På Mando vet du vad du äter!
Här nedan presenteras innehållsförteckningar på alla våra à la carte rätter, så även ursprung
av huvudingrediensen. Denna dokumentation är baserad på de innehållsförteckningar som
finns på våra livsmedel. Vi kan därför inte ansvara för felaktiga förteckningar. Vi vill även
upplysa er om att vi inte arbetar i en glutenfri miljö. Det kan även förekomma att vi friterar
panerade produkter såsom kyckling, fisk & gris i samma olja som våra potatisprodukter. Vår
friteringsolja är transfettfri och utan palmolja.
Det här är bra och viktig information för alla som bryr sig om vad som ingår i maten och hur
den är tillverkad, t.ex. för allergiker, kvalitetsmedvetna och de som vill veta ursprung. Så gott
som all vår mat tillagas från grunden. Allt vårt kött & kyckling är svenskt samt all fisk &
skaldjur är MSC märkta. Arbetet har lett till att vi blivit mer medvetna om vad maten
innehåller och att vi kan känna oss än mer trygga med maten vi serverar.
Saknar ni någon information är ni välkomna att fråga personalen eller maila oss på
info@mandosteakhouse.com.

Smaklig spis!
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För innehåll i sorbet, fråga personalen

Vitlöksbröd
Allergener i denna maträtt: Laktos, gluten, ägg.
Understrukna produkter innebär allergener.

Surdegsbröd:
Levainbröden innehåller vetemjöl (Manitoba) surdeg av råg, rapsolja och honung.

Vitlöksmör:
Smör, timjan, gurkmeja, färsk vitlök, rapsolja.

Grana Padano (opastöriserad):
En smakrik ost som är lagrad i minst 9 månader, komjölk, salt, ostlöpe, konserveringsmedel
(lysozym, naturligt protein från ägg).
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Sniglar Provençale
Allergener i denna maträtt: Sniglar, laktos, gluten, selleri.
Understrukna produkter innebär allergener.

Sniglar från Frankrike:
Marinerade i vatten, salt, aromater, selleri.

Smör:
Normalsalta smör, schalottenlök, färsk vitlök, timjan, oregano, vitt vin, salt, peppar och
olivolja.

Surdegsbröd:
Levainbröden innehåller vetemjöl (manitoba) surdeg av råg, rapsolja och honung.
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Klassisk gubbröra
Allergener i denna maträtt: ägg, ansjovis.
Understrukna produkter innebär allergener.

Gubbröra:
Ansjovis, ägg, rödlök, dill, persilja, laktosfri crème fraiche.

Knäckebröd:
Maizena, pumpakärnor, sesamfrö, linfrö, solroskärnor, rapsolja.
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Grillad färsk svartrot
Allergener i denna maträtt: Laktos, ägg.
Understrukna produkter innebär allergener.

Svartrot:
Från lokala odlare.

Grana Padano (opastöriserad):
En smakrik ost som är lagrad i minst 9 månader, komjölk, salt, ostlöpe, konserveringsmedel
(lysozym, naturligt protein från ägg).

Olivolja
Citron
Färskpressad citronsaft
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Grillad ekologisk Halloumi
Allergener i denna maträtt: Laktos.

Halloumi:
Pastöriserad ko-, får- och getmjölk, havssalt, vegetabilisk ysenzym, mynta.

Bladsallad
Salt
Olivolja
Citron

5

Liten lövbiff
Allergener i denna maträtt: Senap, laktos, sulfit.
Understrukna produkter innebär allergener.

Ryggbiff:
Svenskt kött från utvalda gårdar.

Senapsdressing:
Senap, socker, vinäger, vatten, svensk pressad rapsolja.

Persiljesmör:
Persilja, citron, salt & peppar, svensk pressad rapsolja, smör, grädde, salt,
1,2% mjölksyrakultur.
Eller

Vitlökssmör:
Färsk vitlök, kruspersilja, salt & peppar, svensk pressad rapsolja, smör, grädde, salt,
1,2% mjölksyrakultur.

