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124 gr

BK KRAL BURGER

88 gr
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®
BURGER
KING
EKUR ET - TDİ Besi OSB Saluca Köyü Suluova / Amasya

Dilimli Füme Et: Dana eti, tuz, antioksidan madde (Askorbik asit, sodyum askorbat), koruyucu
madde (Sodyum nitrit).
Whopper® : Dana eti ve yağı.
Hamburger Köftesi: Dana eti ve yağı.
BK Steakhouse Burger® Köftesi: Dana eti ve yağı, tuz, galeta unu, aroma verici, hidrojenize
palm yağı. Alerjen bilgisi: Gluten içerir.
Köfteburger®: Dana eti ve yağı, tuz, soğan selüloz lif, maydanoz ekstraktı, karabiber, sarımsak,
kimyon.
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir.
ASSAN - Kepekler Mahallesi Sivritepe Mevkii, Susurluk, Balıkesir/Türkiye
Ketçap: Su, glikoz - fruktoz şurubu, domates salçası, sirke, modifiye mısır nişastası, tuz, doğal
aroma verici, soğan suyu konsantresi.
Mayonez: Ayçiçek yağı, su, pastörize yumurta sarısı, sirke, glikoz fruktoz şurubu, limon suyu
konsantresi, tuz, koruyucu madde (Potasyum sorbat), antioksidan (EDTA), limon aroma verici.
Barbekü Sos: Su, şeker, domates salçası, glikoz - fruktoz şurubu, sirke, tuz, modifiye mısır
nişastası, Worcestershire sosu (Balık), tütsü aroma vericisi, renklendirici (karamel tozu),
sarımsak püresi, kıvam arttırıcı (Ksantan gam), koruyucu (potasyum sorbat), baharat (kırmızı
toz biber, karabiber).
Biftek (Steak) Sos: Glikoz - fruktoz şurubu, su, domates salçası, sirke, tuz, üzüm konsantresi,
modifiye mısır nişastası, kıvam arttırıcı (Ksantan gam), zencefil, renklendirici (Karamel), limon
konsantresi, asitlik düzenleyici (Tartarik asit), kola aroma vericisi, tatlı toz biber, soğan tozu,
sarımsak tozu.
Afrika Ateşi(Acılı Sos): Ayçiçek yağı, su, glikoz fruktoz şurubu, hardal sosu (Su, hardal
tohumu, sirke, tuz, şeker, baharat), sirke, modifiye mısır nişastası, şeker, yoğurt (Süt ürünü),
tuz, pastörize yumurta sarısı, acı pul biber, baharat, limon suyu konsantresi, asitlik düzenleyici
(Sitrik asit, E507), aroma vericiler, koruyucu (Potasyum sorbat, sodyum benzoat), kıvam
arttırıcı (Ksantan gam), maya ekstraktı, renklendirici (Paprika ekstraktı), acı biber ekstraktı.
Tartar Sos: Ayçiçek yağı, salatalık turşusu (Salatalık, su, sirke, şeker, tuz), su, limon suyu
konsantresi, sirke, tuz, yumurta sarısı, şeker, sarı hardal tozu, soğan tozu, kıvam arttırıcı
(Ksantan gam), koruyucu madde (Potasyum sorbat), asitlik düzenleyici (Sitrik asit), aroma
vericiler (Limon, dereotu), renklendirici (Beta karoten), antioksidan (EDTA).
Baharatlı Sos: Ayçiçek yağı, su, sirke, yumurta sarısı, tuz, şeker, kırmızı jalapeno biber
(Jalapeno biber, su, tuz, asetik asit, potasyum sorbat, kalsiyum klorür), modifiye mısır nişastası,
baharat (Acı toz biber, karabiber), jalapeno aroma vericisi, hardal
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ekstraktı, karamel tozu, riboflavin), koruyucu (Potasyum sorbat), asitlik düzenleyici (Sitrik
asit), antioksidan (EDTA). İz miktarda süt ve süt ürünleri, kereviz, gluten ve balık ürünü
içerebilir.
Tartar Sos: Ayçiçek yağı, salatalık turşusu, su, yumurta sarısı, limon suyu konsantresi, sirke,
baharatlar (Soğan, hardal tohumu, dereotu), tuz, şeker, kıvam
arttırıcı (Ksantan gam), asitlik düzenleyici (Sitrik asit), koruyucu (Sorbik asit), aroma vericiler,
anitoksidan (EDTA). İz miktarda süt ve süt ürünleri, kereviz, gluten ve balık ürünü içerebilir.
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir.
AROMSA - Gebze Organize Sanayi Bölgesi-GOSB İhsan Dede Cad. 700. Sk. No: 704
41480 Gebze \ KOCAELİ
Böğürtlenli Sos(Topping için): Şeker, dondurulmuş böğürtlen (%41), su, glukoz şurubu,
kıvam arttırıcı (E440), asitlik düzenleyiciler (E330, E296), koruyucu (E202), aroma verici,
siyah havuç suyu konsantresi, renklendirici (E160a).
Çilekli Sos(Topping için): Dondurulmuş çilek (%40), şeker, glukoz şurubu, su, kıvam arttırıcı
(E440), asitlik düzenleyiciler (E330, E296, E331iii), siyah havuç suyu konsantresi, aroma
verici, koruyucu (E202), renklendirici (E160a).
Kakaolu sos(Milkshake için): Şeker, su, glikoz şurubu, kakao tozu (%8,2), tuz, renklendirici
(E150d), (Kükürt dioksit ve sülfitler içerir), asitlik düzenleyici (E330), koruyucu (E202),
aroma verici.
