


Вказані речовини та інгредієнти у незначній кількості можуть міститись у будь-якій страві з асортименту 
МакДональдз.

* Перелік речовин, що мають бути зазначені згідно з Наказом № 487 від 28.10.10  
Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики

«Про затвердження Технічного регламенту щодо правил маркування харчових продуктів» та 
речовин, що згідно із Директивою 2000/13/ЕС ЄС від 20 березня 2000 року,

вважаються алергенами та можуть міститися у продукції МакДональдз:

•	 клейковина	(глютен);
•	 м’ясо	ракоподібних	(креветок)	та	молюсків;
•	 яйця	та	продукти	з	яєць;
•	 риба	та	продукти	з	риби;
•	 гірчиця;
•	 насіння	сезаму;
•	 діоксид	сірки	(Е220)	та	сульфіти;
•	 горіхи	(волоські,	фундук,	пекан,	кеш’ю,	арахіс	та	продукти	на	їхній	основі);
•	 соя	та	продукти	на	її	основі;
•	 молоко	та	молочні	інгредієнти;
•	 селера;
•	 люпин,	борошно	якого	використовується	для	приготування	хлібобулочних	виробів.



СЕЗОННІ НОВИНКИ

Роял  
Чізбургер

Булочка	 з	 насінням	 сезаму	 (борошно	 пшеничне	 вищого	 ґатунку,	 вода,	 цукор,	 кунжут,	 олія	 соняшникова,	 дріжджі,	 сіль	 кухонна,	
клейковина	пшенична,	поліпшувач	хлібопекарський	«ПОЛ-101»	(борошно	пшеничне,	емульгатор:	ефіри	гліцерину,	діацетилвинної	
і	 жирних	 кислот,	 технологічні	 допоміжні	 засоби:	 ферменти),	 поліпшувач	 хлібопекарський	 EB2	 (розпушувач:	 карбонат	 кальцію;	
борошно	 пшеничне,	 емульгатор:	 ефіри	 гліцерину,	 діацетилвинної	 і	 жирних	 кислот;	 стабілізатор:	 гуарова	 камедь,	 ферменти),	
антиоксидант:	аскорбінова	кислота),	біфштекс	із	яловичини	(яловичина,	сіль	кухонна	йодована,	перець	чорний	мелений,	екстракт	
чорного	 перцю),	 два	 шматочки	 маринованих	 огірків	 (огірок	 порізаний,	 вода	 питна,	 сіль	 кухонна,	 регулятор	 кислотності:	 оцтова	
кислота,	 стабілізатор:	 кальцій	 хлористий,	 консервант:	 сорбат	 калію,	 ароматизатор),	 цибуля	 свіжа,	 гірчиця	 (оцет,	 вода	 питна,	
гірчичний	порошок	[13%],	сіль	кухонна,	спеції,	натуральний	ароматизатор	гвоздики,	екстракт	спецій),	кетчуп	(томатна	паста,	вода	
питна,	сироп	глюкозофруктозний,	патока	мальтозна,	оцет	натуральний,	сіль	кухонна,	натуральний	ароматизатор),	дві	скибочки	
плавленого	сиру	«Чеддер»	(сир	твердий	[49%]	(молоко	коров’яче,	сіль	кухонна,	молочнокислі	бактерії,	сичужний	фермент),	вода	
питна,	сир	«Чеддер»	[11%]	(молоко	коров’яче,	сіль	кухонна,	молочнокислі	бактерії,	сичужний	фермент),	масло	вершкове,	молоко	
сухе	знежирене,	емульгатори	(Е331,	Е339),	ароматизатор	молочний	натуральний,	молочний	білок,	сіль	кухонна,	барвник	(екстракт	
паприки,	 бета-каротин)	 антиспікаючий	 агент	 лецитин	 соняшниковий).	 ПРОДУКТ	 МОЖЕ	 МІСТИТИ	 ТАКІ	 РЕЧОВИНИ**:	 гірчицю,	
молоко	та	продукти	з	молока,	глютен,	насіння	кунжуту.	Маса	порції	–	190	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	
білки	–	32,3	g	(г);	жири	–	32,4	g	(г);	вуглеводи	–	35,4	g	(г);	сіль	–	3,5	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	
566	kcal	(кКал).

Дабл Роял 
Чізбургер

Булочка	 з	 насінням	 сезаму	 (борошно	 пшеничне	 вищого	 ґатунку,	 вода,	 цукор,	 кунжут,	 олія	 соняшникова,	 дріжджі,	 сіль	 кухонна,		
клейковина	пшенична,		поліпшувач	хлібопекарський	«ПОЛ-101»	(борошно	пшеничне,	емульгатор:	ефіри	гліцерину,	діацетилвинної	
і	 жирних	 кислот;	 технологічні	 допоміжні	 засоби:	 ферменти),	 поліпшувач	 хлібопекарський	 EB2	 (розпушувач:	 карбонат	 кальцію,	
борошно	 пшеничне,	 емульгатор:	 ефіри	 гліцерину,	 діацетилвинної	 і	 жирних	 кислот,	 стабілізатор:	 гуарова	 камедь,	 ферменти),	
антиоксидант:	 аскорбінова	 кислота),	 два	 біфштекси	 із	 яловичини	 (яловичина,	 сіль	 кухонна	 йодована,	 перець	 чорний	 мелений,	
екстракт	чорного	перцю),	два	шматочки	маринованих	огірків	(огірок	порізаний,	вода	питна,	сіль	кухонна,	регулятор	кислотності:	
оцтова	кислота,	стабілізатор:	кальцій	хлористий,	консервант:	сорбат	калію,	ароматизатор),	цибуля	свіжа,	гірчиця	(оцет,	вода	питна,	
гірчичний	порошок	[13%],	сіль	кухонна,	спеції,	натуральний		ароматизатор	гвоздики,	екстракт	спецій),	кетчуп	(томатна	паста,	вода	
питна,	сироп	глюкозофруктозний,	патока	мальтозна,	оцет	натуральний,	сіль	кухонна,	натуральний	ароматизатор),	дві	скибочки	
плавленого	сиру	«Чеддер»	(сир	твердий	[49	%]	(молоко	коров’яче,	сіль	кухонна,	молочнокислі	бактерії,	сичужний	фермент),	вода	
питна,	сир	«Чеддер»	[11%]		(молоко	коров’яче,	сіль	кухонна,	молочнокислі	бактерії,	сичужний	фермент),	масло	вершкове,	молоко	
сухе	знежирене,	емульгатори	(Е331,	Е339),	ароматизатор	молочний	натуральний,	молочний	білок,	сіль	кухонна,	барвник	(екстракт	
паприки,	 бета-каротин)	 антиспікаючий	 агент	 лецитин	 соняшниковий).	 ПРОДУКТ	 МОЖЕ	 МІСТИТИ	 ТАКІ	 РЕЧОВИНИ**:	 гірчицю,	
молоко	та	продукти	з	молока,	глютен,	насіння	кунжуту.	Маса	порції	–	245	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	
білки	–	53,2	g	(г);	жири	–	54,4	g	(г);	вуглеводи	–	36,2	g	(г);	сіль	–	4,2	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	
853	kcal	(кКал).

Роял Фреш

Булочка	 з	 насінням	 сезаму	 (борошно	 пшеничне	 вищого	 ґатунку,	 вода,	 цукор,	 кунжут,	 олія	 соняшникова,	 дріжджі,	 сіль	 кухонна,		
клейковина	пшенична,		поліпшувач	хлібопекарський	«ПОЛ-101»	(борошно	пшеничне,	емульгатор:	ефіри	гліцерину,	діацетилвинної	
і	 жирних	 кислот,	 технологічні	 допоміжні	 засоби:	 ферменти),	 поліпшувач	 хлібопекарський	 EB2	 (розпушувач:	 карбонат	 кальцію,	
борошно	 пшеничне,	 емульгатор:	 ефіри	 гліцерину,	 діацетилвинної	 і	 жирних	 кислот,	 стабілізатор:	 гуарова	 камедь,	 ферменти),	
антиоксидант:	аскорбінова	кислота),	біфштекс	із	яловичини	(яловичина,	сіль	кухонна	йодована,	перець	чорний	мелений,	екстракт	
чорного	перцю),	два	шматочки	свіжого	огірка,	цибуля	свіжа,	соус	«Для	Сандвічів»	(вода	питна,	олія	ріпакова,	глюкозофруктозний	
сироп,	 оцет	 спиртовий,	 крохмаль	 кукурудзяний	 модифікований,	 яєчний	 жовток,	 сіль	 кухонна,	 цукор,	 загущувач	 (Е415),	 спеції	
(містять	гірчицю),	консервант	(Е202)),	свіжий	томат,	свіжий	салат-латук,	дві	скибочки	плавленого	сиру	«Чеддер»	(сир	твердий	[49%]		
(молоко	коров’яче,	сіль	кухонна,	молочнокислі	бактерії,	сичужний	фермент),	вода	питна,	сир	«Чеддер»	[11%]		(молоко	коров’яче,	
сіль	 кухонна,	 молочнокислі	 бактерії,	 сичужний	 фермент),	 масло	 вершкове,	 молоко	 сухе	 знежирене,	 емульгатори	 (Е331,	 Е339),	
ароматизатор	 молочний	 натуральний,	 молочний	 білок,	 сіль	 кухонна,	 барвник	 (екстракт	 паприки,	 бета-каротин)	 антиспікаючий	
агент	 лецитин	 соняшниковий).	 ПРОДУКТ	 МОЖЕ	 МІСТИТИ	 ТАКІ	 РЕЧОВИНИ**:	 гірчицю,	 молоко	 та	 продукти	 з	 молока,	 глютен,	
насіння	кунжуту,	яйця.	Маса	порції	–	215	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	32,4	g	(г);	жири	–	38,6	g	(г);	
вуглеводи	–	35,5	g	(г);	сіль	–	2,9	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	623	kcal	(кКал).													

Житній бургер 
зі свининою та 

соусом із хріном

Булочка	«Бородіно»:	борошно	пшеничне	вищого	ґатунку,	вода,	цукор,	суміш	хлібопекарська	«Бородинська	заварна»	(борошно	житнє,	
житнє	 солодове	 борошно,	 барвник:	 цукровий	 колер	 III,	 регулятор	 кислотності:	 кислота	 лимонна,	 коріандр,	 емульгатор:	 E472е),	
борошно	 житнє,	 олія	 соняшникова,	 солодовий	 екстракт	 (жито,	 ячмінь,	 вода),	 дріжджі,	 сіль	 кухонна,	 поліпшувачі	 хлібопекарські	
(борошно	 пшеничне,	 емульгатори:	 Е472е,	 Е412,	 розпушувач:	 карбонат	 кальцію,	 технологічні	 допоміжні	 засоби:	 ферменти),	
кмин.	 Котлета	 зі	 свинини:	 свинина	 [98%],	 спеції	 (сіль	 кухонна,	 глюкоза	 суха,	 шавлія,	 декстроза	 (кукурудзяна),	 спеції	 (канаріум	
філіппінський,	 перець	 каєнський,	 перець	 чорний),	 перець	 червоний	 сухий,	 олія	 соняшникова,	 розмарин,	 аскорбінова	 кислота	
(E300),	цитринова	кислота	(E	330).	Сир	плавлений	«Чеддер»:	сир	«Чеддер»	[51%],	вода	питна,	сир	твердий	[9%],	масло	вершкове,	
молоко	сухе	знежирене,	емульгуюча	сіль	(Е331),	ароматизатор	натуральний	«Сир»,	молочний	білок,	сіль	кухонна,	барвники	(бета-
каротин,	екстракт	паприки),	регулятор	кислотності	 (Е330),	антиспікаючий	агент	лецитин	соняшниковий.	Салат	Айсберг.	Соус	 із	
хріном:	вода	питна,	олія	соняшникова	рафінована	дезодорована,	загущувач	(крохмаль	модифікований	кукурудзяний),	цукор	білий,	
сіль	кухонна,	хрін	подрібнений	[1,5%],	регулятори	кислотності	(оцтова	кислота,	молочна	кислота),	буряк	сушений	мелений,	екстракт	
гірчиці	(містить	селеру),	сік	буряка	концентрований,	порошок	яєчного	жовтка,	емульгатор:	крохмаль	модифікований	кукурудзяний,	
натуральний	ароматизатор	хрону	(містить	сульфіт),	консервант:	сорбінова	кислота,	перець	чилі,	антиоксидант	(кальцію	динатрію	
ЕДТА).	Соус	«Гірчиця	медова»:	вода	питна,	порошок	гірчичний	[18%],	цукор	білий,	олія	соняшникова	рафінована	дезодорована,	
сіль	кухонна,	регулятор	кислотності	(оцтова	кислота),	мед	[1%],	загущувач	(ксантанова	камедь),	куркума,	ароматизатор:	гірчиця	
із	медом,	натуральний	екстракт	солодкої	трави	стевії	Greenleaf,	екстракт	чорного	перцю,	натуральний	ароматизатор.	Мариновані	
огірки:	огірки,	оцет,	сіль	кухонна,	емульгатор	(кальцій	хлористий),	консервант:	натрію	бензоат,	спеції.	ПРОДУКТ	МОЖЕ	МІСТИТИ	
ТАКІ	РЕЧОВИНИ**:	злаки,	що	містять	глютен,	яйця,	молоко	(лактозу),	гірчицю,	сульфіти,	селеру.	Маса	порції	–	220	g	(г).	Поживна	
(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	30	g	(г);	жири	–	40	g	(г);	вуглеводи	–	39	g	(г);	сіль	–	3,3	g	(г).	Калорійність	(енергетична	
цінність)	на	порцію	продукту:	634	kcal	(кКал).

Житній бургер 
із куркою та 
часниковим 

соусом

Булочка	 «Бородіно»:	 борошно	 пшеничне	 вищого	 ґатунку,	 вода,	 цукор,	 суміш	 хлібопекарська	 «Бородинська	 заварна»	 (борошно	
житнє,	 житнє	 солодове	 борошно,	 барвник:	 цукровий	 колер	 III,	 регулятор	 кислотності:	 кислота	 лимонна,	 коріандр,	 емульгатор:	
E	 472е),	 борошно	 житнє,	 олія	 соняшникова,	 солодовий	 екстракт	 (жито,	 ячмінь,	 вода),	 дріжджі,	 сіль	 кухонна,	 поліпшувачі	
хлібопекарські	 (борошно	 пшеничне,	 емульгатори:	 Е472е,	 Е412,	 розпушувач:	 карбонат	 кальцію,	 технологічні	 допоміжні	 засоби:	
ферменти),	 кмин.	 Кулінарний	 виріб	 із	 м`яса	 птиці	 «Чікен	 Прем’єр»:	 філе	 куряче	 [55%],	 борошно	 пшеничне,	 вода	 питна,	 сухарі	
панірувальні	(містять	пшеницю),	рослинні	олії	(соняшникова,	ріпакова),	крупа	манна,	клейковина	пшенична,	борошно	рисове,	сіль	
кухонна,	 борошно	 кукурудзяне,	 ароматизатори,	 крохмаль	 картопляний,	 розпушувачі	 (Е450,	 Е500),	 дріжджовий	 екстракт,	 цукор,	
спеції,	екстракт	спецій,	ароматичні	трави.	Сир	плавлений	«Чеддер»:	сир	«Чеддер»	[51%],	вода	питна,	сир	твердий	[9%],	масло	
вершкове,	 молоко	 сухе	 знежирене,	 емульгуюча	 сіль	 (Е331),	 ароматизатор	 натуральний	 «Сир»,	 молочний	 білок,	 сіль	 кухонна,	
барвники	 (бета-каротин,	 екстракт	 паприки),	 регулятор	 кислотності	 (Е330),	 антиспікаючий	 агент	 лецитин	 соняшниковий.	 Салат	
Айсберг.	 Томат	 свіжий.	 Соус	 «Часниковий»:	 олія	 соняшникова	 рафінована	 дезодорована,	 вода	 питна,	 цукор	 білий,	 загущувачі	
(крохмаль	модифікований	кукурудзяний,	ксантанова	камедь),	часник	[1,8%],	сіль	кухонна,	гірчиця	«Діжонська»	(вода	питна,	зерна	
гірчиці,	оцет	спиртовий,	сіль	кухонна,	регулятор	кислотності:	лимонна	кислота,	антиоксидант:	піросульфіт	калію),	порошок	яєчного	
жовтка,	сухі	вершки,	регулятори	кислотності	(молочна	кислота,	оцтова	кислота),	екстракт	часнику	[0,28%],	консервант:	сорбінова	
кислота,	емульгатор:	крохмаль	модифікований	кукурудзяний,	натуральний	екстракт	солодкої	трави	стевії,	антиоксидант:	кальцію	
динатрію	ЕДТА,	барвник	натуральний:	-каротин.	ПРОДУКТ	МОЖЕ	МІСТИТИ	ТАКІ	РЕЧОВИНИ**:	злаки,	що	містять	глютен,	молоко	
(лактозу),	гірчицю,	яйця.	Маса	порції	–	220	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	25	g	(г);	жири	–	30	g	(г);	
вуглеводи	–	53	g	(г);	сіль	–	2,6	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	577	kcal	(кКал).

Назва продукту Склад страв стандартного асортименту МакДональдз



Назва продукту Склад страв стандартного асортименту МакДональдз

Вівсяне печиво 
з родзинками та 

журавлиною

Печиво	«Флепджек»	із	родзинками,	сушеною	журавлиною	та	насінням	соняшника:	пластівці	вівсяні	[30%],	молочний	жир,	цукор,	
родзинки	[9,9%],	вода	питна,	журавлина	сушена	підсолоджена	[6,8%]	(цукор,	журавлина,	олія	рослинна	соняшникова),	насіння	
соняшникове	 [5%],	 крохмаль	 кукурудзяний	 модифікований,	 сироп	 цукровий	 інвертний,	 порошок	 яєчний,	 меляса,	 емульгатор	
(Е450),	розпушувач	(Е500),	сіль	кухонна,	борошно	пшеничне	(борошно	пшеничне,	барвник	Е170,	залізо,	ніоцин,	тіамін).	ПРОДУКТ	
МОЖЕ	МІСТИТИ	ТАКІ	РЕЧОВИНИ**:	сліди	горіхів	та	сої,	злаки,	що	містять	глютен,	яйця,	молоко	(лактозу).	Маса	порції	–	70	g	(г).	
Поживна	 (харчова)	 цінність	 на	 порцію	 продукту:	 білки	 –	 4,8	 g	 (г);	 жири	 –	 16,72	 g	 (г);	 вуглеводи	 –	 41,76	 g	 (г);	 сіль	 –	 0,26	 g	 (г).	
Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	343	kcal	(кКал).

Круасан 
«Мигдалевий»

Борошно	пшеничне,	маргарин	для	листкового	тіста	(жир	пальмовий,	соняшникове	масло,	масло,	вода	питна,	емульгатори	моно-	
та	дигліцериди	жирних	кислот,	соєвий	лецитин,	сіль	харчова,	антиоксиданти,	ароматизатор	ідентичний	натуральному	—	масло,	
лимонна	кислота,	сорбат	калію,	барвник	ідентичний	натуральному	—	бета-каротин,	натуральна	пшенична	закваска),	пекарський	
напівфабрикат	(цукор,	рисове	борошно,	абрикосові	ядра,	модифікований	крохмаль,	негідрогенізовані	рослинні	жири,	глюкозний	
сироп,	молочні	білки,	ароматизатори	синтетичні),	вода	питна,	цукор,	меланж	яєчний,	дріжджі	пресовані	хлібопекарські,	мигдальні	
пластівці,	 поліпшувач	 (пшенична	 клейковина,	 борошно	 пшеничне,	 емульгатор	 Е472е,	 антиспікаючий	 агент	 Е170,	 ферменти:	
амілази,	 ксиланази,	 фосфоліпази,	 антиоксидант	 Е300),	 поліпшувач	 (клейковина	 пшенична,	 борошно	 пшеничне,	 емульгатор	
лецитин	 соєвий,	 антиоксидант	 Е300,	 ферменти:	 альфа-амілаза,	 ксиланаза),	 сіль	 кухонна,	 сухий	 яєчний	 білок.	 ПРОДУКТ	 МОЖЕ	
МІСТИТИ	 ТАКІ	 РЕЧОВИНИ**:	 горіхи,	 яйця,	 кунжут,	 сою,	 глютен.	 Маса	 порції	 –	 65	 g	 (г).	 Поживна	 (харчова)	 цінність	 на	 порцію	
продукту:	білки	–	5,0	g	 (г);	жири	–	16	g	 (г);	вуглеводи	–	26	g	 (г);	сіль	–	0,46	g	(г).	Калорійність	 (енергетична	цінність)	на	порцію	
продукту:	273	kcal	(кКал).