Vår grillkrydda:
Salt, paprikapulver, chilipulver, granulerad lök, granulerad vitlök, vitpeppar, kardemumma
och muskot.

Bladsallad
Tomat
Persilja
Pommes frites från Lamb Weston
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Hamburgare
Allergener i denna maträtt: Gluten, sesamfrö, ägg, soja, senap, sulfit.
Understrukna produkter innebär allergener.

Hamburgare:
Vi maler vår egen färs på svensk ryggbiff och svensk oxfilé.

Bearnaisesås:
Äggula, såsbas, kruspersilja, dragon, rödvinsvinäger, rödlök, salt, vår grillkrydda,
cayennepeppar, vatten.

Vår grillkrydda:
Salt, paprikapulver, chilipulver, granulerad lök, granulerad vitlök, vitpeppar, kardemumma
och muskot.

Hamburgerbröd:
Vetemjöl, vatten, durumvetemjöl, invertsocker, vetegluten, rapsolja, jäst, potatisflingor,
potatisstärkelse, salt, mannagryn, vegetabiliskt emulgeringsmedel, psylliumfrön,
surdegspulver av vete, arom, maltmjöl av KORN. Kan innehålla spår av sesamfrön.
Mjölkfritt & äggfritt.

Skivad gurka
Pommes frites från Lamb Weston
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Friterad kyckling
Allergener i denna maträtt: Gluten, ägg, senap, selleri, sulfit, senap.
Understrukna produkter innebär allergener

Kycklingfilé:
Svensk kycklingfilé från utvalda gårdar.

Kyckling f rityrsmet:
Vatten, vetemjöl, bakpulver, vitlökspulver, cayennepulver, paprikapulver, chilipulver, salt, vår
grillkrydda.

Grillsås:
Vatten, rödvin, rödvinvinäger, kalvfond, grönsaksfond, lökpulver, Cayenne, spiskummin,
paprikapulver, oregano, vitlökspulver, citronpeppar, svartvinbärsgelé, ketchup, liqued smoke.

Coleslaw:
Vitkål, rödkål, morot, rödlök, färsk citronsaft, dijonsenap, majonnäs.

Vår grillkrydda:
Salt, paprikapulver, chilipulver, granulerad lök, granulerad vitlök, vitpeppar, kardemumma
och muskot.

Lollorossoblad
Gurka
Persilja
Pommes frites från Lamb Weston
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Plankstek
Allergener i denna maträtt: Senap, soja, gluten, sulfit, ägg.
Understrukna produkter innebär allergener.

Ryggbiff:
Svenskt kött från utvalda gårdar.

Senapsdressing:
Senap, socker, vinäger, vatten, svensk pressad rapsolja.

Bearnaisesås:
Äggula, såsbas, kruspersilja, dragon, rödvinsvinäger, rödlök, salt, vår grillkrydda,
cayennepeppar, vatten.

Lökring frityrsmet:
Vatten, vetemjöl, bakpulver, vitlökspulver, cayennepulver, paprikapulver, chilipulver, salt, vår
grillkrydda.

Mixsallad:
Vitkål, rödkål, riven morot, purjolök, gurka.

Vår grillkrydda:
Salt, paprikapulver, chilipulver, granulerad lök, granulerad vitlök, vitpeppar, kardemumma
och muskot.

Bladsallad
Tomat
Persilja
Pommes frites från Lamb Weston
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Ryggbiff Bearnaise
Allergener i denna maträtt: Senap, ägg, soja, sulfit.
Understrukna produkter innebär allergener.

Ryggbiff:
Svenskt kött från utvalda gårdar.

Mixsallad:
Vitkål, rödkål, riven morot, purjolök, gurka.

Senapsdressing:
Senap, socker, vinäger, vatten, svensk pressad rapsolja.