Karamel Sos(Topping için): Glikoz şurubu, şeker, su, yağsız süt tozu, palm, pamuk, kanola
ve ayçiçek yağı, tereyağı (Süt içerir.), kıvam arttırıcılar (E1422, E440, E407), tuz, emülgatör
(Soya lesitini), koruyucu (E202), aroma verici, asitlik düzenleyici (E339ii).
Çilekli Sos(Milkshake için): Şeker, su, glukoz şurubu, çilek suyu konsantresi (%2), sebze
ve meyve suyu konsantreleri (Pancar, frenk üzümü ve havuç), asitlik düzenleyiciler (E330,
E270), aroma verici, koruyucu (E202), renklendirici (E160a).
Kayısılı-Şeftalili Sos(Topping için): Dondurulmuş meyveler (Şeftali ve kayısı)(%30),
şeker, glukoz şurubu, su, kıvam arttırıcılar (E1422, E407), siyah havuç suyu konsantresi,
doğal aroma verici, bitkisel ekstraktlar (Zeytin yaprağı, karanfil), asitlik düzenleyici (E331iii),
antioksidanlar (E307, E306, E300, E392), renklendirici (E160a). *Alerjenler koyu karakter ile
gösterilmiştir.
EKMEK UNLU - Kömürcüoğlu Cad. Taşocakları Mevkii No:11 Tavşanlı Köyü, Gebze, Kocaeli
Burger King® Hamburger Ekmeği 3,75”: Buğday unu, su, şeker, ekmek mayası,
bitkisel yağ (Pamuk yağı, palm yağı), susam (%2), vital buğday gluteni, tuz, ekmek
katkısı (Emülgatörler (E472e, E471), Stabilizör (E 170), buğday unu, enzim (Alfa amilaz,
glukooksidaz, ksilanaz), antioksidan (E300)), koruyucu (Kalsiyum propiyonat), antioksidan (
Askorbik asit). Ürünlerimiz gluten ve susam içerir. İz

sosu (Su, hardal, sirke, tuz şeker, zerdeçal), limon suyu konsantresi, asitlik düzenleyici (Sitrik
asit), renklendirici (Paprika ekstraktı, karamel), kıvam arttırıcı (Ksantan gam), koruyucu
madde (Potasyum sorbat), antioksidan (EDTA).
Big King® Sos: Ayçiçek yağı, salatalık turşusu (%17 salatalık, su, sirke, şeker, tuz), su, şeker,
sirke, yumurta sarısı, tuz, kahverengi hardal, sarı hardal, hardal aroma vericisi, baharat
(Soğan tozu, beyaz biber, sarımsak), modifiye mısır nişastası, koruyucu madde (Potasyum
sorbat), kıvam arttırıcı (Ksantan gam), asitlik düzenleyici (Sitrik asit), antioksidan (EDTA),
renklendirici (Paprika ekstraktı).
Chipotle Sos: Ayçiçek yağı, su, yumurta sarısı, baharat (Hardal içerir.), sirke, glikoz fruktoz
şurubu, tuz, şeker, asitlik düzenleyici (Hidroklorik asit), koruyucu (Potasyum sorbat), chipotle
biberi (%01), tütsü aroma vericisi, renklendirici (Paprika ekstraktı), kıvam arttırıcı (Ksantan
gam), limon suyu konsantresi, antioksidan (EDTA).
Kova Acı Sos: Su, domates salçası, sirke, acı biber salçası, tuz, modifiye mısır nişastası,
jalapeno ve chili aroma vericisi, asitlik düzenleyici (Sitrik asit), kıvam arttırıcı (Ksantan gam),
koruyucu (Potasyum sorbat), acı biber ekstraktı, soğan tozu.
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir.
UNILEVER - Ulaş-Çamlık Mah. Çorlu, Tekirdağ
Mayonez: Ayçiçek yağı, su, yumurta sarısı, sirke, şeker, tuz, koruyucu (Sorbik asit),
baharatlar ( Sarımsak, soğan) limon suyu konsantresi, antioksidan (EDTA).
Acı Sos: Su, domates salçası, sirke, acı biber salçası, tuz, modifiye mısır nişastası, doğal
jalapeno biber aroması, acı biber özütü, asitlik düzenleyici (Sitrik asit), kıvam arttırıcı
(Ksantan gam), koruyucu (Potasyum sorbat), acı biber ekstraktı, soğan tozu.
Big King® Sos: Ayçiçek yağı, salatalık turşusu (%17), şeker, sirke, yumurta sarısı, baharatlar
(Hardal tohumu), soğan, sarımsak, beyaz biber, su, tuz, modifiye nişasta, koruyucu
(Potasyum sorbat), hardal aroma verici, asitlik düzenleyici (Sitrik asit), antioksidan (EDTA),
renklendirici (paprika ekstraktı). İz miktarda süt ve süt ürünleri, gluten, kereviz ve balık ürünü
içerebilir.
Hardal Sos: Su, baharatlar (Hardal tohumu, zerdeçal, soğan, sarımsak, beyaz biber), sirke,
şeker, limon suyu konsantresi, tuz, aroma vericiler, koruyucu (Potasyum sorbat). İz miktarda
yumurta, süt ve süt ürünleri, kereviz, gluten ve balık ürünü içerebilir.
Spicy(Baharatlı) Sos: Ayçiçek yağı, su, sirke, yumurta sarısı, tuz, şeker, jalapeno biber,
modifiye nişasta, aroma vericiler, baharatlar (%0,78), (Acı kırmızı biber, karabiber, hardal
tohumu, sarımsak tozu, soğan tozu, beyaz biber, zerdeçal), kıvam arttırıcı (Ksantan gam),
limon suyu konsantresi, renklendirici (Paprika
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Alerjen madde (Gluten,soya lesitini) içerir.