Лате
«Лісовий горіх»

класік

Кава	натуральна	смажена	в	зернах,	молоко	коров’яче,	вода	питна,	сироп	«Лісовий	горіх»	(цукор,	вода,	екстракт	лісового	горіха,	
концентрований	лимонний	сік,	ароматизатори,	консервант	(Е202),	барвник:	карамель	(E150b)).	ПРОДУКТ	МОЖЕ	МІСТИТИ	ТАКІ	
РЕЧОВИНИ**:	лактозу,	горіхи.	Маса	порції	–	320	ml	(мл).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	6,4	g	(г);	жири	–	
7,0	g	(г);	вуглеводи	–	26	g	(г);	сіль	–	0,1	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	193	kcal	(кКал).

Сироп
«Лісовий горіх»

Цукор,	 вода,	 екстракт	 лісового	 горіха,	 концентрований	 лимонний	 сік,	 ароматизатори,	 консервант	 (Е202),	 барвник:	 карамель	
(E150b).	 ПРОДУКТ	 МОЖЕ	 МІСТИТИ	 ТАКІ	 РЕЧОВИНИ**:	 горіхи.	 Маса	 порції	 –	 10	 ml	 (мл).	 Поживна	 (харчова)	 цінність	 на	 порцію	
продукту:	білки	–	0,0	g	(г);	жири	–	0,0	g	(г);	вуглеводи	–	7,8	g	(г);	сіль	–	0,00	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	
продукту:	31	kcal	(кКал).

Айс Лате  
«Пряне яблуко»

Кава	натуральна	смажена	в	зернах,	молоко	коров’яче,	вода	питна,	лід	харчовий,	сироп	(цукор,	вода,	натуральний	ароматизатор,	
концентрований	 яблучний	 та	 інші	 фруктові	 соки,	 натуральний	 ароматизатор	 «Кориця»	 у	 поєднанні	 з	 іншими	 натуральними	
ароматизаторами,	барвник	Е150а.	Вміст	фруктового	соку:	15%,	із	них	10%	яблучного).	ПРОДУКТ	МОЖЕ	МІСТИТИ	ТАКІ	РЕЧОВИНИ**:	
молоко.	Маса	порції	–	280	ml	(мл).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	4,12	g	(г);	жири	–	4,48	g	(г);	вуглеводи	–	
22,8	g	(г);	сіль	–	0,106	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	148	kcal	(кКал).

Сироп  
«Пряне яблуко»

Цукор,	вода,	натуральний	ароматизатор,	концентрований	яблучний	та	інші	фруктові	соки,	натуральний	ароматизатор	«Кориця»	у	
поєднанні	з	іншими	натуральними	ароматизаторами,	барвник	(Е150а).	Вміст	фруктового	соку:	15%,	із	них	10%	яблучного.	Маса	
порції	–	10	ml	(мл).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	0,0	g	(г);	жири	–	0,0	g	(г);	вуглеводи	–	8,06	g	(г);	сіль	–	
0,003	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	32	kcal	(кКал).

Айс Лате
Кава	натуральна	смажена	в	зернах,	молоко	коров’яче,	вода	питна,	лід	харчовий.	ПРОДУКТ	МОЖЕ	МІСТИТИ	ТАКІ	РЕЧОВИНИ**:	
молоко.	Маса	порції	–	280	ml	(мл).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	4,12	g	(г);	жири	–	4,48	g	(г);	вуглеводи	–	
6,68	g	(г);	сіль	–	0,1	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	84	kcal	(кКал).

Айс Американо
Кава	натуральна	смажена	в	зернах,	вода	питна,	лід	харчовий.	Маса	порції	–	280	ml	 (мл).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	
продукту:	білки	–	0,2	g	(г);	жири	–	0	g	(г);	вуглеводи	–	0,1	g	(г);	сіль	–	0,1	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	
1	kcal	(кКал).

Айс Мокко

Кава	натуральна	смажена	в	зернах,	вода	питна,	лід	харчовий.	Напій	швидкого	приготування	з	какао:	цукор,	cироватка	солодка	суха	
(з	молока),	какао-порошок	зі	зниженим	вмістом	жиру	[14%],	молоко	незбиране	сухе,	лактоза	(з	молока),	сіль,	загущувач	(Е466),	
антиспікаючий	 агент	 (Е551),	 ароматизатор.	 Збиті	 солодкі	 вершки:	 вершки	 молочні	 [20%	 жирності],	 цукор,	 сироп	 глюкозний,	
пропелент	(Е942),	емульгатори	(Е471,	Е472b),	стабілізатор	(Е407).	Маса	порції	–	300	ml	(мл).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	
продукту:	білки	–	2,7	g	(г);	жири	–	4,6	g	(г);	вуглеводи	–	21	g	(г);	сіль	–	0,41	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	
продукту:	138	kcal	(кКал).

Збиті солодкі 
вершки

Вершки	молочні	[20%	жирності],	цукор,	сироп	глюкозний,	пропелент	(Е942),	емульгатори	(Е471,	Е472b),	стабілізатор	(Е407).	Маса	
порції	–	20	ml	(мл).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	0,5	g	(г);	жири	–	3,7	g	(г);	вуглеводи	–	2,3	g	(г);	сіль	–	
0,02	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	45	kcal	(кКал).

Лимонад 
«Малина»

Sprite	(вода	питна,	цукор,	регулятори	кислотності	(лимонна	кислота,	цитрат	натрію),	натуральні	ароматизатори,	підсолоджувачі	
(ацесульфам	 калію,	 аспартам,	 неогесперідін	 дигідрохалкон),	 консервант	 бензоат	 натрію,	 піногасник	 полідиметилсилоксан.	
Містить	джерело	фенілаланіну).	Топінг	«Малина»	(цукор	білий	кристалічний,	малина	[29%],	вода	питна,	патока	(сироп	глюкозний),	
барвник	(сік	червоного	буряка	концентрований),	пектини,	натуральний	ароматизатор,	регулятор	кислотності	(лимонна	кислота),	
консервант	(сорбат	калію).	Сироп	«Лимонний	сік	із	м`якоттю»	(вода	питна,	концентрований	лимонний	сік,	підкислювач:	лимонна	
кислота,	натуральний	ароматизатор	з	лимону	та	лайму,	барвник:	E161b,	антиоксидант:	аскорбінова	кислота,	емульгатор:	аравійська	
камедь,	камедь	ефіру),	лід	харчовий.	Маса	порції	–	400	ml	(мл).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	0,2	g	(г);	
жири	–	0,0	g	(г);	вуглеводи	–	28,0	g	(г);	сіль	–	0,10	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	115	kcal	(кКал).

МакФлурі® 
КІТКАТ малиновий

Суміш	молочна	для	морозива	(молоко	коров’яче	нормалізоване,	цукор,	молоко	сухе	знежирене,	глюкоза	кристалічна,	стабілізатори	
(моно-	та	дигліцериди	жирних	кислот,	декстроза,	гуарова	камедь,	ароматизатор	ванільний,	карагенан)),	топінг	«Малина»	(цукор	
білий	 кристалічний,	 малина	 [29%],	 вода	 питна,	 патока	 (сироп	 глюкозний),	 барвник	 (сік	 червоного	 буряка	 концентрований),	
пектини,	 натуральний	 ароматизатор,	 регулятор	 кислотності	 (лимонна	 кислота),	 консервант	 (сорбат	 калію),	 прикраса	 КітКат	
(шматочки	вафель	(борошно	пшеничне,	цукор,	олія	пальмова,	крохмаль	пшеничний,	емульгатор	(лецитин	соєвий),	сіль	харчова),	
цукор,	какао-масло,	какао	терте,	молоко	сухе	знежирене,	сироватка	молочна	суха,	жири	рослинні	(пальмові),	вершкове	масло,	
какао-порошок	 зі	 зниженим	 вмістом	 жиру,	 емульгатор	 (лецитин	 соняшниковий),	 натуральний	 ароматизатор	 ванілі).	 ПРОДУКТ	
МОЖЕ	МІСТИТИ	ТАКІ	РЕЧОВИНИ**:	молоко	та	продукти	з	молока,	глютен,	сою,	горіхи.	Маса	порції	–	195	g	(г).	Поживна	(харчова)	
цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	6,9	g	 (г);	жири	–	8,6	g	 (г);	вуглеводи	–	64	g	 (г);	сіль	–	0,23	g	 (г).	Калорійність	 (енергетична	
цінність)	на	порцію	продукту:	364	kcal	(кКал).

МакСанді® 
малиновий

(у пластиковому 
стаканчику) 

Суміш	молочна	для	морозива	(молоко	коров’яче	нормалізоване,	цукор,	молоко	сухе	знежирене,	глюкоза	кристалічна,	стабілізатори	
(моно-	та	дигліцериди	жирних	кислот,	декстроза,	гуарова	камедь,	ароматизатор	ванільний,	карагенан)),	топінг	«Малина»	(цукор	
білий	кристалічний,	малина	[29%],	вода	питна,	патока	(сироп	глюкозний),	барвник	(концентрований	сік	червоного	буряка),	пектини,	
натуральний	ароматизатор,	регулятор	кислотності	(лимонна	кислота),	консервант	(сорбат	калію).	ПРОДУКТ	МОЖЕ	МІСТИТИ	ТАКІ	
РЕЧОВИНИ**:	молоко	та	продукти	з	молока.	Маса	порції	–	138	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	4,6	g	(г);	
жири	–	4,1	g	(г);	вуглеводи	–	47	g	(г);	сіль	–	0,16	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	246	kcal	(кКал).

МакСанді® 
шоколадно-
малиновий

(у пластиковому 
стаканчику) 

Суміш	молочна	для	морозива	(молоко	коров’яче	нормалізоване,	цукор,	молоко	сухе	знежирене,	глюкоза	кристалічна,	стабілізатори	
(моно-	та	дигліцериди	жирних	кислот,	декстроза,	гуарова	камедь,	ароматизатор	ванільний,	карагенан)),	топінг	«Малина»	(цукор	
білий	 кристалічний,	 малина	 [29%],	 вода	 питна,	 патока	 (сироп	 глюкозний),	 барвник	 (концентрований	 сік	 червоного	 буряка),	
пектини,	 натуральний	 ароматизатор,	 регулятор	 кислотності	 (лимонна	 кислота),	 консервант	 (сорбат	 калію),	 полива	 шоколадна	
(згущене	молоко	(молоко,	цукор),	цукор,	вода	питна,	масло	кокосове,	какао-порошок	знежирений	[5%],	крохмаль	кукурудзяний	
модифікований,	сіль	кухонна,	стабілізатор:	цитрат	натрію).	ПРОДУКТ	МОЖЕ	МІСТИТИ	ТАКІ	РЕЧОВИНИ**:	молоко	та	продукти	з	
молока,	сою.	Маса	порції	–	180	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	6,2	g	(г);	жири	–	9,7	g	(г);	вуглеводи	–	
67	g	(г);	сіль	–	0,53	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	383	kcal	(кКал).



МакШейк® 
малиновий

Суміш	молочна	для	коктейлю	(молоко	коров’яче	нормалізоване,	цукор,	молоко	сухе	знежирене,	глюкоза	кристалічна,	стабілізатори	
(декстроза,	 гуарова	 камедь,	 карагенан)),	 сироп	 малиновий	 (цукор	 білий	 кристалічний,	 вода	 питна,	 сік	 малиновий	 відновлений	
[27,9%]	(3%	сік	малиновий	концентрований),	глюкозофруктозний	сироп,	сік	лимонний	концентрований,	барвник	(концентрований	
сік	 червоного	 буряка),	 натуральний	 ароматизатор,	 консервант	 (сорбат	 калію).	 ПРОДУКТ	 МОЖЕ	 МІСТИТИ	 ТАКІ	 РЕЧОВИНИ**:	
молоко	та	продукти	з	молока.	Маса	порції	–	190	g	 (г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	6,5	g	 (г);	жири	–	
4,5	g	(г);	вуглеводи	–	43	g	(г);	сіль	–	0,19	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	241	kcal	(кКал).	Маса	порції	–	
300	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	9,8	g	(г);	жири	–	6,8	g	(г);	вуглеводи	–	74	g	(г);	сіль	–	0,3	g	(г).	
Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	402	kcal	(кКал).

Донат із 
полуницею

Борошно	 пшеничне,	 цукор,	 жири	 рослинні	 (пальмові,	 кокосові),	 вода	 питна,	 полуниця	 [4,3%],	 концентрований	 полуничний	 сік	
[4,3%],	 глюкозофруктозний	 сироп,	 крохмаль	 пшеничний,	 дріжджі,	 емульгатори:	 моно-	 і	 дигліцериди	 жирних	 кислот,	 лецитини,	
стеароїл-2-лактилат	 натрію,	 олії	 рослинні	 (ріпакова,	 кокосова);	 борошно	 житнє,	 декстроза,	 крохмаль	 модифікований,	 сироп	
глюкозний,	 сіль	 кухонна,	 загущувачі:	 пектини,	 карагенан,	 ксантанова	 камедь,	 концентрати	 фруктів	 та	 овочів	 (буряка,	 моркви,	
редьки,	лимону,	чорної	смородини),	розпушувачі	(Е500,	Е450),	кислота	лимонна,	ароматизатор,	розпушувач	(Е300),	поліпшувач	
борошна:	аскорбінова	кислота,	глазуруючий	агент:	віск	бджолиний	(білий	та	жовтий).	ПРОДУКТ	МОЖЕ	МІСТИТИ	ТАКІ	РЕЧОВИНИ**:	
глютен,	яйця,	молоко	та	продукти	з	молока	(лактозу),	сою	та	горіхи.	Маса	порції	–	70	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	
продукту:	білки	–	2,7	g	 (г);	жири	–	15	g	 (г);	вуглеводи	–	35	g	 (г);	сіль	–	0,39	g	(г).	Калорійність	 (енергетична	цінність)	на	порцію	
продукту:	286	kcal	(кКал).

ОСНОВНІ СТРАВИ

Гамбургер

Булочка	(борошно	пшеничне	вищого	ґатунку,	вода,	цукор,	олія	соняшникова,	дріжджі,	сіль	кухонна,	клейковина	пшенична,	поліпшувач	
хлібопекарський	 «ПОЛ-101»	 (борошно	 пшеничне	 вищого	 ґатунку,	 емульгатор	 Е472е,	 ензим:	 грибкова	 ксиланаза),	 поліпшувач	
хлібопекарський	EB2	(борошно	пшеничне,	Е472е,	стабілізатор:	гуарова	камедь,	кальцію	карбонат,	сіль),	антиоксидант	(аскорбінова	
кислота),	біфштекс	із	яловичини	(яловичина,	сіль	кухонна	йодована,	перець	чорний	мелений,	екстракт	чорного	перцю),	мариновані	
огірки	(огірки	різані,	вода	питна,	сіль	кухонна,	регулятор	кислотності:	оцтова	кислота,	стабілізатор:	кальцій	хлористий,	консервант:	
сорбат	 калію,	 ароматизатор),	 цибуля,	 гірчиця	 (оцет,	 вода	 питна,	 гірчичний	 порошок	 [13	 %],	 сіль	 кухонна,	 спеції,	 натуральний	
ароматизатор	 гвоздики,	 екстракт	 спецій),	 кетчуп	 (томатна	 паста,	 вода	 питна,	 сироп	 глюкозофруктозний,	 патока	 мальтозна,	 оцет	
натуральний,	сіль	кухонна,	натуральний	ароматизатор).	ПРОДУКТ	МОЖЕ	МІСТИТИ	ТАКІ	РЕЧОВИНИ**:	гірчицю,	глютен.	Маса	порції	–	
96	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–13	g	(г);	жири	–	8,5	g	(г);	вуглеводи	–	30	g	(г);	сіль	–	1,2	g	(г).	Калорійність	
(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	253	kcal	(кКал)	/	1063	kJ	(кДж).

Чiзбургер

Булочка	(борошно	пшеничне	вищого	ґатунку,	вода,	цукор,	олія	соняшникова,	дріжджі,	сіль	кухонна,	клейковина	пшенична,	поліпшувач	
хлібопекарський	 «ПОЛ-101»	 (борошно	 пшеничне	 вищого	 ґатунку,	 емульгатор	 Е472е,	 ензим:	 грибкова	 ксиланаза),	 поліпшувач	
хлібопекарський	EB2	(борошно	пшеничне,	Е472е,	стабілізатор:	гуарова	камедь,	кальцію	карбонат,	сіль),	антиоксидант	(аскорбінова	
кислота),	біфштекс	із	яловичини	(яловичина,	сіль	кухонна	йодована,	перець	чорний	мелений,	екстракт	чорного	перцю),	сир	плавлений	
«Чеддер»	(сир	твердий	[49	%]	(молоко	коров’яче,	сіль	кухонна,	молочнокислі	бактерії,	сичужний	фермент),	вода	питна,	сир	«Чеддер»	
[11	%]	(молоко	коров’яче,	сіль	кухонна,	молочнокислі	бактерії,	сичужний	фермент),	масло,	молоко	сухе	знежирене,	емульгатори:	Е331,	
Е339,	ароматизатор	молочний	натуральний,	молочний	білок,	сіль	кухонна,	барвник	(екстракт	паприки,	бета-каротин)	антиспікаючий	
агент	 лецитин	 соняшниковий),	 цибуля,	 гірчиця	 (оцет,	 вода	 питна,	 гірчичний	 порошок,	 сіль	 кухонна,	 спеції),	 кетчуп	 (томатна	 паста,	
вода	 питна,	 сироп	 глюкозофруктозний,	 патока	 мальтозна,	 оцет	 натуральний,	 сіль	 кухонна,	 натуральний	 ароматизатор),	 шматочки	
маринованих	огірків	(огірки,	оцет,	сіль	кухонна,	емульгатор	кальцій	хлористий,	консервант	натрію	бензоат,	спеції).	ПРОДУКТ	МОЖЕ	
МІСТИТИ	ТАКІ	РЕЧОВИНИ**:	гірчицю,	лактозу,	глютен.	Маса	порції	–	109	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	
16	g	(г);	жири	–	12	g	(г);	вуглеводи	–	31	g	(г);	сіль	–	1,6	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	302	kcal	(кКал)	/	
1266	kJ	(кДж).

Дабл Чiзбургер

Булочка	(борошно	пшеничне	вищого	ґатунку,	вода,	цукор,	олія	соняшникова,	дріжджі,	сіль	кухонна,	клейковина	пшенична,	поліпшувач	
хлібопекарський	 «ПОЛ-101»	 (борошно	 пшеничне	 вищого	 ґатунку,	 емульгатор	 Е472е,	 ензим:	 грибкова	 ксиланаза),	 поліпшувач	
хлібопекарський	 EB2	 (борошно	 пшеничне,	 Е472е,	 стабілізатор:	 гуарова	 камедь,	 кальцію	 карбонат,	 сіль),	 антиоксидант	 (аскорбінова	
кислота),	 два	 біфштекси	 із	 яловичини	 (яловичина,	 сіль	 кухонна	 йодована,	 перець	 чорний	 мелений,	 екстракт	 чорного	 перцю),	 дві	
скибочки	сиру	плавленого	«Чеддер»	(сир	твердий	[49	%]	(молоко	коров’яче,	сіль	кухонна,	молочнокислі	бактерії,	сичужний	фермент),	
вода	 питна,	 сир	 «Чеддер»	 [11	 %]	 (молоко	 коров’яче,	 сіль	 кухонна,	 молочнокислі	 бактерії,	 сичужний	 фермент),	 масло,	 молоко	 сухе	
знежирене,	емульгатори:	Е331,	Е339,	ароматизатор	молочний	натуральний,	молочний	білок,	сіль	кухонна,	барвник	(екстракт	паприки,	
бета-каротин)	 антиспікаючий	 агент	 лецитин	 соняшниковий),	 цибуля,	 гірчиця	 (оцет,	 вода	 питна,	 гірчичний	 порошок,	 сіль	 кухонна,	
спеції),	кетчуп	(томатна	паста,	вода	питна,	сироп	глюкозофруктозний,	патока	мальтозна,	оцет	натуральний,	сіль	кухонна,	натуральний	
ароматизатор),	 два	 шматочки	 маринованих	 огірків	 (огірки,	 оцет,	 сіль	 кухонна,	 емульгатор	 кальцій	 хлористий,	 консервант	 натрію	
бензоат,	спеції).	ПРОДУКТ	МОЖЕ	МІСТИТИ	ТАКІ	РЕЧОВИНИ**:	гірчицю,	лактозу,	глютен.	Маса	порції	–	163	g	(г).	Поживна	(харчова)	
цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	26	g	(г);	жири	–	23	g	(г);	вуглеводи	–	32	g	(г);	сіль	–	2,4	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	
порцію	продукту:	442	kcal	(кКал)	/	1849	kJ	(кДж).