Bearnaisesås:
Äggula, såsbas, kruspersilja, dragon, rödvinsvinäger, rödlök, salt, vår grillkrydda,
cayennepeppar, vatten.

Vår grillkrydda:
Salt, paprikapulver, chilipulver, granulerad lök, granulerad vitlök, vitpeppar, kardemumma
och muskot.

Bladsallad
Tomat
Persilja
Pommes frites från Lamb Weston
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Filé Mignon Mando
Allergener i denna maträtt: Senap, ägg, laktos, gluten, ansjovis, selleri, sulfit.
Understrukna produkter innebär allergener.

Svensk oxfilé:
Från utvalda svenska gårdar.

Senapsdressing:
Senap, socker, vinäger, vatten, svensk pressad rapsolja.

Ädelostdressing:
Ädelost (pastöriserad), majonnäs, Filmjölk, citronsaft, worcestersås, vitlökspulver.

Pepparchilisås:
Såsbas, gul lök, vitlöksklyftor, liqued smoke, morot, rotselleri, palsternacka, persiljekvistar,
strösocker, salt, chilipulver, kryddnejlikor, rött vin, rödvinsvinäger, Hp-sås, chilisås,
tomatpuré, brun kalvfond, colorit, vatten, maizena.

Vår grillkrydda:
Salt, paprikapulver, chilipulver, granulerad lök, granulerad vitlök, vitpeppar, kardemumma
och muskot.

Salladsblad
Romansallad
Tomat
Gurka
Rödlök
Persilja
Pommes frites från Lamb Weston
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Pepparstek
Allergener i denna maträtt: laktos, senap.
Understrukna produkter innebär allergener.

Pepparstek:
Svensk oxfilé från utvalda gårdar.
Fyra sorters peppar.

Grönpepparsås:
Såsbas, gul lök, vitlök, grönpeppar, vitt vin, grädde, vatten, brun kalvfond, dijonsenap,
maizena.

Vår grillkrydda:
Salt, paprikapulver, chilipulver, granulerad lök, granulerad vitlök, vitpeppar, kardemumma
och muskot.

Färsk svartrot
Grönkålschips
Pommes frites från Lamb Weston
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Hängmörad Entrecôte
Allergener i denna maträtt: Ägg, soja, selleri, sulfit, laktos.
Understrukna produkter innebär allergener.

Entrecote:
Svensk entrecote från utvalda gårdar.

Vitlökssmör:
Färsk vitlök, kruspersilja, salt & peppar, svensk pressad rapsolja, smör, grädde, salt,
1,2% mjölksyrakultur.

Rödvinssky:
Gul lök, morot, rotselleri, palsternacka, tomatpuré, socker, rödvinsvinäger, persiljekvistar,
rött vin, 4-peppar, timjan, persiljekvistar, lagerblad, vitlöksklyftor, vatten, brun kalvfond,
maizena, salt.

Senapsdressing:
Senap, socker, vinäger, vatten, svensk pressad rapsolja.

Vår grillkrydda:
Salt, paprikapulver, chilipulver, granulerad lök, granulerad vitlök, vitpeppar, kardemumma
och muskot.

Salladsblad
Tomat
Gurka
Romansallad
Rödlök
Persilja
Idaho potatis
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Nöttvåan
Allergener i denna maträtt: Senap, gluten, selleri, sulfit.
Understrukna produkter innebär allergener.

Nöttvåan:
Vi maler vår egen färs på svensk ryggbiff och svensk oxfilé.

Mixsallad:
Vitkål, rödkål, riven morot, purjolök, gurka.

Senapsdressing:
Senap, socker, vinäger, vatten, svensk pressad rapsolja.

Lökring frityrsmet:
Vatten, vetemjöl, bakpulver, vitlökspulver, cayennepulver, paprikapulver, chilipulver, salt, vår
grillkrydda.

Rödvinssky:
Gul lök, morot, rotselleri, palsternacka, tomatpuré, socker, rödvinsvinäger, persiljekvistar,
rött vin, 4-peppar, timjan, persiljekvistar, lagerblad, vitlöksklyftor, vatten, brun kalvfond,
maizena, salt.

