiga

Queijo Fresco (sem manteiga e sem maionese - opcional)

Salmão

Pasta de Atum

Atum (sem manteiga e sem maionese - opcional)

Wrap de Presunto e Brie

Wrap de Salmão

Wrap de Frango, Pesto e Cogumelos

Frango, Bacon e Brie  (sem manteiga e sem maionese - opcional)

Frango e Mozzarella (sem manteiga e sem maionese - opcional)

Bacon e Ovo (sem manteiga e sem maionese - opcional)

Piadina de Presunto e Mozzarella

Piadina de Tomate e Mozzarella

Piadina de Frango e Cogumelos

Piadina de Frango, Abacate e Bacon

Pasta de Delícias

Delícias do Mar (sem manteiga e sem maionese - opcional)

Pasta de Frango

Frango (sem manteiga e sem maionese - opcional)

Sandes Supremo de Frango 

Hot Dog (inclui maionese, ketchup e mostarda)

Presunto e Brie  (sem manteiga e sem maionese - opcional)

PIADINAS
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Anexo V - Código de Boas Práticas

A informação compilada relativa a ingredientes alergénios, só é válida com o rigoroso

cumprimento das Fichas Técnicas. Qualquer alteração de marca de matéria-prima

invalida esta mesma informação. Esta compilação não tem em linha de conta quaisquer

contaminações cruzadas que possam ocorrer no processo produtivo, pelo que face à

diversidade de ingredientes que manipulamos, não conseguimos garantir a ausência de

alergénios originalmente não identificados. Em caso de dúvida, o rótulo original da matéria-

prima tem de ser consultado.

Alergénios

Ingredientes Alergénios

Produto para venda

Existência dependente da produção

sem alergénios

sem alergénios

sem alergénios

sem alergénios

sem alergénios

sem alergénios

Existência dependente da produção

sulfitos

sulfitos

sulfitos

sulfitos

sulfitos

sulfitos

sulfitos

glúten, soja

glúten, ovo, leite

sem alergénios

sem alergénios

sem alergénios

1. Limonada de hortelã (com açucar)

2. Sumo de laranja natural

SOBREMESAS

Copo de Gelatina

Copo fruta

BEBIDAS

Creme de Coentros

Creme de Ervilhas com Batata Doce

Creme de Espinafres

Creme de Abóbora com Espinafres

Creme de Grão

Creme de Alho Francês 

Creme de Cenoura

Creme de Nabiças

Sopa Light de Espinafres

Sopa Light de Nabiças

Sopa Light da Horta

Sopa Light de Couve Portuguesa

CREMES

SOPAS LIGHT

Sopa Light de Alho Francês

Sopa Light de Agrião
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