Чізбургер  
з беконом

Булочка	(борошно	пшеничне,	вода	питна,	цукор	білий	кристалічний,	олія	соняшникова	рафінована	дезодорована,	дріжджі,	сіль	кухонна,	
клейковина	пшенична,	емульгатор	Е472,	антиоксидант	аскорбінова	кислота),	біфштекс	із	яловичини	(яловичина,	сіль	кухонна	йодована,	
перець	чорний	мелений,	екстракт	чорного	перцю),	сир	«Чеддер»	(сир	твердий	[49	%]	(молоко	коров’яче,	сіль	кухонна,	молочнокислі	
бактерії,	 сичужний	 фермент),	 вода	 питна,	 сир	 «Чеддер»	 [11	 %]	 (молоко	 коров’яче,	 сіль	 кухонна,	 молочнокислі	 бактерії,	 сичужний	
фермент),	масло,	молоко	сухе	знежирене,	емульгатори:	Е331,	Е339,	ароматизатор	молочний	натуральний,	молочний	білок,	сіль	кухонна,	
барвник	(екстракт	паприки,	бета-каротин),	антиспікаючий	агент	лецитин	соняшниковий),	цибуля,	гірчиця	(оцет,	вода	питна,	гірчичний	
порошок,	сіль	кухонна,	спеції),	кетчуп	(вода	питна,	паста	томатна,	суміш	спецій	для	кетчупу	(олія	соєва,	екстракт	спецій,	олія	кокосова	
фракціонована,	екстракт	цибулі)),	шматочки	маринованих	огірків	(огірки,	оцет,	сіль	кухонна,	емульгатор:	кальцій	хлористий,	консервант	
натрію	бензоат,	спеції),	бекон	(свиняча	підчеревина,	сіль,	консервант	Е250,	регулятор	кислотності	Е326,	стабілізатори:	Е450,	Е301,	сироп	
глюкози,	ароматизатор	зі	смаком	диму).	ПРОДУКТ	МОЖЕ	МІСТИТИ	ТАКІ	РЕЧОВИНИ**:	сою,	сульфіти,	гірчицю,	лактозу,	глютен.	Маса	
порції	–	118	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	18	g	(г);	жири	–	15	g	(г);	вуглеводи	–	31	g	(г);	сіль	–	1,8	g	(г).	
Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	330	kcal	(кКал)	/	1384	kJ	(кДж).

Бiг Мак®

Булочка	 з	 насінням	 сезаму	 (борошно	 пшеничне	 вищого	 ґатунку,	 вода,	 цукор,	 кунжут,	 олія	 соняшникова,	 дріжджі,	 сіль	 кухонна,	
клейковина,	поліпшувач	хлібопекарський	«ПОЛ-101»	(борошно	пшеничне,	емульгатор	Е472е,	ензим:	грибкова	ксиланаза),	поліпшувач	
хлібопекарський	 EB2	 (борошно	 пшеничне,	 емульгатор	 Е472е,	 стабілізатор:	 гуарова	 камедь,	 кальцію	 карбонат,	 сіль)	 антиоксидант:	
аскорбінова	 кислота),	 два	 біфштекси	 з	 яловичини	 (яловичина,	 сіль	 кухонна	 йодована,	 перець	 чорний	 мелений,	 екстракт	 чорного	
перцю),	 цибуля,	 два	 шматочки	 маринованих	 огірків	 (огірки,	 оцет,	 сіль	 кухонна,	 емульгатор	 кальцій	 хлористий,	 консервант	 натрію	
бензоат,	 спеції),	 сир	 плавлений	 «Чеддер»	 (сир	 твердий	 [49	 %]	 (молоко	 коров’яче,	 сіль	 кухонна,	 молочнокислі	 бактерії,	 сичужний	
фермент),	вода	питна,	сир	«Чеддер»	[11	%]	(молоко	коров’яче,	сіль	кухонна,	молочнокислі	бактерії,	сичужний	фермент),	масло,	молоко	
сухе	 знежирене,	 емульгатори:	 Е331,	 Е339,	 ароматизатор	 молочний	 натуральний,	 молочний	 білок,	 сіль	 кухонна,	 барвник	 (екстракт	
паприки,	бета-каротин)	антиспікаючий	агент	лецитин	соняшниковий),	свіжий	салат-латук,	соус	«Біг	Мак»	(вода	питна,	олія	ріпакова,	
оцет	 спиртовий,	 огірки	 мариновані,	 глюкозофруктозний	 сироп,	 цукор,	 крохмаль	 кукурудзяний	 модифікований,	 жовток	 яєчний,	
прянощі	(містять	гірчицю),	сіль	кухонна,	загущувач	Е415,	ароматизатори	натуральні,	екстракт	дріжджів,	стабілізатор	Е509).	ПРОДУКТ	
МОЖЕ	МІСТИТИ	ТАКІ	РЕЧОВИНИ**:	гірчицю,	яйця,	лактозу,	насіння	сезаму,	глютен.	Маса	порції	–	205	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	
на	порцію	продукту:	білки	–	26	g	(г);	жири	–	25	g	(г);	вуглеводи	–	42	g	(г);	сіль	–	2,2	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	
продукту:	503	kcal	(кКал)	/	2106	kJ	(кДж).

Назва продукту Склад страв стандартного асортименту МакДональдз



Біг Тейсті®

Булочка	 з	 насінням	 сезаму	 (борошно	 пшеничне	 вищого	 ґатунку,	 вода,	 цукор,	 кунжут,	 олія	 соняшникова	 рафінована,	 дріжджі,	 сіль	
кухонна,	 клейковина	 пшенична,	 поліпшувач	 хлібопекарський	 «ПОЛ-101»	 (борошно	 пшеничне,	 емульгатор	 Е472е,	 ензим:	 грибкова	
ксиланаза),	поліпшувач	хлібопекарський	EB2	(борошно	пшеничне,	емульгатор	Е472е,	стабілізатор:	гуарова	камедь,	кальцію	карбонат,	
сіль),	антиоксидант:	аскорбінова	кислота,	біфштекс	із	яловичини	(яловичина,	сіль	кухонна	йодована,	перець	чорний	мелений,	екстракт	
чорного	перцю),	соус	«Біг	Тейсті»	(олія	ріпакова	рафінована	дезодорована,	вода	питна,	сметана,	цукор,	оцет	спиртовий,	ароматизатор	
грилю,	 жовток	 яєчний,	 крохмаль	 кукурудзяний	 модифікований,	 сіль	 кухонна,	 спеції,	 дріжджовий	 екстракт,	 загущувач	 Е415,	 регулятор	
кислотності	 Е270,	 консервант	 Е202,	 ароматизатор	 диму),	 сир	 плавлений	 «Емменталь»	 [45	 %]	 (сир	 твердий	 (молоко	 коров’яче,	 сіль	
кухонна,	молочнокислі	бактерії,	сичужний	фермент)),	сир	нарізаний	(молоко	коров’яче,	сіль	кухонна,	молочнокислі	бактерії,	сичужний	
фермент,	барвник	–	каротин	натуральний),	вода	питна,	сир	«Емменталь»	[15	%]	(молоко	коров’яче,	сіль	кухонна,	молочнокислі	бактерії,	
сичужний	фермент),	масло,	молоко	сухе	знежирене,	емульгатор	Е331,	ароматизатор	сиру	«Емменталер»	натуральний,	молочний	білок,	
сіль	кухонна,	антиспікаючий	агент	лецитин	соняшниковий),	цибуля	свіжа,	томат	свіжий,	свіжий	салат-латук.	ПРОДУКТ	МОЖЕ	МІСТИТИ	
ТАКІ	РЕЧОВИНИ**:	яйця,	глютен,	насіння	сезаму.	Маса	порції	–	324	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	44	g	(г);	
жири	–	50	g	(г);	вуглеводи	–	50	g	(г);	сіль	–	3,7	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	828	kcal	(кКал)	/	3457	kJ	(кДж).

МакЧікен 
Прем’єр

Булочка	 з	 насінням	 сезаму	 (борошно	 пшеничне	 вищого	 ґатунку,	 вода,	 цукор,	 кунжут,	 олія	 соняшникова,	 дріжджі,	 сіль	 кухонна,	
клейковина	 пшенична,	 поліпшувач	 хлібопекарський	 «ПОЛ-101»	 (борошно	 пшеничне;	 емульгатор:	 ефіри	 гліцерину,	 діацетилвинної	 і	
жирних	кислот;	технологічні	допоміжні	засоби:	ферменти),	поліпшувач	хлібопекарський	EB2	(розпушувач:	карбонат	кальцію;	борошно	
пшеничне;	 емульгатор:	 ефіри	 гліцерину,	 діацетилвинної	 і	 жирних	 кислот;	 стабілізатор:	 гуарова	 камедь;	 ферменти),	 антиоксидант:	
аскорбінова	 кислота),	 кулінарний	 виріб	 із	 м’яса	 птиці	 (філе	 куряче	 [55	 %],	 борошно	 (пшеничне,	 кукурудзяне,	 рисове),	 вода	 питна,	
рослинні	 олії	 (соняшникова,	 ріпакова),	 сухарі	 панірувальні	 (містять	 пшеницю),	 крупа	 манна,	 клейковина	 пшенична,	 крохмаль	
картопляний,	сіль	кухонна,	ароматизатори,	розпушувачі	(Е450,	Е500),	трави,	спеції,	екстракт	спецій,	дріжджовий	екстракт,	прянощі	
(хрін));	 свіжий	 салат	 латук,	 соус	 «Для	 сандвічів»	 (вода	 питна,	 олія	 ріпакова,	 глюкозофруктозний	 сироп,	 оцет	 спиртовий,	 крохмаль	
кукурудзяний	 модифікований,	 яєчний	 жовток,	 сіль	 кухонна,	 цукор,	 загущувач:	 Е415,	 спеції	 (містять	 гірчицю),	 консервант	 Е202).	
ПРОДУКТ	 МОЖЕ	 МІСТИТИ	 ТАКІ	 РЕЧОВИНИ**:	 яйця,	 гірчицю,	 глютен,	 насіння	 сезаму.	 Маса	 порції	 –	 175	 g	 (г).	 Поживна	 (харчова)	
цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	24	g	(г);	жири	–	19	g	(г);	вуглеводи	–	48	g	(г);	сіль	–	2,1	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	
порцію	продукту:	464	kcal	(кКал)	/	1949	kJ	(кДж).

Філе-о-фіш®

Булочка	(борошно	пшеничне	вищого	ґатунку,	вода,	цукор,	олія	соняшникова,	дріжджі,	сіль	кухонна,	клейковина	пшенична,	поліпшувач	
хлібопекарський	 «ПОЛ-101»	 (борошно	 пшеничне	 вищого	 ґатунку,	 емульгатор	 Е472е,	 ензим:	 грибкова	 ксиланаза),	 поліпшувач	
хлібопекарський	EB2	(борошно	пшеничне,	Е472е,	стабілізатор:	гуарова	камедь,	кальцію	карбонат,	сіль),	антиоксидант:	аскорбінова	
кислота,	 рибне	 філе	 у	 паніруванні	 (філе	 тріскової	 риби,	 борошно	 пшеничне,	 вода	 питна,	 крохмаль	 пшеничний	 модифікований,	
борошно	кукурудзяне,	сіль	кухонна,	стабілізатор	Е466),	сир	плавлений	«Чеддер»	(сир	твердий	[49	%]	(молоко	коров’яче,	сіль	кухонна,	
молочнокислі	бактерії,	сичужний	фермент),	вода	питна,	сир	«Чеддер»	[11	%]	(молоко	коров’яче,	сіль	кухонна,	молочнокислі	бактерії,	
сичужний	фермент),	масло,	молоко	сухе	знежирене,	емульгатори:	Е331,	Е339,	ароматизатор	молочний	натуральний,	молочний	білок,	
сіль	кухонна,	барвник	(екстракт	паприки,	бета-каротин)	антиспікаючий	агент	лецитин	соняшниковий),	соус	«Тар-Тар»	(вода	питна,	олія	
рапсова	рафінована,	корнішони,	оцет	спиртовий,	цибуля,	крохмаль	кукурудзяний	модифікований,	жовток	яєчний,	цукор,	сіль	кухонна,	
спеції	 (містять	гірчицю),	каперси,	загущувач	Е415,	консервант	Е202,	ароматизатор).	ПРОДУКТ	МОЖЕ	МІСТИТИ	ТАКІ	РЕЧОВИНИ**:	
рибу,	яйця,	лактозу,	гірчицю,	глютен.	Маса	порції	–	130	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	15	g	(г);	жири	–	
13	g	(г);	вуглеводи	–	37	g	(г);	сіль	–	1,5	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	331	kcal	(кКал)	/	1391	kJ	(кДж).

Рол
з креветками

та соусом
«Солодкий чилі»

Хлібець	 з	 борошна	 (тортилья)	 (борошно	 пшеничне	 [62	 %],	 вода	 питна,	 стабілізатор	 вологості	 Е422,	 олія	 рапсова	 рафінована,	
розпушувачі:	 Е450,	 Е500,	 сіль	 кухонна,	 емульгатор	 Е471,	 стабілізатор	 Е466,	 крохмаль	 пшеничний,	 дріжджі	 сухі),	 креветки	 у	
паніруванні	(креветки	[50	%]	(вирощені	в	умовах	аквакультури),	борошно	пшеничне,	крохмаль	з	тапіоки,	вода	питна,	олія	пальмова,	
цукор,	 сіль	 кухонна,	 розпушувачі:	 Е500,	 Е450,	 дріжджі,	 спеції),	 свіжий	 салат-латук,	 свіжий	 огірок,	 соус	 «Солодкий	 чилі»	 (вода	
питна,	цукор	білий,	пюре	з	солодкого	болгарського	перцю,	патока	мальтозна,	загущувачі:	крохмаль	модифікований	кукурудзяний,	
ксантанова	камедь,	сіль	кухонна,	овочі	сушені:	паприка,	часник,	перець	чилі	[0,2	%]),	регулятори	кислотності:	молочна	кислота,	
оцтова	кислота,	ароматизатори:	часник,	аджика,	чилі,	консервант:	сорбат	калію,	екстракт	часнику,	натуральний	екстракт	солодкої	
трави	стевії	Greenleaf).	ПРОДУКТ	МОЖЕ	МІСТИТИ	ТАКІ	РЕЧОВИНИ**:	креветки,	глютен.	Маса	порції	–	160	g	(г).	Поживна	(харчова)	
цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	13	g	(г);	жири	–	9,9	g	(г);	вуглеводи	–	52	g	(г);	сіль	–	1,4	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	
на	порцію	продукту:	354	kcal	(кКал)	/	1492	kJ	(кДж).

Чікен  
Прем'єр  

Рол 

Хлібець	 з	 борошна	 (тортилья)	 ((борошно	 пшеничне	 [62	 %],	 вода	 питна,	 стабілізатор	 вологості	 Е422,	 олія	 рапсова	 рафінована,	
розпушувачі:	Е450,	Е500,	сіль	кухонна,	емульгатор:	Е471,	стабілізатор:	Е466,	крохмаль	пшеничний,	дріжджі	сухі);	кулінарний	виріб	
із	м’яса	птиці	(філе	куряче	[55	%],	борошно	(пшеничне,	кукурудзяне,	рисове),	вода	питна,	рослинні	олії	(соняшникова,	ріпакова),	
сухарі	панірувальні	(містять	пшеницю),	крупа	манна,	клейковина	пшенична,	крохмаль	картопляний,	сіль	кухонна,	ароматизатори,	
розпушувачі	 (Е450,	 Е500),	 трави,	 спеції,	 екстракт	 спецій,	 дріжджовий	 екстракт,	 прянощі	 (хрін));	 соус	 «Медово-гірчичний»	 (олія	
соєва,	вода	питна,	цукор	білий	кристалічний,	оцет	спиртовий,	гірчичне	насіння	[6,0	%],	мед	[3,0	%],	яєчний	жовток,	сіль	кухонна,	
крохмаль	кукурудзяний	модифікований,	консервант	молочна	кислота,	згущувач	Е415,	ароматизатор);	свіжий	томат;	свіжий	салат-
латук.	ПРОДУКТ	МОЖЕ	МІСТИТИ	ТАКІ	РЕЧОВИНИ**:	яйця,	гірчицю,	глютен.	Маса	порції	–	215	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	
порцію	продукту:	білки	–	24	g	(г);	жири	–	24	g	(г);	вуглеводи	–	53	g	(г);	сіль	–	2,2	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	
продукту:	532	kcal	(кКал)	/	2231	kJ	(кДж).

Фіш  
Рол

Хлібець	 з	 борошна	 (тортилья)	 (борошно	 пшеничне	 [62	 %],	 вода	 питна,	 стабілізатор	 вологості	 Е422,	 олія	 рапсова	 рафінована,	
розпушувачі:	 Е450,	 Е500,	 сіль	 кухонна,	 емульгатор	 Е471,	 стабілізатор	 Е466,	 крохмаль	 пшеничний,	 дріжджі	 сухі),	 рибне	 філе	 у	
паніруванні	(філе	тріскової	риби,	борошно	пшеничне,	вода	питна,	крохмаль	пшеничний	модифікований,	борошно	кукурудзяне,	сіль	
кухонна,	стабілізатор	Е466),	свіжий	салат-латук,	свіжий	огірок,	соус	«Тар-Тар»	(вода	питна,	олія	рапсова	рафінована,	корнішони,	оцет	
спиртовий,	 цибуля,	 крохмаль	 кукурудзяний	 модифікований,	 жовток	 яєчний,	 цукор,	 сіль	 кухонна,	 спеції	 (містять	 гірчицю),	 каперси,	
загущувач	 Е415,	 консервант	 Е202,	 ароматизатор);	 сир	 плавлений	 «Чеддер»	 (сир	 твердий	 [49	 %]	 (молоко	 коров’яче,	 сіль	 кухонна,	
молочнокислі	бактерії,	сичужний	фермент),	вода	питна,	сир	«Чеддер»	[11	%]	(молоко	коров’яче,	сіль	кухонна,	молочнокислі	бактерії,	
сичужний	фермент),	масло,	молоко	сухе	знежирене,	емульгатори:	Е331,	Е339,	ароматизатор:	молочний	натуральний,	молочний	білок,	
сіль	кухонна,	барвник	(екстракт	паприки,	бета-каротин)	антиспікаючий	агент	лецитин	соняшниковий).	ПРОДУКТ	МОЖЕ	МІСТИТИ	ТАКІ	
РЕЧОВИНИ**:	рибу,	яйця,	лактозу,	гірчицю,	глютен.	Маса	порції	–	190	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	
18	g	(г);	жири	–	19	g	(г);	вуглеводи	–	46	g	(г);	сіль	–	1,4	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	436	kcal	(кКал)	/	
1827	kJ	(кДж).

Креветки

Креветки	 [50	 %]	 (вирощені	 в	 умовах	 аквакультури),	 борошно	 пшеничне,	 крохмаль	 із	 тапіоки,	 вода	 питна,	 олія	 пальмова,	 цукор,	 сіль	
кухонна,	розпушувачі:	Е500,	Е450,	дріжджі,	спеції.	ПРОДУКТ	МОЖЕ	МІСТИТИ	ТАКІ	РЕЧОВИНИ**:	глютен.	П’ять	шматочків.	Маса	порції	–	
80	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	9,8	g	(г);	жири	–	13	g	(г);	вуглеводи	–	21	g	(г);	сіль	–	0	g	(г).	Калорійність	
(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	239	kcal	(кКал)	/	1002	kJ	(кДж).	Дев’ять	шматочків.	Маса	порції	–	144	g	(г).	Поживна	(харчова)	
цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	18	g	(г);	жири	–	23	g	(г);	вуглеводи	–	38	g	(г);	сіль	–	0	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	
порцію	продукту:	431	kcal	(кКал)	/	1803	kJ	(кДж).