Vår grillkrydda:
Salt, paprikapulver, chilipulver, granulerad lök, granulerad vitlök, vitpeppar, kardemumma
och muskot.

Pommes frites från Lamb Weston
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Ostburgare
Allergener i denna maträtt: Gluten, sesamfrö, laktos, soja, ägg, senap, sulfit, senap,
ansjovis. Understrukna produkter innebär allergener.

Hamburgare:
Vi maler vår egen färs på svensk ryggbiff och svensk oxfilé.

Ädelostdressing:
Ädelost (pastöriserad), majonnäs, filmjölk, citronsaft, worcestersås, vitlökspulver.

Lökringar Frityrsmet:
Vatten, vetemjöl, bakpulver, vitlökspulver, cayennepulver, paprikapulver, chilipulver, salt, vår
grillkrydda.

Coleslaw:
Vitkål, rödkål, morot, rödlök, färsk citronsaft, dijonsenap, majonnäs.

Ost:
Cheddarost, ost, vatten, smör, mjölkprotein, antioxidationsmedel, vasselpulver från mjölk,
skummjölkspulver, salt, naturlig ostarom, mjölksyra, färgämne betakaroten,
klumpförbyggande medel (solroslecitin).

Hamburgerbröd:
Vetemjöl, vatten, durumvetemjöl, invertsocker, vetegluten, rapsolja, jäst, potatisflingor,
potatisstärkelse, salt, mannagryn, vegetabiliskt emulgeringsmedel, psylliumfrön,
surdegspulver av vete, arom, maltmjöl av KORN. Kan innehålla spår av sesamfrön.
MJÖLKFRITT & äggfritt.

Vår grillkrydda:
Salt, paprikapulver, chilipulver, granulerad lök, granulerad vitlök, vitpeppar, kardemumma
och muskot.

Pommes frites från Lamb Weston
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Fläskschnitzel
Allergener i denna maträtt: Gluten, ägg, selleri, fisk, senap, sulfit, laktos
Understrukna produkter innebär allergener.

Schnitzel:
Benfri kotlettrad på svensk rapsgris.

Panering:
Vetemjöl, vatten, salt, jäst, ägg.

Rödvinssky:
Gul lök, morot, rotselleri, palsternacka, tomatpuré, socker, rödvinsvinäger, persiljekvistar,
rött vin, 4-peppar, timjan, persiljekvistar, lagerblad, vitlöksklyftor, vatten, brun kalvfond,
maizena, salt.

Persiljesmör:
Persilja, citron, salt & peppar, svensk pressad rapsolja, smör, grädde, salt,
1,2% mjölksyrakultur.

Vår grillkrydda:
Salt, paprikapulver, chilipulver, granulerad lök, granulerad vitlök, vitpeppar, kardemumma
och muskot.

Saltgurka
Citron
Pommes frites från Lamb Weston
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Mandos Caesarsallad
Allergener i denna maträtt: ägg, senap, gluten, sardeller.
Understrukna produkter innebär allergener.

Kycklingfilé eller Halloumi:
Svensk kycklingfilé från utvalda gårdar eller ekologisk haloumi.

Ceasardressing:
Majonnäs, färsk citronsaft, worcestersås, sardeller, kapris, dijonsenap, vitlök, salt,
svartpeppar, vatten.

Grana Padano (opastöriserad):
Ost lagrad i minst 9 månader
Komjölk, salt, ostlöpe, konserveringsmedel lysozym (naturligt protein från ägg).

Krutonger:
Gör vi själv från surdegsbröd.
Levainbröden innehåller vetemjöl (manitoba) surdeg av råg, rapsolja och honung.

Sallad:
Romansallad, vitkål. Rödkål, gurka, purjolök, riven morot.

Vår grillkrydda:
Salt, paprikapulver, chilipulver, granulerad lök, granulerad vitlök, vitpeppar, kardemumma
och muskot.