Burger King® Brioche Hamburger Ekmeği 4,5”: Buğday unu, su, şeker, bitkisel yağ (Palm
yağı, ayçiçek yağı, soya), ekmek mayası, yağsız süt tozu, ekmek katkısı, emülgatör (E471),
vital buğday gluteni, buğday unu, enzim (Alfa amilaz), antioksidan (E300)), süsleme
malzemesi (%1,46), tuz, koruyucu (Kalsiyum propiyonat). Ürünlerimiz gluten, süt ve süt
ürünleri, soya fasulyesi ve soya fasulyesi ürünleri içerir. İz miktarda yumurta ve yumurta
ürünleri içerebilir.
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir.
ÖZGÖRKEY - Özgörkey cad. No:5 35860 Torbalı/İzmir
Soğan Kroket : Soğan, su, modifiye selüloz, buğday unu, modifiye nişasta, tuz, kaplama
malzemesi, (Buğday unu, mısır nişastası, modifiye mısır nişastası, tuz, bitkisel yağ,
stabilizatör (E415), topaklanmayı önleyici (E551), su, maya), bitkisel yağ (Palm, ayçiçek)
Alerjen içerik: Gluten içerir. Uyarı: Gluten, süt proteini, susam içeren ürünlerle aynı hatta
üretilmiştir.
Şerit Kırmızı Biber: Şerit kırmızı biber.
Kaplanmış Peynir: Kaşar peyniri, kaplama malzemesi (Buğday unu, modifiye mısır
nişastası, buğday proteini, tuz, süt proteini,aroma verici (Parmesan), pirinç unu, kabartıcılar
(E450, E500), emülgatör (E471)), su, maya, buğday nişastası, biberiye ekstraktı, antioksidan
(Askorbik asit), enzim, kurutulmuş maydonoz, zerdeçal ekstraktı, paprika esktraktı, bitkisel
sıvı yağ (Palm). Alerjen içerik: Gluten, laktoz
içerir. Uyarı: Gluten, süt proteini, susam içeren ürünlerle aynı hatta üretilmiştir. *Alerjenler
koyu karakter ile gösterilmiştir.
KEREVİTAŞ - Akçalar Zafer Mah. Gölyolu Cad. 46 Nilüfer, Bursa
Beanburger®: Barbunya, havuç, pamuk yağı, toz kaplama (Buğday unu, tuz,
difosfat (E450), sodyum karbonat (E500), maya, askorbik asit (E300), l-sistein (E920),
baharat karışımı, ayçiçek yağı), soğan, yeşil biber, patates unu, buğday unu, buğday
nişastası, tuz, sarımsak tozu, su, baharat karışımı.
Konserve Mısır: Mısır, su, şeker, tuz.
Ton Balığı: Ton balığı, ayçiçek yağı, tuz.
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir.
ZEY-TUR-SAN (BERRAK) - Gemiç Köyü, Orhangazi, 16825 Bursa - Türkiye
Dilimli Salatalık Turşusu: Salatalık, su, sirke, tuz, doku sertleştirici: E509, doğal aroma.
Jalapeno Dilimli Acı Biber Turşusu: Yeşil biber (Jalapeno), su, sirke, tuz, yapı sertleştirici,
kalsiyum klorür, koruyucu sodyum benzoat (E211).
Dilimli Siyah Zeytin: Dilimlenmiş siyah zeytin, su, tuz, asitlik düzenleyici: Laktik asit,
stabilizatör: Laktat ferrus.
BAHÇIVAN - E-5 Karayolu Üzeri Kırıkköy Sapağı Lüleburgaz / Kırklareli
Küp Beyaz Peynir: Pastörize edilmiş inek sütü , tuz, kültür, peynir mayası.

miktarda yumurta ve yumurta ürünleri, soya fasulyesi ve soya fasulyesi ürünleri, süt ve süt
ürünleri içerebilir.
Burger King® Hamburger Ekmeği 4,25”: Buğday unu, su, şeker, ekmek mayası, bitkisel
yağ (Pamuk yağı, palm yağı), vital buğday gluteni, susam (%1,24), gluten, tuz, ekmek
katkısı (Emülgatörler (E472e, E471), stabilizör (E170), buğday unu, enzim (Alfa amilaz,
glukooksidaz, ksilanaz), antioksidan (E300)), koruyucu (Kalsiyum propiyonat), antioksidan
(Askorbik asit). Ürünlerimiz gluten ve susam içerir. İz miktarda yumurta ve yumurta ürünleri,
soya fasulyesi ve soya fasulyesi ürünleri, süt ve süt ürünleri içerebilir.
Burger King® Hamburger Ekmeği 4,5”: Buğday unu, su, şeker, bitkisel yağ (Pamuk yağı,
palm yağı), ekmek mayası, vital buğday gluteni, mısır irmiği (%1,5), ekmek katkısı (Modifiye
nişasta, buğday unu, emülgatörler (E472e,E171), stabilizör (E170), enzim (Alfa amilaz),
antioksidan (E300)), tuz, koruyucu (Kalsiyum propiyonat), deaktif maya, enkapsüle sorbik
asit, antioksidan (Askorbik asit). Ürünlerimiz gluten içerir. İz miktarda susam, yumurta ve
yumurta ürünleri, soya fasulyesi ve soya fasulyesi ürünleri, süt ve süt ürünleri içerebilir.