Чікен
МакНагетс®

М’ясо	куряче	[46	%],	вода	питна,	олії	(соняшникова	рафінована	дезодорована	та	рапсова	рафінована	дезодорована),	борошно	(пшеничне,	
кукурудзяне)	вищого	ґатунку,	крохмаль	модифікований	 із	тапіоки	 (містить	глютен),	клейковина	пшенична,	крупа	манна,	сіль	кухонна,	
ароматизатор	натуральний	(містить	селеру),	цукор,	розпушувачі:	Е450,	Е500,	Е341,	спеції	(містять	селеру),	крохмаль	модифікований,	
декстроза,	 екстракт	 спецій	 (містить	 селеру).	 ПРОДУКТ	 МОЖЕ	 МІСТИТИ	 ТАКІ	 РЕЧОВИНИ**:	 яйця,	 лактозу,	 селеру,	 глютен.	 Чотири	
шматочки.	Маса	порції	–	68	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	11	g	(г);	жири	–	8,6	g	(г);	вуглеводи	–	13	g	(г);	
сіль	–	0,82	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	176	kcal	(кКал)	/	740	kJ	(кДж).	Шість	шматочків.	Маса	порції	–	
100	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	17	g	(г);	жири	–	13	g	(г);	вуглеводи	–	20	g	(г);	сіль	–	1,2	g	(г).	Калорійність	
(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	265	kcal	(кКал)	/	1109	kJ	(кДж).	Дев’ять	шматочків.	Маса	порції	–	150	g	(г).	Поживна	(харчова)	
цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	25	g	(г);	жири	–	19	g	(г);	вуглеводи	–	30	g	(г);	сіль	–	1,8	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	
порцію	продукту:	3978	kcal	(кКал)	/	1663	kJ	(кДж).	Двадцять	шматочків.	Маса	порції	–	340	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	
продукту:	білки	–	55	g	(г);	жири	–	43	g	(г);	вуглеводи	–	67	g	(г);	сіль	–	4,1	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	
882	kcal	(кКал)	/	3698	kJ	(кДж).

Назва продукту Склад страв стандартного асортименту МакДональдз



КАРТОПЛЯ

Картопля Фрi

Картопля,	олії	(соняшникова	та	ріпакова),	стабілізатор:	пірофосфат	натрію	двозаміщений,	декстроза,	сіль.	Маса	порції	–	60	g	(г).	
Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	2,8	g	(г);	жири	–	11,0	g	(г);	вуглеводи	–	29	g	(г);	сіль	–	0,37	g	(г).	Калорійність	
(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	231	kcal	(кКал)	/	968	kJ	(кДж).	Маса	порції	–	90	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	
продукту:	білки	–	3,9	g	(г);	жири	–	16,0	g	(г);	вуглеводи	–	41	g	(г);	сіль	–	0,53	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	
продукту:	330	kcal	(кКал)	/	1379	kJ	(кДж).	Маса	порції	–	120	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	5,2	g	(г);	
жири	–	21,0	g	(г);	вуглеводи	–	54	g	(г);	сіль	–	0,70	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	434	kcal	(кКал)	/	
1815	kJ	(кДж).

Картопляні Діпи
Картопля	[87	%],	олії	(соняшникова	та	ріпакова	у	змінних	пропорціях),	панірування	(крохмаль	модифікований,	борошно	рисове,	
сіль	кухонна,	розпушувачі:	Е450,	Е500,	крохмаль,	декстроза,	загущувач	Е415,	екстракт	спецій	(куркума	та	паприка)).	Маса	порції	–	
150	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	4,7	g	(г);	жири	–	17,0	g	(г);	вуглеводи	–	44,0	g	(г);	сіль	–	0,95	g	(г).	
Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	361	kcal	(кКал)	/	1508	kJ	(кДж).

Картопля
по-селянськи

Картопля,	 олія	 (ріпакова,	 соняшникова),	 борошно	 кукурудзяне,	 сіль	 кухонна,	 крохмаль	 картопляний	 модифікований,	 крохмаль	
картопляний,	 борошно	 рисове,	 спеції,	 часниковий	 порошок,	 цибульний	 порошок,	 розпушувачі:	 E450	 (і)-E500	 (іі)),	 дріжджовий	
екстракт,	екстракт	спецій,	загущувач:	ксантанова	камедь,	декстроза.	Маса	порції	–	165	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	
продукту:	білки	–	4,5	g	(г);	жири	–	14,2	g	(г);	вуглеводи	–	41,4	g	(г);	сіль	–	1,3	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	
продукту:	321	kcal	(кКал)	/	1343	kJ	(кДж).	Маса	порції	–	205	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	6,3	g	(г);	
жири	–	20,0	g	(г);	вуглеводи	–	58	g	(г);	сіль	–	1,8	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	451	kcal	(кКал)	/	1888	
kJ	(кДж).

Картопля Фрі
із сирним соусом 

та цибулею

Картопля	 Фрі	 (картопля,	 олія	 (соняшникова,	 ріпакова),	 стабілізатор:	 пірофосфат	 натрію	 двозаміщений,	 декстроза,	 сіль),	
соус	 «Сирний»	 (сир	 [55	 %],	 вода	 питна,	 йогурт	 [6	 %],	 сіль	 харчова,	 крохмаль	 кукурудзяний	 модифікований,	 білок	 молочний,	
ароматизатор,	 загущувач	 Е415,	 регулятор	 кислотності	 Е270,	 консервант	 Е200,	 екстракт	 дріжджів,	 ароматизатор	 коптильний,	
білий	перець),	цибуля	смажена	(цибуля	ріпчаста	[70	%],	олії	(ріпакова	та	пальмова),	борошно	пшеничне,	сіль	кухонна).	ПРОДУКТ	
МОЖЕ	МІСТИТИ	ТАКІ	РЕЧОВИНИ**:	лактозу,	глютен.	Маса	порції	–	150	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	
9,2	g	(г);	жири	–	34	g	(г);	вуглеводи	–	63	g	(г);	сіль	–	1,7	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	606	kcal	(кКал)	/	
2528	kJ	(кДж).

Картопля Фрі
із сирним соусом 

та беконом

Картопля	 Фрі	 (картопля,	 олія	 (соняшникова,	 ріпакова),	 стабілізатор:	 пірофосфат	 натрію	 двозаміщений,	 декстроза,	 сіль),	
соус	 «Сирний»	 (сир	 [55	 %],	 вода	 питна,	 йогурт	 [6	 %],	 сіль	 харчова,	 крохмаль	 кукурудзяний	 модифікований,	 білок	 молочний,	
ароматизатор,	 загущувач	 Е415,	 регулятор	 кислотності	 Е270,	 консервант	 Е200,	 екстракт	 дріжджів,	 ароматизатор	 коптильний,	
білий	перець),	бекон	у	формі	пластівців	(грудинка	свиняча,	сіль	кухонна,	регулятор	кислотності:	лактат	калію,	сироп	глюкозний,	
коптильні	ароматизатори,	ароматизатор,	антиоксидант:	натрію	аскорбат,	стабілізатор:	пірофосфати,	консервант:	нітрит	натрію).	
Маса	порції	–	150	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	12	g	(г);	жири	–	29	g	(г);	вуглеводи	–	45	g	(г);	сіль	–	
1,8	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	504	kcal	(кКал)	/	2103	kJ	(кДж).

СОУСИ

Кетчуп
Вода	 питна,	 томатна	 паста,	 цукор	 білий,	 сіль	 кухонна,	 загущувач:	 крохмаль	 модифікований,	 регулятори	 кислотності:	 молочна	
кислота,	оцтова	кислота,	консервант:	натрію	бензоат,	перець	чилі.	Маса	порції	–	28	ml	(мл).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	
продукту:	білки	–	0,4	g	(г);	жири	–	0,0	g	(г);	вуглеводи	–	6,7	g	(г);	сіль	–	0,73	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	
продукту:	29	kcal	(кКал)	/	121	kJ	(кДж).

Майонез

Олія	соняшникова	рафінована	дезодорована	[49,5	%],	вода	питна,	цукор	білий,	загущувачі:	крохмаль	модифікований	картопляний,	
ксантова	камедь,	порошок	яєчного	жовтка,	олія	оливкова	рафінована	[0,5	%],	емульгатор:	крохмаль	модифікований	кукурудзяний,	
регулятори	кислотності:	оцтова	кислота,	молочна	кислота,	консервант:	сорбінова	кислота,	ароматизатор	гірчичний,	антиоксидант:	
кальцію	динатрію	ЕДТА.	ПРОДУКТ	МОЖЕ	МІСТИТИ	ТАКІ	РЕЧОВИНИ**:	яйця,	гірчицю.	Маса	порції	–	25	ml	(мл).	Поживна	(харчова)	
цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	0,1	g	(г);	жири	–	13,0	g	(г);	вуглеводи	–	1,2	g	(г);	сіль	–	0,31	g	(г).	Калорійність	(енергетична	
цінність)	на	порцію	продукту:	119	kcal	(кКал)	/	491	kJ	(кДж).

Соус «Барбекю»

Томатне	 пюре	 (томати),	 цукор,	 вода	 питна,	 оцет	 винний,	 оцет	 спиртовий,	 сироп	 глюкозофруктозний,	 сіль	 кухонна,	 крохмаль	
кукурудзяний	 модифікований,	 глюкоза,	 олія	 ріпакова	 рафінована	 дезодорована,	 прянощі	 (містять	 гірчицю),	 сироп	 цукровий	
карамелізований,	загущувач:	ксантанова	камедь,	ароматизатор	коптильний,	екстракт	прянощів.	ПРОДУКТ	МОЖЕ	МІСТИТИ	ТАКІ	
РЕЧОВИНИ**:	гірчицю,	селеру.	Маса	порції	–	25	ml	(мл).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	0,2	g	(г);	жири	–	
0,2	g	(г);	вуглеводи	–	8,9	g	(г);	сіль	–	0,0	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	38	kcal	(кКал)	/	163	kJ	(кДж).

Соус «Гірчичний»

Вода	 питна,	 цукор,	 оцет	 спиртовий,	 олія	 ріпакова	 рафінована	 дезодорована,	 насіння	 гірчиці	 [5,5	 %],	 глюкоза,	 крохмаль	
кукурудзяний	 модифікований,	 сіль	 кухонна,	 яєчний	 жовток,	 ароматизатор	 гірчиці,	 прянощі,	 сироп	 цукровий	 карамелізований,	
загущувач:	ксантанова	камедь.	ПРОДУКТ	МОЖЕ	МІСТИТИ	ТАКІ	РЕЧОВИНИ**:	яйця,	гірчицю.	Маса	порції	–	25	ml	(мл).	Поживна	
(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	0,5	g	(г);	жири	–	3,0	g	(г);	вуглеводи	–	6,4	g	(г);	сіль	–	0,0	g	(г).	Калорійність	(енергетична	
цінність)	на	порцію	продукту:	55	kcal	(кКал)	/	229	kJ	(кДж).

Соус «Кисло-
солодкий»

Пюре	 абрикосове	 (абрикос),	 вода	 питна,	 цукор,	 сироп	 глюкозофруктозний,	 оцет	 спиртовий,	 глюкоза,	 крохмаль	 кукурудзяний	
модифікований,	 олія	 ріпакова	 рафінована	 дезодорована,	 сіль	 кухонна,	 прянощі	 (містять	 селеру),	 ароматизатор	 натуральний	
(містить	 сою,	 пшеницю),	 загущувач:	 ксантанова	 камедь,	 сироп	 цукровий	 карамелізований.	 ПРОДУКТ	 МОЖЕ	 МІСТИТИ	 ТАКІ	
РЕЧОВИНИ**:	селеру,	глютен,	сою.	Маса	порції	–	25	ml	(мл).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	0,1	g	(г);	жири	–	
0,3	g	(г);	вуглеводи	–	9,4	g	(г);	сіль	–	0,0	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	41	kcal	(кКал)	/	172	kJ	(кДж).

Соус  
із журавлини

Вода	 питна,	 цукор	 білий	 кристалічний,	 ягоди	 журавлини	 [не	 менше	 25	 %],	 загущувачі:	 пектин,	 камедь	 ксантану,	 регулятори	
кислотності:	 лимонна	 кислота,	 натрій	 лимоннокислий,	 консервант:	 сорбат	 калію.	 Маса	 порції	 –	 30	 ml	 (мл).	 Поживна	 (харчова)	
цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	0,0	g	(г);	жири	–	0,0	g	(г);	вуглеводи	–	11,0	g	(г);	сіль	–	0,0	g	(г).	Калорійність	(енергетична	
цінність)	на	порцію	продукту:	44	kcal	(кКал)	/	188	kJ	(кДж).

Соус  
«1000 островів»

Олія	соняшникова	рафінована	дезодорована,	вода	питна,	цукор	білий,	пюре	з	солодкого	болгарського	перцю,	сіль	кухонна,	овочі	
сушені	(паприка,	цибуля,	каєнський	перець,	перець	халапено	зелений),	томатна	паста,	регулятори	кислотності:	оцтова	кислота,	
молочна	 кислота,	 лимонна	 кислота,	 порошок	 яєчного	 жовтка,	 емульгатор:	 крохмаль	 модифікований,	 стабілізатори:	 ксантанова	
камедь,	гуарова	камедь,	консервант:	сорбінова	кислота,	ароматизатори:	«Гірчичний»,	«Часник»,	антиоксидант:	кальцію	динатрію	
ЕДТА.	ПРОДУКТ	МОЖЕ	МІСТИТИ	ТАКІ	РЕЧОВИНИ**:	яйця,	гірчицю.	Маса	порції	–	40	ml	(мл).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	
продукту:	білки	–	0,1	g	(г);	жири	–	18,0	g	(г);	вуглеводи	–	2,4	g	(г);	сіль	–	0,48	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	
продукту:	172	kcal	(кКал)	/	710	kJ	(кДж).

Соус «Сирний»

Вода	питна,	олія	соняшникова	рафінована	дезодорована,	сирний	порошок	«Раклет»	[3	%]	(сир	«Раклет»	[95	%]	у	вигляді	порошку	
(містить	 молоко)),	 емульгатор:	 цитрат	 натрію,	 загущувачі:	 крохмаль	 модифікований	 картопляний,	 ксантанова	 камедь,	 порошок	
яєчного	 жовтка,	 цукор	 білий,	 сіль	 кухонна,	 регулятори	 кислотності:	 оцтова	 кислота,	 молочна	 кислота,	 ароматизатор	 гірчичний,	
консервант:	сорбінова	кислота,	ароматизатор	«Сир»,	барвник	натуральний:	бета-каротин,	антиоксидант:	кальцію	динатрію	ЕДТА,	
барвник	натуральний:	куркумін.	ПРОДУКТ	МОЖЕ	МІСТИТИ	ТАКІ	РЕЧОВИНИ**:	лактозу,	яйця,	гірчицю.	Маса	порції	–	24	ml	 (мл).	
Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	0,5	g	(г);	жири	–	9,0	g	(г);	вуглеводи	–	1,0	g	(г);	сіль	–	0,43	g	(г).	Калорійність	
(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	88	kcal	(кКал)	/	361	kJ	(кДж).

Соус 
«Український»

Вода	 питна,	 олія	 соняшникова	 рафінована	 дезодорована,	 цукор	 білий,	 загущувачі:	 крохмаль	 модифікований	 кукурудзяний,	
ксантанова	камедь,	сіль	кухонна,	регулятори	кислотності:	оцтова	кислота,	молочна	кислота,	лимонна	кислота,	цибуля,	емульгатор:	
крохмаль	модифікований	кукурудзяний,	порошок	яєчного	жовтка,	часник,	порошок	гірчиці,	ароматизатор:	«Часник»,	консервант:	
сорбат	калію,	ароматизатор	гірчичний,	базилік	різаний	(базилік	свіжий,	олія	соняшникова	рафінована	дезодорована,	регулятор	
кислотності:	лимонна	кислота,	консервант:	сорбат	калію,	антиоксидант:	кальцію	динатрію	ЕДТА),	кріп,	ароматизатор:	«Суцвіття	
кропу»,	куркума,	екстракт	часнику,	натуральний	екстракт	солодкої	трави	стевії	Greenleaf,	антиоксидант:	кальцію	динатрію	ЕДТА,	
орегон,	барвник	синтетичний:	бета-каротин.	ПРОДУКТ	МОЖЕ	МІСТИТИ	ТАКІ	РЕЧОВИНИ**:	яйця,	гірчицю.	Маса	порції	–	24	ml	(мл).	
Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	0,0	g	(г);	жири	–	11,0	g	(г);	вуглеводи	–	1,2	g	(г);	сіль	–	0,29	g	(г).	Калорійність	
(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	103	kcal	(кКал)	/	422	kJ	(кДж).

Назва продукту Склад страв стандартного асортименту МакДональдз



Соус «Солодкий 
чилі»

Вода	 питна,	 цукор	 білий,	 пюре	 із	 солодкого	 болгарського	 перцю,	 патока	 мальтозна,	 загущувачі:	 крохмаль	 модифікований	
кукурудзяний,	 ксантанова	 камедь,	 сіль	 кухонна,	 овочі	 сушені	 (перець	 чилі	 [0,4	 %],	 паприка,	 часник),	 регулятори	 кислотності:	
молочна	кислота,	оцтова	кислота,	ароматизатор:	«Часник»,	консервант:	калію	сорбат,	ароматизатор:	«Аджика»,	екстракт	часнику,	
натуральний	екстракт	солодкої	трави	стевії	Greenleaf,	натуральний	ароматизатор:	перець	чилі.	Маса	порції	–	24	ml	(мл).	Поживна	
(харчова)	 цінність	 на	 порцію	 продукту:	 білки	 –	 0,1	 g	 (г);	 жири	 –	 0,0	 g	 (г);	 вуглеводи	 –	 11,0	 g	 (г);	 сіль	 –	 0,77	 g	 (г).	 Калорійність	
(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	43	kcal	(кКал)	/	183	kJ	(кДж).

Соус
«Сичуанський»

Вода	питна,	цукор,	соєвий	соус	(вода	питна,	соєві	боби,	пшениця,	сіль	кухонна),	оцет	спиртовий,	модифікований	кукурудзяний	
крохмаль,	концентрат	лимонного	соку,	імбир,	прянощі,	олія	ріпакова,	олія	кунжутна,	сіль	кухонна,	загущувач	Е415,	ароматизатор	
натуральний.	ПРОДУКТ	МОЖЕ	МІСТИТИ	ТАКІ	РЕЧОВИНИ**:	кунжут,	сою,	глютен.	Маса	порції	–	29,8	ml	(мл).	Поживна	(харчова)	
цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	0,7	g	(г);	жири	–	0,3	g	(г);	вуглеводи	–	10,0	g	(г);	сіль	–	1,2	g	(г).	Калорійність	(енергетична	
цінність)	на	порцію	продукту:	46	kcal	(кКал)	/	195	kJ	(кДж).

Соус «Карі»

Вода	питна,	сироп	глюкозофруктозний,	яблучне	пюре,	цукор	білий,	томатна	паста,	оцет	спиртовий,	спеції	мелені	 (карі	 [1,2	%],	
куркума,	перець	чилі,	пажитник,	гвоздика,	мускатний	горіх,	перець	каєнський),	загущувачі	(крохмаль	модифікований	кукурудзяний,	
ксантова	 камедь),	 сіль	 кухонна,	 олія	 соняшникова	 рафінована	 дезодорована,	 ароматизатор	 «Карі»,	 суміш	 спецій	 карі-мадрас,	
регулятор	 кислотності:	 молочна	 кислота,	 консервант:	 сорбінова	 кислота,	 натуральний	 екстракт	 солодкої	 трави	 стевії	 Greenleaf	
250.	Маса	порції	–	28	ml	(мл).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	0,1	g	(г);	жири	–	0,3	g	(г);	вуглеводи	–	9,5	g	(г);	
сіль	–	0,42	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	42	kcal	(кКал)	/	178	kJ	(кДж).

Олія оливкова Олія	оливкова	першого	віджиму.	Маса	порції	–	15	ml	(мл).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	0,0	g	(г);	жири	–	
15,0	g	(г);	вуглеводи	–	0,0	g	(г);	сіль	–	0,0	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	135	kcal	(кКал)	/	554	kJ	(кДж).

САЛАТИ

Мікс салат із 
оливковою олією

Cалатна	суміш:	салат	батавія,	салат	лолло	росса,	салат	фрізе,	рукола,	помідори	чері.		Маса	порції	–	60	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	
на	порцію	продукту:	білки	–	0,602	g	(г);	жири	–	0,088	g	(г);	вуглеводи	–	1,56	g	(г);	сіль	–	0,0262	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	
на	порцію	продукту:	11	kcal	(кКал).

Біг Чікен салат

Cалатна	суміш:	салат	батавія,	салат	лолло	росса,	салат	фрізе,	рукола,	помідори	чері.	Кулінарний	виріб	із	м`яса	птиці	«Чікен	Прем’єр»:	
філе	 куряче	 [55	 %],	 борошно	 пшеничне,	 вода	 питна,	 сухарі	 панірувальні	 (містять	 пшеницю),	 рослинні	 олії	 (соняшникова,	 ріпакова),		
крупа	 манна,	 	 клейковина	 пшенична,	 борошно	 рисове,	 сіль	 кухонна,	 борошно	 кукурудзяне,	 ароматизатори,	 крохмаль	 картопляний,		
розпушувачі	 (Е450,	 Е500),	 	 дріжджовий	 екстракт,	 цукор,	 спеції,	 екстракт	 спецій,	 ароматичні	 трави.	 ПРОДУКТ	 МОЖЕ	 МІСТИТИ	 ТАКІ	
РЕЧОВИНИ**:	злаки,	що	містять	глютен.	Маса	порції	–	210	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	16,774	g	(г);	
жири	–	10,283	g	(г);	вуглеводи	–	16,97	g	(г);	сіль	–	1,0214	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	231	kcal	(кКал).

ХОЛОДНІ НАПОЇ

Апельсиновий сік
Натуральний	концентрований	апельсиновий	сік,	вода.	Об’єм	–	300	ml	(мл).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	
2,0	g	(г);	жири	–	0,5	g	(г);	вуглеводи	–	26	g	(г);	сіль	–	0,04	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	119	kcal	(кКал)	/	
505	kJ	(кДж).	Об’єм	–	400	ml	(мл).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	2,7	g	(г);	жири	–	0,6	g	(г);	вуглеводи	–	35	g	(г);	
сіль	–	0,06	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	159	kcal	(кКал)	/	673	kJ	(кДж).

Кока-Кола®

Вода	 питна,	 цукор,	 двоокис	 вуглецю,	 барвник	 цукровий	 колер	 II	 (Е150d),	 регулятор	 кислотності:	 ортофосфорна	 кислота	 Е338,	
натуральні	ароматизатори,	кофеїн.	Об’єм	–	250	ml	(мл).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	0,0	g	(г);	жири	–	0,0	g	(г);	
вуглеводи	–	26	g	(г);	сіль	–	0,00	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	102	kcal	(кКал)	/	434	kJ	(кДж).	Об’єм	–	
400	ml	(мл).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	0,0	g	(г);	жири	–	0,0	g	(г);	вуглеводи	–	41	g	(г);	сіль	–	0,00	g	(г).	
Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	163	kcal	(кКал)	/	694	kJ	(кДж).	Об’єм	–	500	ml	(мл).	Поживна	(харчова)	цінність	
на	порцію	продукту:	білки	–	0,0	g	(г);	жири	–	0,0	g	(г);	вуглеводи	–	51	g	(г);	сіль	–	0,00	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	
продукту:	204	kcal	(кКал)	/	867	kJ	(кДж).

Фанта®

Вода	 питна,	 цукор,	 сік	 апельсиновий	 концентрований	 [2,5	 %],	 регулятори	 кислотності:	 лимонна	 кислота,	 яблучна	 кислота,	
глюконат	 натрію,	 вітамін	 С,	 консерванти:	 сорбат	 калію,	 бензоат	 натрію,	 натуральні	 ароматизатори,	 підсолоджувач:	 сахаринат	
натрію,	 стабілізатори:	 гліцеринові	 ефіри	 з	 деревної	 смоли,	 гуарова	 камедь,	 барвники:	 каротин,	 бета-апо-8-каротинол,	 піногасник:	
полідиметилсилоксан.	Об’єм	–	250	ml	(мл).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	0,0	g	(г);	жири	–	0,0	g	(г);	вуглеводи	–	
20	g	(г);	сіль	–	0,09	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	79	kcal	(кКал)	/	336	kJ	(кДж).	Об’єм	–	400	ml	(мл).	
Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	0,0	g	(г);	жири	–	0,0	g	(г);	вуглеводи	–	32	g	(г);	сіль	–	0,14	g	(г).	Калорійність	
(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	126	kcal	(кКал)	/	537	kJ	(кДж).	Об’єм	–	500	ml	(мл).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	
продукту:	білки	–	0,0	g	(г);	жири	–	0,0	g	(г);	вуглеводи	–	40	g	(г);	сіль	–	0,18	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	
158	kcal	(кКал)	/	672	kJ	(кДж).

Спрайт®

Вода	питна,	цукор,	регулятори	кислотності:	лимонна	кислота,	цитрат	натрію,	натуральні	ароматизатори,	підсолоджувачі:	ацесульфам	
калію,	 аспартам,	 неогесперідін	 дигідрохалкон,	 консервант:	 бензоат	 натрію,	 піногасник:	 полідиметилсилоксан.	 Містить	 джерело	
фенілаланіну.	 Не	 рекомендовано	 хворим	 на	 фенілкетонурію.	 Об’єм	 –	 250	 ml	 (мл).	 Поживна	 (харчова)	 цінність	 на	 порцію	 продукту:	
білки	 –	 0,0	 g	 (г);	 жири	 –	 0,0	 g	 (г);	 вуглеводи	 –	 5,0	 g	 (г);	 сіль	 –	 0,08	 g	 (г).	 Калорійність	 (енергетична	 цінність)	 на	 порцію	 продукту:	
20	kcal	(кКал)	/	85	kJ	(кДж).	Об’єм	–	400	ml	(мл).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	0,0	g	(г);	жири	–	0,0	g	(г);	
вуглеводи	–	8,0	g	(г);	сіль	–	0,12	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	32	kcal	(кКал)	/	136	kJ	(кДж).	Об’єм	–	
500	ml	(мл).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	0,0	g	(г);	жири	–	0,0	g	(г);	вуглеводи	–	10	g	(г);	сіль	–	0,15	g	(г).	
Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	40	kcal	(кКал)	/	170	kJ	(кДж).

Сік яблучно-
чорничний 

неосвітлений 
пастеризований

Сік	яблучний,	сік	чорничний.	Об’єм	–	200	ml	(мл).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	0,2	g	(г);	жири	–	0,0	g	(г);	
вуглеводи	–	21	g	(г);	сіль	–	0,0	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	86	kcal	(кКал)	/	367	kJ	(кДж).

Сік яблучний 
неосвітлений 

пастеризований

Сік	яблучний	(із	культурних	сортів),	антиоксидант:	кислота	аскорбінова.	Об’єм	–	200	ml	(мл).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	
продукту:	білки	–	0,4	g	(г);	жири	–	0,0	g	(г);	вуглеводи	–	22	g	(г);	сіль	–	0,0	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	
88	kcal	(кКал)	/	374	kJ	(кДж).

Вода 
«Моршинська» 

газована

Вода	мінеральна	природна	столова	різного	аніонного	та	катіонного	складу	—	«Моршинська»	(слабогазована).	Об’єм	–	500	ml	(мл).	
Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	0,0	g	(г);	жири	–	0,0	g	(г);	вуглеводи	–	0,0	g	(г);	сіль	–	0,00	g	(г).	Калорійність	
(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	0,0	kcal	(кКал)	/	0,0	kJ	(кДж).

Вода 
«Моршинська» 

негазована

Вода	 мінеральна	 природна	 столова	 різного	 аніонного	 та	 катіонного	 складу	 —	 «Моршинська»	 (негазована).	 Об’єм	 –	 500	 ml	 (мл).	
Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	0,0	g	(г);	жири	–	0,0	g	(г);	вуглеводи	–	0,0	g	(г);	сіль	–	0,00	g	(г).	Калорійність	
(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	0,0	kcal	(кКал)	/	0,0	kJ	(кДж).

Вода 
«Моршинська» 

(«Спортик») 
негазована

Вода	 мінеральна	 природна	 столова	 різного	 аніонного	 та	 катіонного	 складу	 —	 «Моршинська»	 («Спортик»,	 негазована).	 Об’єм	 –	
330	ml	(мл).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	0,0	g	(г);	жири	–	0,0	g	(г);	вуглеводи	–	0,0	g	(г);	сіль	–	0,00	g	(г).	
Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	0,0	kcal	(кКал)	/	0,0	kJ	(кДж).

ГАРЯЧІ НАПОЇ

Назва продукту Склад страв стандартного асортименту МакДональдз



Назва продукту Склад страв стандартного асортименту МакДональдз

Чай чорний 
(пірамідка)

Чай	чорний	індійський	байховий	листовий	фасований.	Об’єм	–	300	ml	(мл).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	
білки	–	0,0	g	(г);	жири	–	0,0	g	(г);	вуглеводи	–	0,0	g	(г);	сіль	–	0,00	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	
0,0	kcal	(кКал)	/	0,0	kJ	(кДж).

Чай чорний  
Earl grey  

(пірамідка)

Чай	 чорний	 індійський	 байховий	 листовий	 фасований,	 ароматизатор:	 «Бергамот-ваніль».	 Об’єм	 –	 300	 ml	 (мл).	 Поживна	 (харчова)	
цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	0,0	g	(г);	жири	–	0,0	g	(г);	вуглеводи	–	0,0	g	(г);	сіль	–	0,00	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	
на	порцію	продукту:	0,0	kcal	(кКал)	/	0,0	kJ	(кДж).

Чай зелений 
(пірамідка)

Чай	зелений	китайський	байховий	листовий	фасований.	Об’єм	–	300	ml	(мл).

Чай  
«Малинова 
фантазія»  

(пірамідка)

Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	0,0	g	(г);	жири	–	0,0	g	(г);	вуглеводи	–	0,0	g	(г);	сіль	–	0,00	g	(г).	Калорійність	
(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	0,0	kcal	(кКал)	/	0,0	kJ	(кДж).

Кава  
МакКафе 
Еспресо

Гібіскус:	пелюстки	суданської	троянди	(каркаде)	[62,7	%],	подрібнені	шматочки:	яблуко	сушене	[17.8	%],	ягоди	шипшини	[9	%],	ягоди	
малини	[0,5	%],	ароматизатор	«Малина».	Об’єм	–	300	ml	(мл).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	0,0	g	(г);	жири	–	
0,0	g	(г);	вуглеводи	–0,0	g	(г);	сіль	–	0,00	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	0,0	kcal	(кКал)	/	0,0	kJ	(кДж).

Кава  
МакКафе 
Подвійне 
Еспресо

Кава	натуральна	смажена	в	зернах,	вода	питна.	Об’єм	–	50	ml	(мл).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	0,0	g	(г);	
жири	–	0,0	g	(г);	вуглеводи	–	0,0	g	(г);	сіль	–	0,01	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	0,0	kcal	(кКал)	/	1	kJ	
(кДж).

Кава  
МакКафе 

Американо

Кава	натуральна	смажена	в	зернах,	вода	питна.	Об’єм	–	60	ml	(мл).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	0,0	g	(г);	
жири	–	0,0	g	(г);	вуглеводи	–	0,0	g	(г);	сіль	–	0,01	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	0,0	kcal	(кКал)	/	1	kJ	
(кДж).

Кава  
МакКафе 

Американо  
з молоком

Кава	натуральна	смажена	в	зернах,	молоко	коров’яче,	вода	питна.	ПРОДУКТ	МОЖЕ	МІСТИТИ	ТАКІ	РЕЧОВИНИ**:	лактозу.	Об’єм	–	
180	ml	(мл).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	1,4	g	(г);	жири	–	1,6	g	(г);	вуглеводи	–	2,4	g	(г);	сіль	–	0,02	g	(г).	
Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	30	kcal	(кКал)	/	124	kJ	(кДж).	Об’єм	–	280	ml	(мл).	Поживна	(харчова)	цінність	
на	порцію	продукту:	білки	–	2,3	g	(г);	жири	–	2,6	g	(г);	вуглеводи	–	3,8	g	(г);	сіль	–	0,02	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	
продукту:	47	kcal	(кКал)	/	198	kJ	(кДж).

Кава  
МакКафе  

Лате

Кава	натуральна	смажена	в	зернах,	молоко	коров’яче,	вода	питна.	ПРОДУКТ	МОЖЕ	МІСТИТИ	ТАКІ	РЕЧОВИНИ**:	лактозу.	Об’єм	–	
200	ml	(мл).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	3,9	g	(г);	жири	–	4,5	g	(г);	вуглеводи	–	6,6	g	(г);	сіль	–	0,01	g	(г).	
Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	82	kcal	(кКал)	/	345	kJ	(кДж).	Об’єм	–	300	ml	(мл).	Поживна	(харчова)	цінність	
на	порцію	продукту:	білки	–	6,2	g	(г);	жири	–	7,0	g	(г);	вуглеводи	–	10	g	(г);	сіль	–	0,01	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	
продукту:	130	kcal	(кКал)	/	542	kJ	(кДж).

Кава  
МакКафе  
Капучино

Кава	натуральна	смажена	в	зернах,	молоко	коров’яче,	вода	питна.	ПРОДУКТ	МОЖЕ	МІСТИТИ	ТАКІ	РЕЧОВИНИ**:	лактозу.	Об’єм	–	
180	ml	(мл).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	3,4	g	(г);	жири	–	3,8	g	(г);	вуглеводи	–	5,7	g	(г);	сіль	–	0,01	g	(г).	
Калорійність	 (енергетична	 цінність)	 на	 порцію	 продукту:	 71	 kcal	 (кКал)	 /	 296	 kJ	 (кДж).	 Об’єм	 –	 250	 ml	 (мл).	 Поживна	 (харчова)	
цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	6,2	g	 (г);	жири	–	7,0	g	 (г);	вуглеводи	–	10	g	 (г);	сіль	–	0,02	g	 (г).	Калорійність	 (енергетична	
цінність)	на	порцію	продукту:	130	kcal	(кКал)	/	542	kJ	(кДж).

Кава  
МакКафе  

Флет Вайт

Кава	натуральна	смажена	в	зернах,	молоко	коров’яче,	вода	питна,	лід	харчовий.	ПРОДУКТ	МОЖЕ	МІСТИТИ	ТАКІ	РЕЧОВИНИ**:	
лактозу.	Об’єм	–	160	ml	(мл).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	3,1	g	(г);	жири	–	3,5	g	(г);	вуглеводи	–	5,2	g	(г);	
сіль	–	0,02	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	65	kcal	(кКал)	/	271	kJ	(кДж).

Какао

Вода	питна,	молоко	коров’яче	[2,6	%	жирності],	какао	розчинне	(цукор,	молоко	сухе	знежирене	[19,1	%],	сироватка	молочна	суха,	
какао-порошок	 [11,3	 %],	 загущувач	 E466,	 сіль	 кухонна,	 ароматизатор).	 ПРОДУКТ	 МОЖЕ	 МІСТИТИ	 ТАКІ	 РЕЧОВИНИ**:	 лактозу.	
Об’єм	–	200	ml	(мл).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	5	g	(г);	жири	–	2,5	g	(г);	вуглеводи	–	23	g	(г);	сіль	–	
0,23	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	136	kcal	(кКал)	/	573	kJ	(кДж).	Об’єм	–	300	ml	(мл).	Поживна	
(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	8,1	g	(г);	жири	–	4,5	g	(г);	вуглеводи	–	34	g	(г);	сіль	–	0,32	g	(г).	Калорійність	(енергетична	
цінність)	на	порцію	продукту:	210	kcal	(кКал)	/	888	kJ	(кДж).

ДЕСЕРТИ

Морозиво  
у цукровому

ріжку

Морозиво	(молоко	коров’яче	нормалізоване,	цукор,	молоко	сухе	знежирене,	глюкоза	кристалічна,	емульгатор	і	стабілізатор	(моно-	та	
дигліцериди	 жирних	 кислот,	 декстроза,	 гуарова	 камедь,	 ароматизатор	 ванільний,	 карагенан),	 ріжок	 цукровий	 (борошно	 пшеничне	
вищого	 ґатунку,	 вода,	 цукор,	 кокосова	 олія,	 пшенична	 клітковина,	 емульгатор:	 лецитин	 соєвий	 Е322,	 сіль,	 барвник	 натуральний	
«Карамель»	 Е150с,	 ароматизатор	 «Ваніль-карамель»	 ідентичний	 натуральному,	 препарат	 ферментний).	 ПРОДУКТ	 МОЖЕ	 МІСТИТИ	
ТАКІ	РЕЧОВИНИ**:	глютен,	сою,	лактозу.	Маса	порції	–	95	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	4,2	g	(г);	жири	–	
3,8	g	(г);	вуглеводи	–	28	g	(г);	сіль	–	0,1	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	162	kcal	(кКал)	/	684	kJ	(кДж).

МакШейк® 
шоколадний

Суміш	молочна	для	коктейлю	(молоко	коров’яче	нормалізоване,	цукор,	молоко	сухе	знежирене,	глюкоза	кристалічна,	стабілізатори:	
декстроза,	гуарова	камедь,	карагенан),	сироп	«Шоколадний»	(вода	питна,	цукор	білий	кристалічний,	глюкозофруктозний	сироп,	патока	
(сироп	глюкозний	IГ-42),	какао-порошок	[8,4	%],	екстракт	для	випічки:	солодовий	ячмінь,	регулятор	кислотності:	кислота	лимонна,	
сіль	кухонна	виварна	(ґатунок	«Екстра»),	какао	терте,	натуральний	ароматизатор	«Ваніль»,	консервант:	сорбат	калію).	ПРОДУКТ	МОЖЕ	
МІСТИТИ	ТАКІ	РЕЧОВИНИ**:	лактозу,	глютен.	Маса	порції	–	300	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	7,2	g	(г);	
жири	–	5,1	g	(г);	вуглеводи	–	45	g	(г);	сіль	–	0,22	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	255	kcal	(кКал)	/	1078	kJ	
(к	Дж).	Маса	порції	–	400	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	11,0	g	(г);	жири	–	7,6	g	(г);	вуглеводи	–	63	g	(г);	
сіль	–	0,33	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	367	kcal	(кКал)	/	1549	kJ	(кДж).

МакШейк® 
полуничний

Суміш	 молочна	 для	 коктейлю	 (молоко	 коров’яче	 нормалізоване,	 цукор,	 молоко	 сухе	 знежирене,	 глюкоза	 кристалічна,	 стабілізатори:	
декстроза,	гуарова	камедь,	карагенан),	сироп	полуничний	(цукор	білий	кристалічний,	вода	питна,	сік	полуничний	концентрований	[1,8	%],	
концентрований	 сік	 червоного	 буряка,	 регулятор	 кислотності:	 кислота	 лимонна,	 натуральний	 ароматизатор	 «Полуниця»,	 регулятор	
кислотності:	аскорбінова	кислота,	сік	яблучний	концентрований,	консервант:	сорбат	калію).	ПРОДУКТ	МОЖЕ	МІСТИТИ	ТАКІ	РЕЧОВИНИ**:	
лактозу.	Маса	порції	–	300	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	6,6	g	(г);	жири	–	4,4	g	(г);	вуглеводи	–	47	g	(г);	сіль	–	
0,19	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	257	kcal	(кКал)	/	1086	kJ	(кДж).	Маса	порції	–	400	g	(г).	Поживна	(харчова)	
цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	10,0	g	(г);	жири	–	6,8	g	(г);	вуглеводи	–	66	g	(г);	сіль	–	0,29	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	
порцію	продукту:	369	kcal	(кКал)	/	1559	kJ	(кДж).