Burger King® Hamburger Ekmeği 5”: Buğday unu, su, şeker, ekmek mayası, bitkisel
yağ (Pamuk yağı, palm yağı), vital buğday gluteni, susam (%1,15), tuz, ekmek katkısı
( Emülgatörler (E472e, E471), stabilizör (E170), buğday unu, enzim (Alfa amilaz,
glukooksidaz, ksilanaz) antioksidan (E300)), koruyucu (Kalsiyum propiyonat) deaktif maya,
antioksidan (Askorbik asit). Ürünlerimiz gluten ve susam içerir. İz miktarda yumurta ve
yumurta ürünleri, soya fasulyesi ve soya fasulyesi ürünleri, süt ve süt ürünleri içerebilir.
Burger King® Sandviç Ekmeği 7”: Buğday unu, su, şeker, bitkisel yağ (Pamuk yağı, palm
yağı), ekmek mayası, vital buğday gluteni, susam (%1,38), tuz, ekmek katkısı
(Emülgatörler (E472e, E471), stabilizör (E170), buğday unu, enzim (Alfa amilaz,
glukooksidaz, ksilanaz), antioksidan (E300)), koruyucu (Kalsiyum propiyonat, enkapsüle
sorbik asit), antioksidan (Askorbik asit). Ürünlerimiz gluten ve susam içerir. İz miktarda
yumurta ve yumurta ürünleri, soya fasulyesi ve soya fasulyesi ürünleri, süt ve süt ürünleri
içerebilir.
Burger King® Hamburger Ekmeği Big King®: Buğday unu, su, şeker, ekmek mayası,
bitkisel yağ (Pamuk yağı, palm yağı), susam (%1,25), vital buğday gluteni, tuz, ekmek
katkısı (Emülgatörler (E472e, E471), stabilizör (E 170), buğday unu, enzim (Alfa amilaz,
glukooksidaz, ksilanaz), antioksidan (E300)), koruyucu (Kalsiyum propiyonat), xanthan
gam, antioksidan (Askorbik asit). Ürünlerimiz gluten ve susam içerir. İz miktarda yumurta ve
yumurta ürünleri, soya fasulyesi ve soya fasulyesi ürünleri, süt ve süt ürünleri içerebilir.
Dondurma Külahı: İçme suyu, buğday unu, patates nişastası, ayçiçek yağı, emülgatör (Soya
lesitini), kabartıcı (Sodyum bikarbonat), tuz, aroma (Vanilin).
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Rende Mozerella: Pastörize edilmiş inek sütü, (Laktoz içerir), tuz, starter kültür, peynir
mayası.
Bembeyaz Beyaz Peynir: Pastörize edilmiş inek sütü (Laktoz içerir), tuz, starter kültür,
peynir mayası.
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir.
FASDAT SEBZE - Atatürk Osb 1. Kısım Mah. 1. Cad. 9 Döşemealtı, Antalya
Doğranmış Salata: Göbek marul.
Akdeniz Yeşilliği: Değişen miktarlarda göbek marul, kırmızı lolorosso, polorosso endivyen,
palamut.
GÖNOVA - Taştepe Mahallesi Taştepe Sokak No:38 Gönen BALIKESİR
Dilim Peyniri: Cheddar peyniri, su, asitlik düzenleyiciler (Trisodyum sitrat, sitrik asit), enzim
modifiye peynir(EMC), emülsifiye edici tuz (Trisodyum fosfat), tuz, koruyucu (Potasyum
sorbat), renklendiriciler (Paprika ekstraktı, betakaroten), emülgatör (Ayçiçeği lesitin).
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir.
BTA (CAKES AND BAKES) - Akçaburgaz Mah. 361. Sok. 5 Esenyurt, İstanbul
Apple Pie: Elma (%31,2), buğday unu (Antioksidan (E300)), bitkisel margarin (Bitkisel
yağlar (Palm, pamuk), su, emülgatör (Mono ve digliseritler), tuz, koruyucu (Potasyum
sorbat), asitlik düzenleyici (Sitrik asit), tereyağ aroma
verici, renklendirici (Beta karoten)), şeker, pudra şekeri, pastörize yumurta
beyazı, pastörize yumurta sarısı, tarçın. İz miktarda susam, sülfit, soya ve sert kabuklu
meyveler içerebilir.
Sufle Çikolatalı: Sufle mix (Şeker, buğday unu, yumurta sarısı tozu, kakao tozu, yumurta
beyazı tozu, tuz, emülgatörler (E471,E472b), vanilya aroma vericisi, koruyucu (E202)) (%36),
içme suyu, ayçiçek yağı, sütlü çikolata (Şeker, kakao
yağı, tam yağlı süt tozu, kakao kitlesi, emülgatör (Soya lesitini (E322), doğal vanilya) (%16).
İz miktarda sülfit ve sert kabuklu meyveler içerebilir.
Doğum Günü Pastası-Meyveli: Sıvı şanti (Su, hidrokelenmiş bitkisel yağlar (%23), şeker,
süt proteinleri, tuz, stabilizörler (E420i,E463), emülgatör (E472e, E322 (Soya), E472b),
aromalar, renklendirici (E160a)) (%26), pandispanya kek karışımı (Şeker, buğday unu,
buğday nişastası, emülgatörler (Yağ asitlerinin mono ve digliseritleri, yağ asitlerinin
poligliserol esterleri), yağsız süt tozu, yumurta akı tozu, stabilizatörler (Sodyum
karbonatlar, sodyum asit pirofosfat), doğala özdeş potibör aroması), yumurta, süt, armut
konservesi (Armut, arıtılmış su, şeker, asitliği düzenleyici (E330)) (%6), şeftali konservesi
(Şeftali, arıtılmış su, şeker, asitliği düzenleyici (E330)), (%6), beyaz soğuk jöle (Glikoz şurubu,
su, şeker, kıvam arttırıcılar (Pektin, modifiye patates nişastası), asitliği düzenleyici
(Sitrik asit), renklendirici (Titanyum dioksit), koruyucu (Potasyum sorbat), beyaz çikolata,
ananas kompostosu (Ananas, şeker, su, asitliği düzenleyici

(E330)) (%4), şeker hamuru, krem patiseri toz karışımı (süt), glikoz şurubu, tereyağı, kakao
yağı, frambuazlı pirinç patlağı.