МакШейк® 
ванільний

Суміш	молочна	для	коктейлю	(молоко	коров’яче	нормалізоване,	цукор,	молоко	сухе	знежирене,	глюкоза	кристалічна,	стабілізатори:	
декстроза,	гуарова	камедь,	карагенан),	сироп	ванільний	(вода	питна,	цукор	білий	кристалічний,	глюкозофруктозний	сироп,	екстракт	
для	 випічки:	 солодовий	 ячмінь,	 натуральний	 ароматизатор	 «Ваніль»,	 регулятор	 кислотності:	 кислота	 лимонна,	 консервант:	 сорбат	
калію).	ПРОДУКТ	МОЖЕ	МІСТИТИ	ТАКІ	РЕЧОВИНИ**:	лактозу,	глютен.	Маса	порції	–	300	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	
продукту:	білки	–	6,6	g	(г);	жири	–	4,4	g	(г);	вуглеводи	–	47	g	(г);	сіль	–	0,19	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	
256	kcal	(кКал)	/	1081	kJ	(кДж).	Маса	порції	–	400	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	10,0	g	(г);	жири	–	6,7	g	(г);	
вуглеводи	–	65	g	(г);	сіль	–	0,28	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	363	kcal	(кКал)	/	1534	kJ	(кДж).
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МакСандi® 
карамельний

Суміш	 молочна	 для	 морозива	 (молоко	 коров’яче	 нормалізоване,	 цукор,	 молоко	 сухе	 знежирене,	 глюкоза	 кристалічна,	 стабілізатори:	
моно-	 та	 дигліцериди	 жирних	 кислот,	 декстроза,	 гуарова	 камедь,	 ароматизатор	 ванільний,	 карагенан),	 полива	 карамельна	 (глюкозний	
сироп,	 молоко	 згущене	 незбиране	 (молоко,	 цукор),	 сироп	 глюкозофруктозний,	 масло,	 загущувач:	 пектин,	 сіль	 кухонна,	 стабілізатор:	
цитрат	натрію),	вафельний	стаканчик	(вода,	борошно	пшеничне,	лецитин	соєвий,	сіль,	сода	харчова,	олія	соняшникова).	ПРОДУКТ	МОЖЕ	
МІСТИТИ	ТАКІ	РЕЧОВИНИ**:	лактозу,	глютен.	Маса	порції	–	138	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	5,3	g	(г);	жири	–	
5,3	g	(г);	вуглеводи	–	44	g	(г);	сіль	–	0,12	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	244	kcal	(кКал)	/	1029	kJ	(кДж).

МакСандi® 
шоколадний

Суміш	молочна	для	морозива	(молоко	коров’яче	нормалізоване,	цукор,	молоко	сухе	знежирене,	глюкоза	кристалічна,	стабілізатори:	
моно-	та	дигліцериди	жирних	кислот,	декстроза,	гуарова	камедь,	ароматизатор	ванільний,	карагенан),	полива	шоколадна	(згущене	
молоко	(молоко,	цукор),	цукор,	вода	питна,	масло	кокосове,	какао-порошок	знежирений	[5	%],	крохмаль	кукурудзяний	модифікований,	
сіль	кухонна,	стабілізатор:	цитрат	натрію),	вафельний	стаканчик	(вода,	борошно	пшеничне,	лецитин	соєвий,	сіль,	сода	харчова,	олія	
соняшникова).	ПРОДУКТ	МОЖЕ	МІСТИТИ	ТАКІ	РЕЧОВИНИ**:	лактозу,	глютен.	Маса	порції	–	138	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	
порцію	продукту:	білки	–	5,7	g	(г);	жири	–	6,8	g	(г);	вуглеводи	–	40	g	(г);	сіль	–	0,14	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	
продукту:	243	kcal	(кКал)	/	1025	kJ	(кДж).

МакСандi® 
полуничний

Суміш	молочна	для	морозива	(молоко	коров’яче	нормалізоване,	цукор,	молоко	сухе	знежирене,	глюкоза	кристалічна,	стабілізатори:	
моно-	та	дигліцериди	жирних	кислот,	декстроза,	гуарова	камедь,	ароматизатор	ванільний,	карагенан),	полива	полунична	(полуниця	
[38	%],	цукор,	сироп	глюкозний,	вода	питна,	желюючий	агент:	пектин,	регулятор	кислотності:	лимонна	кислота),	вафельний	стаканчик	
(вода,	 борошно	 пшеничне,	 лецитин	 соєвий,	 сіль,	 сода	 харчова,	 олія	 соняшникова).	 ПРОДУКТ	 МОЖЕ	 МІСТИТИ	 ТАКІ	 РЕЧОВИНИ**:	
лактозу,	глютен.	Маса	порції	–	138	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	4,9	g	(г);	жири	–	4,0	g	(г);	вуглеводи	–	
38	g	(г);	сіль	–	0,00	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	207	kcal	(кКал)	/	875	kJ	(кДж).

МакФлурі®  
KITKAT®  

карамельний

Суміш	молочна	для	морозива	(молоко	коров’яче	нормалізоване,	цукор,	молоко	сухе	знежирене,	глюкоза	кристалічна,	стабілізатори:	
моно-	та	дигліцериди	жирних	кислот,	декстроза,	гуарова	камедь,	ароматизатор	ванільний,	карагенан),	полива	карамельна	(глюкозний	
сироп,	молоко	згущене	незбиране	(молоко,	цукор),	сироп	глюкозофруктозний,	масло,	загущувач:	пектин,	сіль	кухонна,	стабілізатор:	
цитрат	 натрію),	 прикраса	 КітКат	 (шматочки	 вафлі	 [32,2	 %]	 вкриті	 молочним	 шоколадом	 [66,8	 %],	 какао-пудра).	 ПРОДУКТ	 МОЖЕ	
МІСТИТИ	ТАКІ	РЕЧОВИНИ**:	лактозу,	глютен.	Маса	порції	–	195	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	8,1	g	(г);	
жири	–	9,0	g	(г);	вуглеводи	–	60	g	(г);	сіль	–	0,13	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	354	kcal	(кКал)	/	1495	kJ	
(кДж).

МакФлурі®  
KITKAT®  

шоколадний

Суміш	молочна	для	коктейлю	(молоко	коров’яче	нормалізоване,	цукор,	молоко	сухе	знежирене,	глюкоза	кристалічна,	стабілізатори:	
декстроза,	гуарова	камедь,	карагенан),	сироп	«Шоколадний»	(вода	питна,	цукор	білий	кристалічний,	глюкозофруктозний	сироп,	патока	
(сироп	глюкозний	IГ-42),	какао-порошок	[8,4	%],	екстракт	для	випічки:	солодовий	ячмінь,	регулятор	кислотності:	кислота	лимонна,	
сіль	кухонна	виварна	(ґатунок	«Екстра»),	какао	терте,	натуральний	ароматизатор	«Ваніль»,	консервант:	сорбат	калію).	ПРОДУКТ	МОЖЕ	
МІСТИТИ	ТАКІ	РЕЧОВИНИ**:	лактозу,	глютен.	Маса	порції	–	300	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	7,2	g	(г);	
жири	–	5,1	g	(г);	вуглеводи	–	45	g	(г);	сіль	–	0,22	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	255	kcal	(кКал)	/	1078	kJ	
(к	Дж).	Маса	порції	–	400	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	11,0	g	(г);	жири	–	7,6	g	(г);	вуглеводи	–	63	g	(г);	
сіль	–	0,33	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	367	kcal	(кКал)	/	1549	kJ	(кДж).

МакФлурі®  
KITKAT®  

полуничний

Суміш	молочна	для	коктейлю	(молоко	коров’яче	нормалізоване,	цукор,	молоко	сухе	знежирене,	глюкоза	кристалічна,	стабілізатори:	
декстроза,	 гуарова	 камедь,	 карагенан),	 сироп	 полуничний	 (цукор	 білий	 кристалічний,	 вода	 питна,	 сік	 полуничний	 концентрований	
[1,8	 %],	 концентрований	 сік	 червоного	 буряка,	 регулятор	 кислотності:	 кислота	 лимонна,	 натуральний	 ароматизатор	 «Полуниця»,	
регулятор	 кислотності:	 аскорбінова	 кислота,	 сік	 яблучний	 концентрований,	 консервант:	 сорбат	 калію).	 ПРОДУКТ	 МОЖЕ	 МІСТИТИ	
ТАКІ	РЕЧОВИНИ**:	лактозу.	Маса	порції	–	300	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	6,6	g	(г);	жири	–	4,4	g	(г);	
вуглеводи	–	47	g	(г);	сіль	–	0,19	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	257	kcal	(кКал)	/	1086	kJ	(кДж).	Маса	
порції	–	400	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	10,0	g	(г);	жири	–	6,8	g	(г);	вуглеводи	–	66	g	(г);	сіль	–	0,29	g	(г).	
Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	369	kcal	(кКал)	/	1559	kJ	(кДж).

МакПиріг® 
вишневий

Суміш	молочна	для	коктейлю	(молоко	коров’яче	нормалізоване,	цукор,	молоко	сухе	знежирене,	глюкоза	кристалічна,	стабілізатори:	
декстроза,	гуарова	камедь,	карагенан),	сироп	ванільний	(вода	питна,	цукор	білий	кристалічний,	глюкозофруктозний	сироп,	екстракт	
для	 випічки:	 солодовий	 ячмінь,	 натуральний	 ароматизатор	 «Ваніль»,	 регулятор	 кислотності:	 кислота	 лимонна,	 консервант:	 сорбат	
калію).	ПРОДУКТ	МОЖЕ	МІСТИТИ	ТАКІ	РЕЧОВИНИ**:	лактозу,	глютен.	Маса	порції	–	300	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	
продукту:	білки	–	6,6	g	(г);	жири	–	4,4	g	(г);	вуглеводи	–	47	g	(г);	сіль	–	0,19	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	
256	kcal	(кКал)	/	1081	kJ	(кДж).	Маса	порції	–	400	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	10,0	g	(г);	жири	–	6,7	g	(г);	
вуглеводи	–	65	g	(г);	сіль	–	0,28	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	363	kcal	(кКал)	/	1534	kJ	(кДж).

Печиво ванільне
зі шматочками 

шоколаду

Шматочки	молочного	шоколаду	[30	%]	(цукор,	молоко	незбиране	сухе,	какао-масло,	какао	терте,	емульгатор	лецитин	соєвий,	ароматизатор	
натуральний),	борошно	пшеничне,	цукор,	олія	пальмова	негідрогенізована,	вода	питна,	олія	ріпакова	рафінована	негідрогенізована,	масло,	
сироватка	солодка	та	суха,	сироп	цукровий	інвертний,	яйце	сухе	незбиране,	порошок	яєчний,	зволожувач	стабілізатор	вологості:	гліцерин,	
розпушувачі:	(карбонат	натрію,	пірофосфат	натрію),	сіль	кухонна,	меляса,	ароматизатор	натуральний	(містить	молоко).	ПРОДУКТ	МОЖЕ	
МІСТИТИ	ТАКІ	РЕЧОВИНИ**:	лактозу,	сою,	яйця,	глютен,	горіхи.	Маса	порції	–	65	g	 (г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	
білки	–	3,7	g	(г);	жири	–	18	g	(г);	вуглеводи	–	40	g	(г);	сіль	–	0,67	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	341	kcal	(кКал)	/	
1424	kJ	(кДж).

Печиво 
шоколадне

зі шматочками 
шоколаду

Борошно	пшеничне,	цукор,	шматочки	шоколаду	білого	[14	%]	(цукор,	какао-масло,	молоко	незбиране	сухе,	емульгатор	лецитин	соєвий,	
ароматизатор	натуральний	«Ваніль»),	шматочки	чорного	шоколаду	[14	%],	(цукор,	какао	терте,	какао-масло,	емульгатор	лецитин	соєвий,	
ароматизатор	 натуральний	 «Ваніль»),	 олія	 пальмова	 негідрогенізована,	 масло,	 вода	 питна,	 сироп	 цукровий	 інвертний,	 олія	 ріпакова	
рафінована	негідрогенізована,	какао-порошок	знежирений	[3,5	%],	порошок	яєчний,	розпушувачі:	карбонат	натрію,	пірофосфат	натрію,	
сіль	кухонна,	меляса,	ароматизатор	натуральний.	ПРОДУКТ	МОЖЕ	МІСТИТИ	ТАКІ	РЕЧОВИНИ**:	лактозу,	сою,	яйця,	глютен,	горіхи.	Маса	
порції	–	65	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	3,8	g	(г);	жири	–	18	g	(г);	вуглеводи	–	44	g	(г);	сіль	–	0,67	g	(г).	
Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	354	kcal	(кКал)	/	1480	kJ	(кДж).

Круасан
з какао-кремом

Борошно	пшеничне,	пекарський	напівфабрикат	(рослинні	жири	та	олії	(частково	гідрогенізований	пальмовий	жир,	частково	гідрогенізована	
соєва	 олія,	 олії:	 соєва,	 соняшникова,	 рапсова,	 кукурудзяна,	 жир	 пальмовий),	 масло,	 вода	 питна,	 емульгатори:	 Е471,	 соєвий	 лецитин,	
регулятори	 кислотності:	 Е330,	 Е331,	 сіль	 кухонна,	 консервант	 Е202,	 ароматизатори,	 барвник	 Е160а	 і),	 напівфабрикат	 (цукор,	
негідрогенізовані	рослинні	олії	та	жири	(олія	соєва,	рапсова,	соняшникова,	кукурудзяна),	жир	пальмовий),	какао-порошок,	лісовий	горіх,	
крохмаль	кукурудзяний,	емульгатор:	Е322,	ароматизатор),	вода	питна,	цукор,	меланж	яєчний,	дріжджі	пресовані	хлібопекарські,	поліпшувач	
(пшенична	клейковина,	борошно	пшеничне,	емульгатор	Е472е,	антиспікаючий	агент	Е170,	ферменти:	амілази,	ксиланази,	фосфоліпази,	
антиоксидант	Е300),	поліпшувач	(клейковина	пшенична,	борошно	пшеничне,	емульгатор:	лецитин	соєвий,	антиоксидант	Е300,	ферменти:	
альфа-амілаза,	 ксиланаза),	 сіль	 кухонна.	 ПРОДУКТ	 МОЖЕ	 МІСТИТИ	 ТАКІ	 РЕЧОВИНИ**:	 глютен,	 яйця,	 лактозу,	 насіння	 кунжуту,	 сою,	
арахіс,	горіхи.	Маса	порції	–	65	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	4,5	g	(г);	жири	–	18	g	(г);	вуглеводи	–	28	g	(г);	
сіль	–0,45	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	295	kcal	(кКал)	/	1230	kJ	(кДж).

Даніш  
із кленовим 

сиропом
та горіхами пекан

Маргарин	 рослинний	 (олії:	 пальмова,	 ріпакова,	 кокосова,	 сіль	 кухонна,	 вода	 питна,	 емульгатор	 (моно-	 та	 дигліцериди	 жирних	 кислот),	
регулятор	 кислотності:	 лимонна	 кислота,	 ароматизатор	 натуральний,	 вітамін	 А),	 борошно	 пшеничне,	 вода	 питна,	 цукор,	 горіхи	 пекан	
[4	 %],	 цукор	 коричневий,	 жовток	 яєчний	 (містить	 сіль),	 дріжджі,	 кленовий	 сироп	 [1	 %],	 концентрат	 глюкозний,	 олія	 ріпакова,	 волокна	
цикорію,	 стабілізатор	 (альгінат	 натрію,	 пектини),	 емульгатор	 (ефіри	 гліцерину,	 діацетилвинної	 та	 жирних	 кислот),	 декстроза,	 сироватка	
суха,	 ароматизатор	 натуральний,	 агент	 для	 обробки	 борошна:	 аскорбінова	 кислота.	 ПРОДУКТ	 МОЖЕ	 МІСТИТИ	 ТАКІ	 РЕЧОВИНИ**:	
глютен,	молоко,	яйця,	горіхи	(пекан).	Маса	порції	–	80	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	4,5	g	(г);	жири	–	31	g	(г);	
вуглеводи	–	40	g	(г);	сіль	–	0,31	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	460	kcal	(кКал)	/	1914	kJ	(кДж).
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Чізкейк

Продукт	 сирковий	 термізований	 [24,5	 %]	 жиру	 (сметана,	 сир	 кисломолочний,	 стабілізатор:	 каррагінан,	 сіль	 кухонна,	 стабілізатор:	
натрієва	сіль	карбоксил	метилцелюлози),	маргарин	(рослинні	олії	та	жири,	вода	питна,	емульгатори:	Е471,	соєвий	лецитин;	сіль	кухонна,	
консервант:	Е202,	регулятор	кислотності:	Е330,	ароматизатори,	барвники:	Е160б,	Е100),	меланж	яєчний	рідкий	пастеризований,	цукор,	
замінник	вершків	на	рослинній	основі	(вода	питна,	жир	рослинний	пальмоядровий	гідрогенізований	[25	%],	цукор	[12	%],	молочний	білок,	
емульгатори:	Е472b,	Е322	(соя),	Е472е,	стабілізатори:	Е460,	Е466,	Е340,	ароматизатор,	барвник:	Е160а),	борошно	пшеничне	в/ґ,	крохмаль	
кукурудзяний,	суміш	«АСТРІПЕК»	(крохмаль	кукурудзяний,	розпушувачі:	Е450,	Е500).	ПРОДУКТ	МОЖЕ	МІСТИТИ	ТАКІ	РЕЧОВИНИ**:	лактозу,	
яйця,	сою,	глютен.	Маса	порції	–	100	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	5,7	g	(г);	жири	–	26	g	(г);	вуглеводи	–	
19	g	(г);	сіль	–	0,00	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	333	kcal	(кКал)	/	1381	kJ	(кДж).

Чізкейк з 
полуницею

Полуниця	[22	%],	сир	вершковий	[21	%],	(молочний	жир,	вода),	цукор,	вода	питна,	сироп	глюкозофруктозний,	молоко	коров’яче	питне,	
яйця,	борошно	пшеничне,	олія	пальмова,	олія	рапсова,	сироватка	молочна	суха,	крохмаль	картопляний	модифікований,	лактоза,	крохмаль	
пшеничний,	желатин	яловичини,	крохмаль	картопляний,	молоко	сухе	знежирене,	сіль	кухонна,	регулятор	кислотності	E330,	загущувач	E412,	
розпушувачі:	E450,	E500,	декстроза,	зaгущувачі:	E440,	E401,	ароматизатор,	зволожувач	Е420,	емульгатори:	E471,	E322,	сироп	глюкози,	
стабілізатор	 E516,	 молочний	 білок,	 регулятори	 кислотності:	 E332,	 E327,	 барвники:	 концентрат	 редиски	 червоної,	 екстракт	 соняшнику,	
концентрат	 червоного	 винограду,	 моркви,	 вишень,	 гарбуза.	 ПРОДУКТ	 МОЖЕ	 МІСТИТИ	 ТАКІ	 РЕЧОВИНИ**:	 лактозу,	 яйця,	 глютен.	 Маса	
порції	–	110	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	3,9	g	(г);	жири	–	14	g	(г);	вуглеводи	–	31	g	(г);	сіль	–	0,00	g	(г).	
Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	267	kcal	(кКал)	/	1118	kJ	(кДж).

Полуничний  
джем

Цукор,	пюре	полуничне	[20	%],	ягоди	полуниці	[15	%],	вода	питна,	загущувач:	пектин,	регулятори	кислотності:	лимонна	кислота,	натрій	
лимоннокислий,	консервант:	сорбат	калію.	Маса	порції	–	20	ml	(мл).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	0,0	g	(г);	жири	–	
0,0	g	(г);	вуглеводи	–	12	g	(г);	сіль	–	0,00	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	46	kcal	(кКал)	/	196	kJ	(кДж).

Мед
Мед	 натуральний	 квітковий.	 Маса	 порції	 –	 12	 ml	 (мл).	 Поживна	 (харчова)	 цінність	 на	 порцію	 продукту:	 білки	 –	 0,1	 g	 (г);	 жири	 –	
0,0	g	(г);	вуглеводи	–	9,0	g	(г);	сіль	–	0,0	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	36	kcal	(кКал)	/	154	kJ	(кДж).

Вершки

Суміш	молочна	для	морозива	(молоко	коров’яче	нормалізоване,	цукор,	молоко	сухе	знежирене,	глюкоза	кристалічна,	стабілізатори:	
моно-	та	дигліцериди	жирних	кислот,	декстроза,	гуарова	камедь,	ароматизатор	ванільний,	карагенан),	полива	полунична	(полуниця	
[38	 %],	 цукор,	 сироп	 глюкозний,	 вода	 питна,	 желюючий	 агент:	 пектин,	 регулятор	 кислотності:	 лимонна	 кислота),	 вафельний	
стаканчик	 (вода,	 борошно	 пшеничне,	 лецитин	 соєвий,	 сіль,	 сода	 харчова,	 олія	 соняшникова).	 ПРОДУКТ	 МОЖЕ	 МІСТИТИ	 ТАКІ	
РЕЧОВИНИ**:	лактозу,	глютен.	Маса	порції	–	138	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	4,9	g	(г);	жири	–	
4,0	g	(г);	вуглеводи	–	38	g	(г);	сіль	–	0,00	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	207	kcal	(кКал)	/	875	kJ	(кДж).

Полива 
шоколадна

Цукор,	 какао-порошок,	 вода,	 глюкоза,	 сухе	 знежирене	 молоко,	 сіль,	 крохмаль	 Е1422,	 ванілін.	 ПРОДУКТ	 МОЖЕ	 МІСТИТИ	 ТАКІ	
РЕЧОВИНИ**:	 лактозу.	 Об’єм	 –	 30	 ml	 (мл).	 Поживна	 (харчова)	 цінність	 на	 порцію	 продукту:	 білки	 –	 0,9	 g	 (г);	 жири	 –	 0,3	 g	 (г);	
вуглеводи	–	17	g	(г);	сіль	–	0,00	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	75	kcal	(кКал)	/	318	kJ	(кДж).

Полива 
карамельна

Глюкоза	рідка,	молоко	цільне	згущене	з	цукром,	масло,	вода,	стабілізатор:	пектин,	загущувач	Е1422,	сіль,	ароматизатор,	ідентичний	
натуральному:	ванілін.	ПРОДУКТ	МОЖЕ	МІСТИТИ	ТАКІ	РЕЧОВИНИ**:	лактозу.	Об’єм	–	30	ml	(мл).	Поживна	(харчова)	цінність	на	
порцію	продукту:	білки	–	0,7	g	(г);	жири	–	1,6	g	(г);	вуглеводи	–	20	g	(г);	сіль	–	0,06	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	
продукту:	97	kcal	(кКал)	/	412	kJ	(кДж).

Полива  
полунична

Цукор,	вода,	ягоди	полуниці,	пектин	Е410,	кислота	цитринова	Е330,	ароматизатор	полуничний	натуральний,	бензоат	натрію	Е211.	
Об’єм	–	30	ml	(мл).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	0,1	g	(г);	жири	–	0,0	g	(г);	вуглеводи	–	15	g	(г);	сіль	–	
0,00	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	62	kcal	(кКал)	/	265	kJ	(кДж).

СНІДАНОК

Каша вівсяна
Вівсяні	пластівці,	цукор,	борошно	вівсяне,	сіль	кухонна.	ПРОДУКТ	МОЖЕ	МІСТИТИ	ТАКІ	РЕЧОВИНИ**:	глютен.	Маса	порції	–	170	g	(г).	
Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	3,8	g	(г);	жири	–	2,0	g	(г);	вуглеводи	–	22	g	(г);	сіль	–	0,40	g	(г).	Калорійність	
(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	123	kcal	(кКал)	/	519	kJ	(кДж).

Омлет

Булочка	МакМафін	(борошно	пшеничне,	вода	питна,	крупа	манна,	дріжджі,	декстроза,	сіль	кухонна,	клейковина	пшенична,	
регулятори	кислотності	Е262,	емульгатори:	Е471,	Е472е,	стабілізатор	Е412,	регулятор	кислотності:	лимонна	кислота	(Е330),	борошно	
пшеничне,	розпушувач	тіста	Е300,	борошно	житнє),	яйце	куряче	смажене.	ПРОДУКТ	МОЖЕ	МІСТИТИ	ТАКІ	РЕЧОВИНИ**:	яйця,	
глютен.	Маса	порції	–	142	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	17	g	(г);	жири	–	13	g	(г);	вуглеводи	–	27	g	(г);	
сіль	–	0,72	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	297	kcal	(кКал)	/	1244	kJ	(кДж).

Картопляник
Картопля,	олії	(соняшникова	та	ріпакова),	сіль	кухонна,	порошок	цибулевий,	картопляні	пластівці	дегідратовані,	емульгатор	Е450,	
декстроза.	Маса	порції	–	54	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	1,2	g	(г);	жири	–	7,7	g	(г);	вуглеводи	–	14	g	(г);	
сіль	–	0,69	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	134	kcal	(кКал)	/	558	kJ	(кДж).

Дабл МакФреш

Булочка	 з	 насінням	 сезаму	 (борошно	 вищого	 ґатунку,	 вода,	 цукор,	 кунжут,	 олія	 соняшникова,	 дріжджі,сіль	 кухонна,	 клейковина,	
поліпшувач	 хлібопекарський	 «ПОЛ-101»	 (борошно	 пшеничне,	 емульгатор	 Е472е,	 ензим	 (грибкова	 ксиналаза),	 поліпшувач	
хлібопекарський	ЕВ2	(борошно	пшеничне,	емульгатор	Е472е,	стабілізатор	(гуарова	камедь,	кальцію	карбонат),	сіль,	антиоксидант:	
аскорбінова	кислота),	два	біфштекси	з	яловичини	(яловичина,	сіль	кухонна	йодована,	перець	чорний	мелений,	екстракт	чорного	
перцю),	два	шматочки	свіжих	огірків,	сир	плавлений	«Чеддер»	(сир	твердий	[49	%])	(молоко	коров’яче,	сіль	кухонна,	молочнокислі	
бактерії,	сичужний	фермент),	вода	питна,	сир	«Чеддер»	[11	%]	(молоко	коров’яче,	сіль	кухонна,	молочнокислі	бактерії,	сичужний	
фермент),	масло,	молоко	сухе	знежирене,	емульгатори:	Е331,	Е339,	ароматизатор	молочний	натуральний,	молочний	білок,	сіль	
кухонна,	барвник	(екстракт	паприки,	бета-каротин)	антиспікаючий	агент	лецетин	соняшниковий,	соус	«Для	сандвічів»	(вода	питна,	
олія	 ріпакова,	 глюкозофруктозний	 сироп,	 оцет	 спиртовий,	 крохмаль	 кукурудзяний	 модифікований,	 яєчний	 жовток,	 сіль	 кухонна,	
цукор,	 загущувач	 Е415,	 спеції	 (містять	 гірчицю),	 консервант	 Е202),	 свіжі	 овочі:	 цибуля,	 томат,	 салат-латук.	 ПРОДУКТ	 МОЖЕ	
МІСТИТИ	ТАКІ	РЕЧОВИНИ**:	яйця,	гірчицю,	глютен,	насіння	сезаму,	лактозу.	Маса	порції	–	185	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	
порцію	продукту:	білки	–	29	g	(г);	жири	–	27	g	(г);	вуглеводи	–	31	g	(г);	сіль	–	2,2	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	
продукту:	483	kcal	(кКал)	/	2019	kJ	(кДж).

МакМафін®

зі свининою

Булочка	 МакМафін	 (борошно	 пшеничне,	 вода	 питна,	 крупа	 манна,	 дріжджі,	 декстроза,	 сіль	 кухонна,	 клейковина	 пшенична,	
регулятори	кислотності:	Е341,	Е262,	емульгатори:	Е471,	Е472е,	Е481,	стабілізатор	Е412,	регулятор	кислотності:	лимонна	кислота	
(Е330),	 борошно	 пшеничне,	 розпушувач	 тіста	 (Е300),	 борошно	 житнє),	 біфштекс	 зі	 свинини	 (свинина	 [98	 %],	 спеції	 [2	 %]	 (сіль	
кухонна,	глюкоза	суха,	шавлія,	декстроза	(кукурудзяна),	спеції	(канаріум	філіппінський,	перець	каєнський,	перець	чорний),	перець	
червоний	 сухий,	 олія	 соняшникова,	 розмарин,	 аскорбінова	 кислота	 E300,	 цитринова	 кислота	 E330),	 сир	 «Чеддер»	 (сир	 твердий	
[49	%]	(молоко	коров’яче,	сіль	кухонна,	молочнокислі	бактерії,	сичужний	фермент),	вода	питна,	сир	плавлений	«Чеддер»	[11	%]	
(молоко	коров’яче,	сіль	кухонна,	молочнокислі	бактерії,	сичужний	фермент),	масло,	молоко	сухе	знежирене,	емульгатори:	Е331,	
Е339,	ароматизатор	молочний	натуральний,	молочний	білок,	сіль	кухонна,	барвник	(екстракт	паприки,	бета-каротин)	антиспікаючий	
агент	лецитин	соняшниковий),	масло	(для	змащування	булочки).	ПРОДУКТ	МОЖЕ	МІСТИТИ	ТАКІ	РЕЧОВИНИ**:	лактозу,	гірчицю,	
глютен.	Маса	порції	–	120	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	19	g	(г);	жири	–	15	g	(г);	вуглеводи	–	30	g	(г);	
сіль	–	1,6	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	343	kcal	(кКал)	/	1435kJ	(кДж).
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Фреш  
МакМафін®

Булочка	 МакМафін	 (борошно	 пшеничне,	 вода	 питна,	 крупа	 манна,	 дріжджі,	 декстроза,	 сіль	 кухонна,	 клейковина	 пшенична,	
регулятори	 кислотності	 (Е262),	 емульгатори:	 Е471,	 Е472е,	 стабілізатор	 Е412,	 регулятор	 кислотності:	 лимонна	 кислота	 (Е330),	
борошно	 пшеничне,	 розпушувач	 тіста	 Е300,	 борошно	 житнє),	 біфштекс	 зі	 свинини	 (свинина	 [98	 %],	 спеції	 [2	 %]	 (сіль	 кухонна,	
глюкоза	суха,	шавлія,	декстроза	(кукурудзяна),	спеції	(канаріум	філіппінський,	перець	каєнський,	перець	чорний),	перець	червоний	
сухий,	 олія	 соняшникова,	 розмарин,	 аскорбінова	 кислота	 E300,	 цитринова	 кислота	 E330),	 сир	 «Чеддер»	 (сир	 твердий	 [49	 %]	
(молоко	коров’яче,	сіль	кухонна,	молочнокислі	бактерії,	сичужний	фермент),	вода	питна,	сир	«Чеддер»	[11	%]	(молоко	коров’яче,	
сіль	кухонна,	молочнокислі	бактерії,	сичужний	фермент),	масло,	молоко	сухе	знежирене,	емульгатори:	Е331,	Е339,	ароматизатор	
молочний	 натуральний,	 молочний	 білок,	 сіль	 кухонна,	 барвник	 (екстракт	 паприки,	 бета-каротин)	 антиспікаючий	 агент	 лецитин	
соняшниковий),	свіжий	салат-латук,	свіжий	томат,	соус	«Для	сандвічів»	(вода	питна,	олія	ріпакова,	глюкозофруктозний	сироп,	оцет	
спиртовий,	крохмаль	кукурудзяний	модифікований,	яєчний	жовток,	сіль	кухонна,	цукор,	загущувач	Е415,	спеції	(містять	гірчицю),	
консервант	Е202),	масло	(для	змащування	булочки).	ПРОДУКТ	МОЖЕ	МІСТИТИ	ТАКІ	РЕЧОВИНИ**:	лактозу,	гірчицю,	глютен.	Маса	
порції	–	147	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	19	g	(г);	жири	–	18	g	(г);	вуглеводи	–	32	g	(г);	сіль	–	2	g	(г).	
Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	371	kcal	(кКал)	/	1551	kJ	(кДж).

МакМафін®

з яйцем
і свининою

Булочка	 МакМафін	 (борошно	 пшеничне,	 вода	 питна,	 крупа	 манна,	 дріжджі,	 декстроза,	 сіль	 кухонна,	 клейковина	 пшенична,	
регулятори	кислотності:	Е341,	Е262,	емульгатори:	Е471,	Е472е,	Е481,	стабілізатор	Е412,	регулятор	кислотності:	лимонна	кислота	
(Е330),	 борошно	 пшеничне,	 розпушувач	 тіста	 Е300,	 борошно	 житнє),	 біфштекс	 зі	 свинини	 (свинина	 [98	 %],	 спеції	 [2	 %]	 (сіль,	
глюкоза	суха,	шавлія,	декстроза	(кукурудзяна),	спеції	(канаріум	філіппінський,	каєнський	перець,	чорний	перець),	сухий	червоний	
перець,	 олія	 соняшникова,	 розмарин,	 аскорбінова	 кислота	 E300,	 цитринова	 кислота	 E330),	 сир	 «Чеддер»	 (сир	 твердий	 [49	 %]	
(молоко	коров’яче,	сіль	кухонна,	молочнокислі	бактерії,	сичужний	фермент),	вода	питна,	сир	«Чеддер»	[11	%]	(молоко	коров’яче,	
сіль	кухонна,	молочнокислі	бактерії,	сичужний	фермент),	масло,	молоко	сухе	знежирене,	емульгатори:	Е331,	Е339,	ароматизатор	
молочний	 натуральний,	 молочний	 білок,	 сіль	 кухонна,	 барвник	 (екстракт	 паприки,	 бета-каротин)	 антиспікаючий	 агент	 лецитин	
соняшниковий),	 яйце	 куряче	 смажене,	 масло	 (для	 змащування	 булочки).	 ПРОДУКТ	 МОЖЕ	 МІСТИТИ	 ТАКІ	 РЕЧОВИНИ**:	 яйця,	
лактозу,	гірчицю,	глютен.	Маса	порції	–	162	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	25	g	(г);	жири	–	25	g	(г);	
вуглеводи	–	26	g	(г);	сіль	–	1,8	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	434	kcal	(кКал)	/	1812	kJ	(кДж).

МакМафін®

з яйцем і беконом

Булочка	МакМафін	(борошно	пшеничне,	вода	питна,	крупа	манна,	дріжджі,	декстроза,	сіль	кухонна,	клейковина	пшенична,	регулятор	
кислотності	Е262,	емульгатори:	Е471,	Е472е,	стабілізатор	Е412,	регулятор	кислотності:	лимонна	кислота	(Е330),	борошно	пшеничне,	
борошно	житнє,	розпушувач	тіста	Е300),	сир	плавлений	«Чеддер»	(сир	твердий	[49	%]	(молоко	коров’яче,	сіль	кухонна,	молочнокислі	
бактерії,	сичужний	фермент),	вода	питна,	сир	«Чеддер»	[11	%]	(молоко	коров’яче,	сіль	кухонна,	молочнокислі	бактерії,	сичужний	
фермент),	масло,	молоко	сухе	знежирене,	емульгатори:	Е331,	Е339,	ароматизатор	молочний	натуральний,	молочний	білок,	сіль	
кухонна,	барвник	(екстракт	паприки,	бета-каротин)	антиспікаючий	агент	лецитин	соняшниковий),	бекон	(свиняча	підчеревина,	сіль	
кухонна,	 регулятор	 кислотності:	 лактат	 калію,	 сироп	 глюкозний,	 коптильні	 ароматизатори,	 ароматизатор,	 антиоксидант:	 натрію	
аскорбат,	 стабілізатор:	 пірофосфати,	 консервант:	 нітрит	 натрію),	 яйце	 куряче	 пастеризоване	 смажене,	 масло	 (для	 змащування	
булочки).	ПРОДУКТ	МОЖЕ	МІСТИТИ	ТАКІ	РЕЧОВИНИ**:	яйця,	лактозу,	гірчицю,	глютен.	Маса	порції	–	130	g	(г).	Поживна	(харчова)	
цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	18,0	g	(г);	жири	–	15,0	g	(г);	вуглеводи	–	26	g	(г);	сіль	–	1,3	g	(г).	Калорійність	(енергетична	
цінність)	на	порцію	продукту:	317	kcal	(кКал)	/	1327	kJ	(кДж).

МакМафін®

з яйцем і сиром

Булочка	 МакМафін	 (борошно	 пшеничне,	 вода	 питна,	 крупа	 манна,	 дріжджі,	 декстроза,	 сіль	 кухонна,	 клейковина	 пшенична,	
регулятори	кислотності:	Е341,	Е262,	емульгатори:	Е471,	Е472е,	Е481,	стабілізатор	Е412,	регулятор	кислотності:	лимонна	кислота	
(Е330),	борошно	пшеничне,	розпушувач	тіста	Е300,	борошно	житнє),	сир	«Чеддер»	(сир	твердий	[49	%]	(молоко	коров’яче,	сіль	
кухонна,	молочнокислі	бактерії,	сичужний	фермент),	вода	питна,	сир	«Чеддер»	[11	%]	(молоко	коров’яче,	сіль	кухонна,	молочнокислі	
бактерії,	 сичужний	 фермент),	 масло,	 молоко	 сухе	 знежирене,	 емульгатори:	 Е331,	 Е339,	 ароматизатор	 молочний	 натуральний,	
молочний	 білок,	 сіль	 кухонна,	 барвник	 (екстракт	 паприки,	 бета-каротин)	 антиспікаючий	 агент	 лецитин	 соняшниковий),	 яйце	
куряче	 смажене,	 масло	 (для	 змащування	 булочки).	 ПРОДУКТ	 МОЖЕ	 МІСТИТИ	 ТАКІ	 РЕЧОВИНИ**:	 яйця,	 лактозу,	 глютен.	 Маса	
порції	–	120	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	16	g	(г);	жири	–	12	g	(г);	вуглеводи	–	28	g	(г);	сіль	–	1	g	(г).	
Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	283	kcal	(кКал)	/	1187	kJ	(кДж).

Камамбер Тост

Булочка	 (борошно	 пшеничне,	 вода	 питна,	 цукор	 білий	 кристалічний,	 олія	 соняшникова	 рафінована	 дезодорована,	 дріжджі,	 сіль	
кухонна,	 клейковина	 пшенична,	 емульгатор	 Е472,	 антиоксидант	 аскорбінова	 кислота),	 сир	 «Камамбер»	 (молоко	 коров’яче,	 сіль	
кухонна,	 молочні	 культури,	 закваска	 Penicillium	 candidum,	 сичужний	 фермент).	 ПРОДУКТ	 МОЖЕ	 МІСТИТИ	 ТАКІ	 РЕЧОВИНИ**:	
лактозу,	глютен.	Маса	порції	–	80	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	15	g	(г);	жири	–	13	g	(г);	вуглеводи	–	
21	g	(г);	сіль	–	1,2	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	259	kcal	(кКал)	/	1086	kJ	(кДж).

Сир 
«Камамбер»

Сир	 «Камамбер»	 [54	 %]	 (молоко	 питне,	 сіль	 кухонна,	 білок	 молочний,	 культури	 молочнокислих	 бактерій,	 сичужний	 фермент,	
культура	білої	плісняви	Penicillium	candidum),	панірування	[41,9	%]	(борошно	пшеничне,	вода	питна,	олії	(ріпакова,	соняшникова),	
глютен	пшеничний,	крохмаль	пшеничний,	дріжджі,	сіль	кухонна,	пряність	(куркума),	екстракт	прянощів	(суміш	паприки	та	куркуми),	
насіння	льону,	зерна	солодової	пшениці,	вівса),	олія	соняшникова	[4,1	%].	ПРОДУКТ	МОЖЕ	МІСТИТИ	ТАКІ	РЕЧОВИНИ**:	лактозу,	
глютен.	Маса	порції	–	74	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	14	g	(г);	жири	–	17	g	(г);	вуглеводи	–	19	g	(г);	
сіль	–	1,5	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	313	kcal	(кКал)	/	1302	kJ	(кДж).

Подвійний Фреш 
МакМафін®

Булочка	МакМафін	(борошно	пшеничне,	вода	питна,	крупа	манна,	дріжджі,	декстроза,	сіль	кухонна,	клейковина	пшенична,	регулятор	
кислотності	Е262,	емульгатори:	Е471,	Е472е,	стабілізатор	Е412,	регулятор	кислотності:	лимонна	кислота	(Е330),	борошно	пшеничне,	
борошно	житнє,	розпушувач	тіста	Е300),	два	біфштекси	зі	свинини	(свинина	[98	%],	спеції	[2	%]	(сіль	кухонна,	глюкоза	суха,	шавлія,	
декстроза	(кукурудзяна),	спеції:	канаріум	філіппінський,	перець	каєнський,	перець	чорний,	перець	червоний	сухий,	олія	соняшникова,	
розмарин,	аскорбінова	кислота	(E300),	цитринова	кислота	E330),	сир	плавлений	«Чеддер»	(сир	твердий	[49	%]	(молоко	коров’яче,	сіль	
кухонна,	молочнокислі	бактерії,	сичужний	фермент),	вода	питна,	сир	«Чеддер»	[11	%]	(молоко	коров’яче,	сіль	кухонна,	молочнокислі	
бактерії,	 сичужний	 фермент),	 масло,	 молоко	 сухе	 знежирене,	 емульгатори:	 Е331,	 Е339,	 ароматизатор	 молочний	 натуральний,	
молочний	 білок,	 сіль	 кухонна,	 барвник	 (екстракт	 паприки,	 бета-каротин)	 антиспікаючий	 агент	 лецитин	 соняшниковий),	 свіжий	
салат-латук,	 свіжий	 томат,	 соус	 «Для	 сандвічів»	 (вода	 питна,	 олія	 ріпакова,	 глюкозофруктозний	 сироп,	 оцет	 спиртовий,	 крохмаль	
кукурудзяний	модифікований,	яєчний	жовток,	сіль	кухонна,	цукор,	загущувач	Е415,	спеції	(містять	гірчицю),	консервант	Е202),	масло	
(для	змащування	булочки).	ПРОДУКТ	МОЖЕ	МІСТИТИ	ТАКІ	РЕЧОВИНИ**:	лактозу,	гірчицю,	глютен.	Маса	порції	–	190	g	(г).	Поживна	
(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	30,0	g	(г);	жири	–	28,0	g	(г);	вуглеводи	–	34	g	(г);	сіль	–	2,4	g	(г).	Калорійність	(енергетична	
цінність)	на	порцію	продукту:	523	kcal	(кКал)	/	2184	kJ	(кДж).