Doğum Günü Pastası - Çikolatalı:
Sıvı şanti (Su, hidrojenlenmiş bitkisel yağlar ( %%23), şeker, süt proteinleri, tuz,
stabilizörler (E420i, E463), emülgatör (E472e, E322 (Soya), E472b), aromalar renklendirici
(E160a)) (%26), kakaolu pandispanya kek karışımı, şeker, buğday unu, buğday nişastası,
toz kakao, emülgatörler (Yağ asitlerinin poligliserol esterleri, yağ asitlerinin mono ve
digliseritleri), stabilizörler (Sodyum karbonatlar, glucano delta lakton, disodyum difosfatlar),
tuz, doğala özdeş vanilya aroması), süt, yumurta, bitter çikolata (Kakao kitlesi, şeker, kakao
yağı,
emülgatör (Soya lesitini), doğala özdeş vanilin aroması (%11), krema, damla çikolata (Şeker,
hidrojenize nebati yağ, kakao, emülgatör (Soya lesitini), doğala özdeş vanilin aroması (%5),
şeker hamuru, krem patiseri toz karışımı (Süt), bitter çikolatalı pirinç patlağı, renklendirici
(E150). İz miktarda sert kabuklu meyveler ve sülfit içerebilir.
Elmalı pay(Apple Turnover): Vanilya aromalı dolgu kreması (%27,3 (Su, şeker, glikoz şurubu,
mısır nişastası, süt kreması, nem tutucu (E422), kısmi hidrojenize bitkisel yağ (Palm), kıvam
arttırıcı (E466, E407), aroma verici (Doğal vanilya aroması), tuz, asitlik düzenleyici (E331,
E334), emülgatör (E322 (Soya), renklendirici (E160a)), buğday unu, (buğday unu (Buğday
unu (gluten),
antioksidan (E300)), elma (%18,9), su, şeker, bitkisel yağ (Palm, kolza tohumu,
pamuk), emülgatörler (Mono ve digliseridlerin yağ asitleri)), glikoz - fruktoz şurubu, mısır
nişastası, kuru üzüm, tereyağ (Süt), tuz, tarçın. İz miktarda yumurta içerebilir.
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir.
COCA COLA COMPANY - Yulaflıköyü Velimeşe Mevkii Çorlu/Tekirdağ
Coca Cola: Su, karbondioksit, renklendirici (Karamel), asitliği düzenleyiciler (Fosforik
asit), doğal aroma vericiler, kafein (Maks.0,150 g/l) *Kullanılan şeker veya fruktoz glikoz şurubu paket üzerine kodlanmıştır.
Coca Cola Şekersiz: Su, karbondioksit, renklendirici (Karamel), asitliği düzenleyiciler
(Fosforik asit, sodyum sitrat), tatlandırıcılar (Sukraloz, asesülfam K), aroma vericiler,
koruyucu (Sodyum benzoat), kafein (Maks 0,150 g/l), köpüklenmeyi önleyici (Dimetil
polisiloksan).
Coca Cola Light: Su, karbondioksit, renklendirici (Karamel), asitliği düzenleyiciler
(Fosforik asit), foğal aroma vericiler, tatlandırıcılar* (Aspartam**, asesülfam K),
koruyucu (Sodyum benzoat), Kafein
(maks 0,150 g/l), köpüklenmeyi önleyici (Dimetil polisiloksan) **
Fenilalanin kaynağı içerir.

6

7

Fanta: Su, şeker (S)* veya fruktoz - glukoz şurubu(F)*, karbondioksit, portakal suyu konsantresi
(Meyve oranı en az %3), asitliği düzenleyiciler (Sitrik asit, sodyum sitrat), portakal aroma
vericileri, koruyucu (Potasyum sorbat), antioksidan
(Askorbik asit), renklendirici (Beta karoten), kıvam arttırıcı (Keçi boynuzu gamı). *Kullanılan
şeker veya fruktoz - glikoz şurubu paket üzerine kodlanmıştır.
Sprite: Su, şeker (S)* veya fruktoz-glukoz şurubu(F)*, karbondioksit, asitliği düzenleyiciler
(Sitrik asit, sodyum sitrat), tatlandırıcılar (Asesülfam Kaspartam**), koruyucu (Sodyum
benzoat), doğal limon vericileri. *Kullanılan şeker veya fruktoz - glikoz şurubu paket üzerine
kodlanmıştır.** Fenilalanin kaynağı içerir.
Fuse Tea Soğuk Çay Limon Aromalı İçecek: Su, şeker (S)* veya fruktoz - glukoz şurubu(F)*,
asitliği düzenleyiciler (Sitrik asit, sodyum sitrat), çay esktraktı ( % 0,1), çay ve limon aroma
vericileri, koruyucular (Potasyum sorbat, sodyum benzoat), limon suyu konsantresi (Meyve
oranı en az % 0,1) *Kullanılan şeker veya fruktoz-glikoz şurubu paket üzerine kodlanmıştır.
Fuse Tea Soğuk Çay Şeftali Aromalı İçecek: Su, şeker veya fruktoz glikoz şurubu, asitliği
düzenleyiciler (Sitrik asit, sodyum sitrat), çay esktraktı (%0,1), şeftali aroma vericileri, şeftali
suyu konsantresi (Meyve oranı en az % 0,1), koruyucular (Potasyum sorbat, sodyum benzoat).