Подвійний 
МакМафін®  

з яйцем і 
свининою

Булочка	 МакМафін	 (борошно	 пшеничне,	 вода	 питна,	 крупа	 манна,	 дріжджі,	 декстроза,	 сіль	 кухонна,	 клейковина	 пшенична,	
регулятор	 кислотності	 Е262,	 емульгатори:	 Е471,	 Е472е,	 стабілізатор	 Е412,	 регулятор	 кислотності:	 лимонна	 кислота	 (Е330),	
борошно	пшеничне,	борошно	житнє,	розпушувач	тіста	Е300),	два	біфштекси	зі	свинини	(свинина	[98	%],	спеції	[2	%]	(сіль,	глюкоза	
суха,	шавлія,	декстроза	(кукурудзяна),	спеції:	канаріум	філіппінський,	каєнський	перець,	чорний	перець,	сухий	червоний	перець,	
олія	 соняшникова,	 розмарин,	 аскорбінова	 кислота	 E300,	 цитринова	 кислота	 E330),	 сир	 «Чеддер»	 (сир	 твердий	 [49	 %]	 (молоко	
коров’яче,	 сіль	 кухонна,	 молочнокислі	 бактерії,	 сичужний	 фермент),	 вода	 питна,	 сир	 «Чеддер»	 [11	 %]	 (молоко	 коров’яче,	 сіль	
кухонна,	 молочнокислі	 бактерії,	 сичужний	 фермент),	 масло,	 молоко	 сухе	 знежирене,	 емульгатори:	 Е331,	 Е339,	 ароматизатор	
молочний	 натуральний,	 молочний	 білок,	 сіль	 кухонна,	 барвник	 (екстракт	 паприки,	 бета-каротин)	 антиспікаючий	 агент	 лецитин	
соняшниковий),	 яйце	 куряче	 смажене,	 масло	 (для	 змащування	 булочки).	 ПРОДУКТ	 МОЖЕ	 МІСТИТИ	 ТАКІ	 РЕЧОВИНИ**:	 яйця,	
лактозу,	гірчицю,	глютен.	Маса	порції	–	229	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	38,0	g	(г);	жири	–	37,0	g	(г);	
вуглеводи	–	32	g	(г);	сіль	–	2,2	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	625	kcal	(кКал)	/	2605	kJ	(кДж).

Омлет з беконом

Булочка	МакМафін	(борошно	пшеничне,	вода	питна,	крупа	манна,	дріжджі,	декстроза,	сіль	кухонна,	клейковина	пшенична,	регулятор	
кислотності	Е262,	емульгатори:	Е471,	Е472е,	стабілізатор	Е412,	регулятор	кислотності:	лимонна	кислота	(Е330),	борошно	пшеничне,	
борошно	житнє,	розпушувач	тіста	Е300),	яйце	куряче	смажене,	масло,	бекон	(свиняча	підчеревина,	сіль	кухонна,	регулятор	кислотності:	
лактат	калію,	сироп	глюкозний,	коптильні	ароматизатори,	ароматизатор,	антиоксидант:	натрію	аскорбат,	стабілізатор:	пірофосфати,	
консервант:	нітрит	натрію).	ПРОДУКТ	МОЖЕ	МІСТИТИ	ТАКІ	РЕЧОВИНИ**:	яйця,	 глютен.	Маса	порції	–	150	g	 (г).	Поживна	 (харчова)	
цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	19,0	g	(г);	жири	–	13,0	g	(г);	вуглеводи	–	27	g	(г);	сіль	–	0,86	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	
на	порцію	продукту:	312	kcal	(кКал)	/	1310	kJ	(кДж).



Великий сніданок

Булочка	 МакМафін	 (борошно	 пшеничне,	 вода	 питна,	 крупа	 манна,	 дріжджі,	 декстроза,	 сіль	 кухонна,	 клейковина	 пшенична,	
регулятор	кислотності	Е262,	емульгатори:	Е471,	Е472е,	стабілізатор	Е412,	регулятор	кислотності:	лимонна	кислота	(Е330),	борошно	
пшеничне,	 борошно	 житнє,	 розпушувач	 тіста	 Е300),	 яйце	 куряче	 смажене,	 картопляна	 котлета	 (картопля,	 олії	 (соняшникова	 та	
ріпакова),	сіль	кухонна,	порошок	цибулевий,	картопляні	пластівці	дегідратовані,	емульгатор	Е450,	декстроза),	біфштекс	зі	свинини	
(свинина	[98	%],	спеції	[2	%]	(сіль	кухонна,	глюкоза	суха,	шавлія,	декстроза	(кукурудзяна),	спеції:	канаріум	філіппінський,	перець	
каєнський,	перець	чорний,	перець	червоний	сухий,	олія	соняшникова,	розмарин,	аскорбінова	кислота	E300,	цитринова	кислота	
E330),	масло	(для	змащування	булочки).	ПРОДУКТ	МОЖЕ	МІСТИТИ	ТАКІ	РЕЧОВИНИ**:	яйця,	лактозу,	гірчицю,	глютен.	Маса	порції	–	
240	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	30,0	g	(г);	жири	–	32,0	g	(г);	вуглеводи	–	44	g	(г);	сіль	–	2,1	g	(г).	
Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	595	kcal	(кКал)	/	2485	kJ	(кДж).

Сніданок Рол

Хлібець	 з	 борошна	 (тортилья)	 (борошно	 пшеничне	 [62	 %],	 вода	 питна,	 стабілізатор	 вологості	 Е422,	 олія	 рапсова	 рафінована,	
розпушувачі:	Е450,	Е500,	сіль	кухонна,	емульгатор	Е471,	стабілізатор	Е466,	крохмаль	пшеничний,	дріжджі	сухі),	біфштекс	зі	свинини	
(свинина	 [98	 %],	 спеції	 [2	 %]	 (сіль	 кухонна,	 глюкоза	 суха,	 шавлія,	 декстроза	 (кукурудзяна),	 спеції:	 канаріум	 філіппінський,	 перець	
каєнський,	 перець	 чорний,	 перець	 червоний	 сухий,	 олія	 соняшникова,	 розмарин,	 аскорбінова	 кислота	 E300,	 цитринова	 кислота	
E330),	кетчуп	(томатна	паста,	вода	питна,	сироп	глюкозофруктозний,	патока	мальтозна,	оцет	натуральний,	сіль	кухонна,	натуральний	
ароматизатор),	 сир	 плавлений	 «Чеддер»	 (сир	 твердий	 [49	 %]	 (молоко	 коров’яче,	 сіль	 кухонна,	 молочнокислі	 бактерії,	 сичужний	
фермент),	вода	питна,	сир	«Чеддер»	[11	%]	(молоко	коров’яче,	сіль	кухонна,	молочнокислі	бактерії,	сичужний	фермент),	масло,	молоко	
сухе	 знежирене,	 емульгатори:	 Е331,	 Е339,	 ароматизатор	 молочний	 натуральний,	 молочний	 білок,	 сіль	 кухонна,	 барвник	 (екстракт	
паприки,	 бета-каротин)	 антиспікаючий	 агент	 лецитин	 соняшниковий,	 картопляник	 (картопля,	 олії	 (соняшникова	 та	 ріпакова),	 сіль	
кухонна,	порошок	цибулевий,	картопляні	пластівці	дегідратовані,	емульгатор	Е450,	декстроза),	яйце	куряче	смажене,	масло,	бекон	
(свиняча	підчеревина,	сіль	кухонна,	регулятор	кислотності:	лактат	калію,	сироп	глюкозний,	коптильні	ароматизатори,	ароматизатор,	
антиоксидант:	натрію	аскорбат,	стабілізатор:	пірофосфати,	консервант:	нітрит	натрію).	ПРОДУКТ	МОЖЕ	МІСТИТИ	ТАКІ	РЕЧОВИНИ**:	
яйця,	 лактозу,	 глютен.	 Маса	 порції	 –	 225	 g	 (г).	 Поживна	 (харчова)	 цінність	 на	 порцію	 продукту:	 білки	 –	 24,0	 g	 (г);	 жири	 –	 35,0	 g	 (г);	
вуглеводи	–	57	g	(г);	сіль	–	2,5	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	641	kcal	(кКал)	/	2680	kJ	(кДж).

Фреш Рол 
із медово-
гірчичним  

соусом

Хлібець	 з	 борошна	 (тортилья)	 (борошно	 пшеничне	 [62	 %],	 вода	 питна,	 стабілізатор	 вологості	 Е422,	 олія	 рапсова	 рафінована,	
розпушувачі:	Е450,	Е500,	сіль	кухонна,	емульгатор	Е471,	стабілізатор	Е466,	крохмаль	пшеничний,	дріжджі	сухі),	біфштекс	зі	свинини	
(свинина	[98	%],	спеції	[2	%]	(сіль	кухонна,	глюкоза	суха,	шавлія,	декстроза	(кукурудзяна),	спеції:	канаріум	філіппінський,	перець	
каєнський,	перець	чорний,	перець	червоний	сухий,	олія	соняшникова,	розмарин,	аскорбінова	кислота	E300,	цитринова	кислота	
E330),	соус	«Медово-гірчичний»	(олія	соєва,	вода	питна,	цукор	білий	кристалічний,	оцет	спиртовий,	гірчичне	насіння	[6,0	%],	мед	
[3,0	 %],	 яєчний	 жовток,	 сіль	 кухонна,	 крохмаль	 кукурудзяний	 модифікований,	 консервант:	 молочна	 кислота,	 загущувач	 Е415,	
ароматизатор),	 сир	 плавлений	 «Чеддер»	 (сир	 твердий	 [49	 %]	 (молоко	 коров’яче,	 сіль	 кухонна,	 молочнокислі	 бактерії,	 сичужний	
фермент),	вода	питна,	сир	«Чеддер»	[11	%]	(молоко	коров’яче,	сіль	кухонна,	молочнокислі	бактерії,	сичужний	фермент),	масло,	
молоко	 сухе	 знежирене,	 емульгатори:	 Е331,	 Е339,	 ароматизатор	 молочний	 натуральний,	 молочний	 білок,	 сіль	 кухонна,	 барвник	
(екстракт	 паприки,	 бета-каротин)	 антиспікаючий	 агент	 лецитин	 соняшниковий),	 томат	 свіжий,	 свіжий	 салат-латук,	 яйце	 куряче	
смажене.	 ПРОДУКТ	 МОЖЕ	 МІСТИТИ	 ТАКІ	 РЕЧОВИНИ**:	 глютен,	 лактозу,	 сою,	 яйця,	 гірчицю.	 Маса	 порції	 –	 200	 g	 (г).	 Поживна	
(харчова)	 цінність	 на	 порцію	 продукту:	 білки	 –	 26,0	 g	 (г);	 жири	 –	 24,0	 g	 (г);	 вуглеводи	 –	 45	 g	 (г);	 сіль	 –	 1,8	 g	 (г).	 Калорійність	
(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	513	kcal	(кКал)	/	2146	kJ	(кДж).

Чікен Фреш Рол 
Прем’єр  

із медово-
гірчичним  

соусом

Хлібець	 з	 борошна	 (тортилья)	 (борошно	 пшеничне	 [62	 %],	 вода	 питна,	 стабілізатор	 вологості	 Е422,	 олія	 рапсова	 рафінована,	
розпушувачі:	Е450,	Е500,	сіль	кухонна,	емульгатор:	Е471,	стабілізатор:	Е466,	крохмаль	пшеничний,	дріжджі	сухі),	кулінарний	виріб	із	
м’яса	птиці	(філе	куряче	[55	%],	борошно	(пшеничне,	кукурудзяне,	рисове),	вода	питна,	рослинні	олії	(соняшникова,	ріпакова),	сухарі	
панірувальні	(містять	пшеницю),	крупа	манна,	клейковина	пшенична,	крохмаль	картопляний,	сіль	кухонна,	ароматизатори,	розпушувачі	
(Е450,	 Е500),	 трави,	 спеції,	 екстракт	 спецій,	 дріжджовий	 екстракт,	 прянощі	 (хрін)),	 свіжий	 салат-латук,	 скибка	 свіжого	 томату,	 соус	
«Медово-гірчичний»	(олія	соєва,	вода	питна,	цукор	білий	кристалічний,	оцет	спиртовий,	гірчичне	насіння	[6,0	%],	мед	[3,0	%],	яєчний	
жовток,	 сіль	 кухонна,	 крохмаль	 кукурудзяний	 модифікований,	 консервант	 молочна	 кислота,	 згущувач	 Е415,	 ароматизатор),	 сир	
плавлений	«Чеддер»	(сир	твердий	[49	%]	(молоко	коров'яче,	сіль	кухонна,	молочнокислі	бактерії,	сичужний	фермент),	вода	питна,	сир	
«Чеддер»	[11	%]	(молоко	коров'яче,	сіль	кухонна,	молочнокислі	бактерії,	сичужний	фермент),	масло	вершкове,	молоко	сухе	знежирене,	
емульгатори	 (Е331,	 Е339),	 ароматизатор	 молочний	 натуральний,	 молочний	 білок,	 сіль	 кухонна,	 барвник	 (екстракт	 паприки,	 бета-
каротин)	антиспікаючий	агент	лецитин	соняшниковий),	яйце	куряче	смажене.	ПРОДУКТ	МОЖЕ	МІСТИТИ	ТАКІ	РЕЧОВИНИ**:	глютен,	
гірчицю,	яйця,	продукти	з	молока,	сою.	Маса	порції	–	240	g	(г).	Поживна	(харчова)	цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	29,0	g	(г);	жири	–	
26,0	g	(г);	вуглеводи	–	48	g	(г);	сіль	–	2,0	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	на	порцію	продукту:	551	kcal	(кКал)	/	2307	kJ	(кДж).

Чікен Фреш 
МакМафін® 

Прем’єр

Булочка	МакМафін	(борошно	пшеничне,	вода	питна,	крупа	манна,	дріжджі,	декстроза,	сіль	кухонна,	клейковина	пшенична,	емульгатори	
(Е471,	Е472е),	регулятор	кислотності:	лимонна	кислота	(Е330),	борошно	пшеничне,	борошно	житнє),	кулінарний	виріб	із	м’яса	птиці	
(філе	куряче	[55	%],	борошно	(пшеничне,	кукурудзяне,	рисове),	вода	питна,	рослинні	олії	(соняшникова,	ріпакова),	сухарі	панірувальні	
(містять	 пшеницю),	 крупа	 манна,	 клейковина	 пшенична,	 крохмаль	 картопляний,	 сіль	 кухонна,	 ароматизатори,	 розпушувачі	 (Е450,	
Е500),	 трави,	 спеції,	 екстракт	 спецій,	 дріжджовий	 екстракт,	 прянощі	 (хрін))),	 соус	 «Для	 сандвічів»	 (вода	 питна,	 олія	 ріпакова,	
глюкозофруктозний	сироп,	оцет	спиртовий,	крохмаль	кукурудзяний	модифікований,	яєчний	жовток,	сіль	кухонна,	цукор,	загущувач:	
Е415,	 спеції	 (містять	 гірчицю),	 консервант	 Е202)),	 свіжий	 салат-латук,	 свіжий	 томат,	 вершкове	 масло	 (для	 змащування	 булочки).	
ПРОДУКТ	МОЖЕ	МІСТИТИ	ТАКІ	РЕЧОВИНИ**:	глютен,	гірчицю,	яйця,	продукти	з	молока.	Маса	порції	–	165	g	(г).	Поживна	(харчова)	
цінність	на	порцію	продукту:	білки	–	24,0	g	(г);	жири	–	19,0	g	(г);	вуглеводи	–	48,0	g	(г);	сіль	–	2,1	g	(г).	Калорійність	(енергетична	цінність)	
на	порцію	продукту:	431	kcal	(кКал)	/	1809	kJ	(кДж).

Назва продукту Склад страв стандартного асортименту МакДональдз



Телефон центрального офісу ПІІ «МакДональдз Юкрейн Лтд»  
044 230 09 00

Телефон гарячої лінії (щоденно з 07:00 до 01:00) 
0 800 50 15 79

Сайт:
www.mcdonalds.ua

Адреси та номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів: ©
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	*	Без	ГМО	(згідно	з	даними	досліджень	ДП	«Укрметртестстандарт»).
**	Перелік	речовин,	що	мають	бути	зазначені	згідно	з	Наказом	№487	від	28.10.10	Державного	комітету	України	з	питань	технічного	регулювання	та	споживчої	політики	«Про	затвердження		

	Технічного	регламенту	щодо	правил	маркування	харчових	продуктів»	та	речовин,	що	згідно	із	Директивою	2000/13/ЕС	ЄС	від	20	березня	2000	року	вважаються	алергенами	та	можуть		
	міститися	в	продукції	МакДональдз:
	 •	клейковина	(глютен);	 •	діоксид	сірки	Е220	та	сульфіти;
	 •	м’ясо	ракоподібних	(креветок)	та	молюсків;	 •	горіхи	(волоські,	фундук,	пекан,	кеш’ю,	арахіс	та	продукти	на	їх	основі);
	 •	яйця	та	продукти	з	яєць;	 •	соя	та	продукти	на	її	основі;
	 •	риба	та	продукти	з	риби;	 •	молоко	та	молочні	інгредієнти;
	 •	гірчиця;	 •	селера
	 •	насіння	сезаму;	 •	люпин,	борошно	якого	використовується	для	приготування	хлібобулочних	виробів.

Додаткова інформація.
Якщо	відвідувач	при	замовленні	не	уточнив	розмір	порції	Картоплі	Фрі,	апельсинового	соку,	Кока-Коли®,	Фанти®,	Спрайт®,	кави:	американо,	лате,	капучино	або	МакШейку®,	працівники	

МакДональдз	комплектують	замовлення	так:	
•	Картопля	Фрі	—	велика	порція	(120	г);
•	Американо	—	230	мл;
•	Лате	—	290	мл;
•	Капучино	—	230	мл;
•	Кока-Кола®,	Фанта®,	Спрайт®	—	500	мл;	
•	Апельсиновий	сік	—	400	мл;
•	МакШейк®	—	400	мл.

Якщо	відвідувач	не	повідомив	про	те,	що	не	потрібно	класти	лід	у	напої:	Кока-Кола®,	Фанта®,	Спрайт®,	працівники	закладу	МакДональдз	додадуть	лід	до	цих	напоїв.
Склад	порційних	соусів,	вершків,	полуничного	джему,	меду,	пакетованих	і	бутильованих	напоїв	вказано	на	упаковці.
Страви,	надані	для	продажу,	можуть	відрізнятися	від	зображених	на	рекламних	матеріалах	та	на	екранах	терміналів	самообслуговування,	де	зображення	розміщені	для	інформування	

про	основні	інгредієнти.
Вага	страв	може	бути	більшою	за	те	значення,	яке	зазначене	у	Куточку	споживача.
Приготування	кави	у	власні	чашки	відвідувачів	здійснюється	виключно	на	прилавку	закладу	МакДональдз.	Під	час	обслуговування	на	МакДрайв®	ця	послуга	не	надається.
З	міркувань	безпеки	відвідувачів	під	час	сильного	вітру	та/або	дощу	працівники	закладів	закривають	парасолі	на	терасах.