MELODİ ÇİKOLATA - Zafer mah.133.sok.No:4 34313 Esenyurt/İstanbul
Mini Çakıl: Sütlü çikolata %60 (Süt tozu, şeker, kakao yağı, kakao kitlesi (Emülgatör (Ayçiçek
lesitini), doğal vanilya aroma vericisi), şeker kaplama %40 (Şeker, renklendiriciler (Titanyum
dioksit, B-Karoten, Beta - Apo - 8 - Karotenal, klorofil, pancar kökü kırmızısı), parlatıcılar
(Şellak, karnauba mumu)). Kabuklu kuruyemişli ürünler ile aynı hatlarda üretilmiştir.
Bitter Çikolatalı Mini Çakıl Taşı: Bitter çikolata %60 (Kakao kiltesi, şeker, kakao yağı, emülgatör
(Ayçiçek Lesitini), doğal vanilya aroma vericisi), şeker kaplama %40 (Şeker, renklendiriciler
(Pancar kökü kırmızı, Beta - Apo - 8 - Karotenal, karamel, bitkisel karbon), parlatıcılar (Şellak,
karnauba mumu)) kabuklu kuruyemişli ürünler ile aynı hatlarda üretilmiştir.
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir.
TOSUN KARDEŞLER - Firuzköy Mh. Bağlariçi Cad. No:48 Avcılar İSTANBUL
Sarma Kornet: Buğday unu, şeker, bitkisel yağ (Palm), emülgatör (Soya lesitini), tuz, doğala
özdeş aroma (Vanilin) alerjen uyarısı: Ürün buğday gluteni ve soya ürünü içermektedir.
*Alerjenler bold karakter ile gösterilmiştir.
NESTLE - PK 49 16700 Karacabey/Bursa
Nescafe Alegria Delicate: Çözünebilir kahve, öğütülmüş kahve (%3).
Çikolatalı,Sütlü İçecek Tozu: Yağı azaltılmış içilebilir çikolata (%85), (Şeker, kakao tozu),
yağsız süt tozu (%14), tuz, kıvam arttırıcılar (Karragenan, ksantan gum,

guar gam), aroma vericiler.
Nescafe Alegria Vanilyalı Cappucino: Sütlü kahve beyazlatıcısı (Yağsız süt tozu (%38),
glukoz şurubu, bitkisel yağ (Hindistan cevizi), asitliği düzenleyici (Dipotasyum fosfat),
stabilizörler (Sodyum polifosfat, trisodyum sitrat)), şeker, çözünebilir kahve, aroma verici
(Vanilin), topaklanmayı önleyici (Silikon dioksit), tuz, kıvam arttırıcı (Karragenan). Buğday
(Gluten) içerebilir.
Cappucino Creamer: Yağsız süttozu (%38), glukoz şurubu, bitkisel yağ (Hindistan cevizi),
asitliği düzenleyici (Dipotasyum fosfat), stabilizörler (Sodyum polifosfat, trisodyum sitrat),
topaklanmayı önleyici (Silikon dioksit).
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir.
BEYPİLİÇ - Vakıfgeçitveren Köyü Kabakçıkırı Sokak No: 4 BOLU
Chicken Whopper®: Piliç eti, su, marinasyon (Nişasta maltodekstrin, tuz, lezzetlendiriciler,
glukoz, asitlik düzenleyici (E330), topaklanmayı önleyici (E551), orta zincirli trigliserid,
ayçiçek yağı, emülsifiyer (E451, E452), sıvı sos
(Tuz, lezzetlendiricler, kıvam arttırıcı (E461, E415), modifiye mısır nişastası
(E1422), ayçiçek yağı, topaklanmayı önleyici (E551), asitlik düzenleyici (E330), patates
nişastası, orta zincirli trigliserid, su).
Chicken Royale®: Piliç eti, su, marinasyon (Mısır maltodekstrini, tuz, aroma bileşenleri,
diyet lif, orta zincirli trigliseridler, patates maltodekstrini, karamelize şeker şurubu, sitrik
asit (E330), kıvam arttırıcı (E414), buğday maltodekstrini), ön kuru sos (Buğday unu,
buğday gluteni, ekmek kırığı, modifiye mısır nişastası (E1422), pirinç unu, maya ekstraktı,
doğal lezzet vericiler, tuz, ayçiçek yağı, baharatlar, topaklanma önleyici (E551), renklendirici
(E160c), antioksidan (E392)), sıvı sos (Buğday unu, modifiye mısır nişastası (E1422), şeker,
maya ekstraktı, doğal lezzet vericiler (Gluten, kereviz), tuz, kabartıcı (E450(i), E500(ii),
baharatlar (Karabiber ve beyaz biber), antioksidan (E392), renklendirici (E160c)), kuru sos
(Buğday unu, ekmek kırığı (Buğday nişastası, buğday unu, buğday gluteni, şeker, maya,
tuz, kolza tohumuyağı, antioksidan biberiye ekstraktı (E392)), ayçiçek yağı, baharatlar
(Karabiber ve beyaz biber), kabartıcı (E450(i), E500(ii), renklendirici (E160c), antioksidan
(E392)).
Klasik Gurme Tavuk®: Piliç eti, su, marinasyon (Şeker, patates nişastası, stabilizör
(E451(i), E4550(iii), baharatlar (Hardal), doğal lezzetlendiriciler, maya ekstraktı, modifiye
mısır nişastası (E1422), pirinç unu, tuz, kabartıcı (E450(i), E500(ii), ön kuru sos (Modifiye
mısır nişastası (E1422), pirinç unu, tuz, şeker, maya
ekstraktı, kabartıcı (E450(i), E500(ii)), sıvı sos (Buğday unu, modifiye mısır nişastası
(E1422), tuz, yumurta tozu, maya ektraktı, şeker, yağsız süt tozu, peyniraltı
suyu tozu, kabartıcı (E450(i), E500(ii)), kuru sos (Buğday unu, tuz, baharatlar, ayçiçek yağı,
kabartıcı (E450(i), E500(ii)).
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*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir.
DİMES - Organize Sanayi Bölgesi, İstiklal Mah. Gazi Bulv. No:181, 35170 - Kemalpaşa /
İZMİR
Yarım Yağlı Vanilya Aromalı Dondurma Karışımı: Yağlı pastörize inek sütü, şeker
(Sakkaroz), süt tozu (Tam yağlı ve / veya yağsız), dekstroz, krema, stabilizör (Cellulose Gum
E 466, guar gum E 412, karragenan E 407), emülgatör (Mono
ve digliseritler E 471), doğal aroma vericiler. Ürün laktoz ihtiva eder, laktoz alerjendir.
Yarım Yağlı Vanilya Aromalı Milk Shake Karışımı: Pastörize süt (Yağlı ve / veya yarım
yağlı), şeker (Sakkaroz), süttozu (Tam yağlı ve / veya yağsız), dektroz, krema, stabilizör
(Sodyum Alijenat E401), karragenan E407). Bu ürün laktoz ihtiva eder. Laktoz alerjendir.
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir.
EMEK YAĞ - Buğdaylı Köyü 4 Cad. 4 Taştepe, Gönen, Balıkesir
Kızartma Yağı: Bitkisel yağ (Palm, ayçiçek), antioksidan (TBHQ), sitrik asit, köpük önleyici
(Dimetilpolisiloksan). Tuz eklenmemiştir.
BİLLUR - A.O.S.B. 10003 Sk. No:7 Çigli Izmir / TÜRKIYE
Tuz: Rafine tuz (Sodyum klorür), topaklanmayı önleyici (Silisyum dioksit, E536),
potasyum iyodat 3,5 mg/100g.
ATAKEY - Susuz-Sakarya Mah. Ankara Cad. Afyonkarahisar Merkez, Afyonkarahisar
Kaplanmış Dondurulmuş Parmak Patates: Patates, bitkisel yağ, modifiye patates nişastası,
pirinç unu, tuz, kabartıcılar (E450 - E500), kıvam arttırıcı (E415).
Tırtıklı Patates: Patates, bitkisel yağ, modifiye patates nişastası, pirinç unu, tuz, kabartıcılar
(E450-E500), kıvam arttırıcı (E415).
MISSION FOODS - Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi No:109 Beşiktaş / İstanbul
Tortilla: Buğday unu (%60), su, bitkisel yağ (Palm yağı), emülsifiye ediciler: E471 (sebze),
şeker, tuz, kabartıcı ajanlar (E500,E450), asit (Malik asit). Alerjen uyarısı: Buğday unu içerir.
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir.
KÜHNE - Rüzgarlıbahçe mah.Kavak sokak,İmpa iş merkezi,No:12 K:6 Kavacık-Beykoz
İSTANBUL Menşe ülke: Polonya
Kızarmış Soğan: Soğan (%76), bitkisel yağ (Palm yağı), buğday unu, tuz.
FASTRO - Özgörkey Cad. No.5 35860 Torbalı İZMİR
Kaplanmış Balık Burger: Alaska - Pollack filetosu (%66), buğday unu, su, patates nişastası,
modifiye nişasta (Patates, buğday), tuz, maya, kabartıcılar (E450, E500), pastörize edilmiş
ve kurutulmuş yumurta tozu, laktoz, ayçiçek yağı.
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir.

King Chicken®: Piliç eti, su, marinasyon (Lezzetlendiriciler, lezzetlendirici olmayanlar
(Tuz, patates maltodekstrin, palm yağı, topaklanmayı önleyici (E551), ayçiçek yağı, asitlik
düzenleyici (E330), şeker, orta zincirli trigliserid), modifiye mısır nişastası, emülsifiyer
(E451, E452), ayçiçek yağı, tuz), ön kuru sos (Buğday unu, köri ve kırmızı biber aroması,
maltodekstrin (Patates, buğday), kıvam arttırıcı (E414), sıvı sos (Buğday unu, mısır nişastası,
tuz, maya, karabiber,
kırmızı biber, zerdeçal, kişniş, kimyon, hardal, zencefil, acı kırmızı biber, hindistan cevizi,
emülsifiyer (E412,E415), yumurta tozu).
Tavukburger®: Piliç eti, marinasyon (Su, lif, nişasta, stabilizör (E450,E451), ekmek kırığı
(Gluten), tavuk bulyon (Kereviz, kıvam arttırıcı (E414), antioksidan (E307), asit (E330)),
beyaz biber,tuz), kuru sos (Buğday nişastası, buğday unu, buğday gluteni,maya ,tuz, kolza
tohumu yağı, zerdeçal, kırmızı biber), ayçiçek yağı, sıvı sos (Su, buğday unu, tuz, modifiye
mısır nişastası, buğday nişastası, kereviz tohumu, karabiber ve sarımsak ekstraktı.
Chicken Wings: Piliç kanat, su, ayçiçek yağı, tuz, bitki ve baharatlar (Kişniş, köri), kurutulmuş
sebzeler (Kırmızı biber), maya ekstraktı, sıvı baharatlar (Kırmızı biber), domates salçası,
sarımsak tozu, soğan tozu.
Chicken Tenders®: Piliç eti, kuru sos (Buğday nişastası, buğday unu, buğday gluteni,
maya,tuz, kolza tohumu yağı, zerdeçal tozu, kırmızı biber), sıvı sos (Su, buğday unu, mısır
nişastası, buğday gluteni, şeker, tuz, bitki ve baharat karışımı (Kereviz, hardal, kurutulmuş
sebzeler, maya ekstraktı), ayçiçek yağı, marinasyon (Su, tuz, maya ekstraktı, maltodekstrin,
karabiber).
King Nugget®: Piliç eti, sıvı sos (Buğday unu, buğday nişastası, tuz, lif, kurutulmuş sebze,
bitki ve baharat karışımı (Kereviz, hardal), maya ekstraktı, ayçiçek yağı), marinasyon (Tuz,
emülsifiyer (E450, E452), ayçiçek yağı, kıvam arttırıcı (E1422), doğal aroma vericiler, mısır
maltodekstrini, palm yağı, patates maltodekstrini, bitkisel lif, asit (E330)), kuru sos (Buğday
nişastası, buğday unu, buğday gluteni, maya, tuz, kolza yağı, zerdeçal ve kırmızı toz biber),
ayçiçek yağı.
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir.
CARGILL - Organize Sanayi Bölgesi, 2. Cadde No: 17-18, Balıkesir, Turkey
Kızartma Yağı: Bitkisel yağlar (Palm yağı ve türevleri, ayçiçek yağı), antioksidan
(TBHQ - Tersinir bütil hidrokinon), köpüklenmeyi önleyici (DMPS - Dimetil polisiloksan), tuz
eklenmemiştir.
SÜTAŞ - Sütaş Karacabey Fabrika-Uluabat Mah. 16700 Karacabey BURSA - TÜRKİYE
Sütaş Aksaray Fabrika-Erenler OSB Mah. Adana Yolu Üzeri Aksaray Organize Sanayi
Bölgesi Atatürk Bulvarı No:10 Merkez AKSARAY
Burger Peyniri: Cheddar peyniri, su, yağsız süt tozu, tereyağ, enzim modifiye peynir
(EMC), emülsifiye edici tuzlar (Sodium sitrat, sodium fosfatlar), sofra tuzu, renklendiriciler
(Beta karoten, kırmızı biber özü), koruyucu (Potasyum sorbat).
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*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir.
Marine Edilmiş,Tam Pişirilmiş ve Dondurulmuş Piliç But Eti (Donuk gramajı 112,5gr)
BEYPİLİÇ - Vakıfgeçitveren Köyü Kabakçıkırı Sokak No: 4 BOLU
Tavuk eti, marinasyon malzemesi (su, modifiye mısır nişastası, maltodekstrin, tuz, bitki ve
baharatlar, şeker, ayçiçek yağı (palm, ayçiçek yağı), tatlandırıcılar (sarımsak, karabiber),
topaklanmayı önleyici (E551), Stabilizör (E450, E452), Asitlik düzenleyici (E500), Antioksidan
(E331), Emülsifiye edici (E415)
BTA (CAKES AND BAKES) - Akçaburgaz Mah. 361. Sok. 5 Esenyurt, İstanbul
Vişneli Tatlı (50 g) : Vişne sosu (%54,5) (nem vericiler: gliserol, sorbitol), glikoz şurubu, su,
dekstroz, modifiye nişasta (kıvam arttırıcı hidroksipropildifosfat) , vişne suyu konsantresi
(%2,5), kuru vişneli şeker (%1.8), renklendirici (antosiyanin), kıvam arttırıcı (mikrokristalin
selüloz, sodyum karboksil metil selüloz, vişne aroması donörü, jelleştirici madde( amid
pektin), asit(sitrik asit), stabilizör (kalsiyum fosfat)) buğday unu (buğday unu (gluten),
antioksidan(askorbik asit), su, bitkisel susuz yağ( çeşitli miktarlarda palm, ayçiçek, keten
tohumu), emülgatörler (yağ asitlerinin mono ve digliseridleri), glikoz şurubu, mısır nişastası,
tuz.
Alerjen olarak iz miktarda yumurta, soya, süt, susam, sülfit ve kabuklu yemiş içerebilir.
NESTLE - PK 49 16700 Karacabey/Bursa
Karamel Şurup : Şeker, su, doğal aroma, asit: sitrik asit, renklendirici (E150a)
AROMSA - Gebze Organize Sanayi Bölgesi-GOSB İhsan Dede Cad. 700. Sk. No: 704
41480 Gebze \ KOCAELİ
Nane Aromalı Kakaolu Sos (Topping) :Glikoz şurubu, su, şeker, süt tozu (süt içerir), kakao
tozu, kıvam arttırıcılar (E1422, E440), tereyağ (süt içerir), doğal aromalar, emülsifiye
edici (E471), sütlü çikolata (%0.2) [(şeker, kakao yağı, süt tozu (süt içerir), kakao kütlesi,
emülsifiye edici (ayçiçek lesitini), aroma], bitki ekstraktı( zeytin yaprağı, karanfil) , asitlik
düzenleyici (E334), antioksidanlar (E307, E306, E300, E392)
Nane Aromalı Kakaolu Sos (Milkshake Şurubu): Glukoz şurubu, su, şeker, kakao tozu, kıvam
arttırıcılar (E1422, E410, E412), doğal aromalar, asitlik düzenleyici (E334), sütlü çikolata
(%0,2) [Şeker, kakao yağı, süt tozu (süt içerir), kakao kütlesi, emülgatör (ayçiçeği lesitini),
tatlandırıcı], bitki özleri (zeytin yaprağı, karanfil), antioksidanlar (E307, E306, E300, E392)
Bu liste ürün içeriklerini göstermektedir. Satış listesi değildir. Satışta olan ürünler, menuboard
ve fiyat listesinde bulunmaktadır.
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir.
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