Kryddor
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Rödspätta Danoise
Allergener i denna maträtt: ansjovis, gluten, ägg, senap, sulfit.
Understrukna produkter innebär allergener.

Rödspättafilé panerad MSC-fiskad i Nordostatlanten
Remoulade:
Majonnäs, inlagd gurka, gul lök, ansjovis, kapris, currypulver, senap.

Mixsallad:
Vitkål, riven morot, purjolök, gurka.

Senapsdressing:
Senap, socker, rödvinsvinäger, vatten, svensk pressad rapsolja.

Bladsallad
Tomat
Persilja
Citron
Dill
Kokt potatis eller pommes frites från Lamb Weston
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Tofu
Allergener i denna maträtt: senap, soja
Understrukna produkter innebär allergener

Ekologisk Tofu:
Sojabönor odlade inom EU, vatten, örtsalt, mineralsalt, alspånsrök.

Vegansk aioli:
Svenskpressad rapsolja, vatten, socker, modifierad potatisstärkelse, salt, citronkoncentrat,
konserveringsmedel, vitlök, oregano, dijonsenap, persilja.

Vår grillkrydda:
Salt, paprikapulver, chilipulver, granulerad lök, granulerad vitlök, vitpeppar, kardemumma
och muskot.

Svartrot
Grönkålchips
Citron
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Friterad Camenbert
Allergener i denna maträtt: Laktos, gluten, ägg
Understrukna produkter innebär allergener.

Camenbert:
Mjölk, salt, mjölksyrekultur, löpe, kalciumklorid, mögelkultur, kraftigt saltat.

Panering:
Vetemjöl, vetemalt, mjölbehandlingsmedel, askorbinsyra, vatten, salt och jäst, ägg.

Hjortronsylt:
Hjortron, socker, vatten, stabiliseringsmedel (pektin), citronsyra, konserveringsmedel
(kaliumsorbat, natriumbensoat), askorbinsyra.

Saltiner:
Vetemjöl, vegetabilisk olja, (palm, shea, raps), vetestärkelse, socker, salt, bakpulver,
hjortronsalt, natriumbikarbonat, maltextrakt (korn), jästextrakt, vetegluten, arom,
maltmjöl av korn.

Friterad persilja
Vi friterar i transfettfri olja utan palmolja.
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Ekologisk vaniljglass med chokladsås
Allergener i denna maträtt: Laktos, gluten, soja, nötter.
Understrukna produkter innebär allergener.
Ekologisk vaniljglass.
Chokladsås, kex vaniljwafers, vispgrädde.
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Chokladkaka
Allergener i denna maträtt: Laktos, nötter, gluten, soja.
Understrukna produkter innebär allergener.
Mjölkchoklad & mörk choklad
Vetemjöl, vaniljsocker, ägg, socker, bakpulver, salt, smör, chokladtopping & vispgrädde.
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För innehåll i säsongens sorbet fråga personalen.
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Torrvaror
Soja guld kulört (m&s): Färgämne (sockerkulör E 150c), vatten, salt och
konserveringsmedel (E211).
Fond grönsak Bong (m&s): Vatten, salt, vitt vin, grönsakskoncentrat (morot, palsternacka,
SELLERI), arom (innehåller SELLERI), modifierad potatisstärkelse, socker,
konserveringsmedel (kaliumsorbat), färgämne (paprikaoleoresin). Salthalt i utspädd fond är
0,5%.
Fond Kalv Bong (m&s): Vatten, salt, arom, köttextrakt, tomat, kalvbuljong, modifierad
potatisstärkelse, syra (mjölksyra), konserveringsmedel (kaliumsorbat). Salthalt i utspädd fond
är 0,5 %.
Rödvinvinäger (m&s): Rödvinsvinäger 6% från Spanien. Innehåller SULFIT som bildas
naturligt under jäsningsprocessen.
Liquid smoke (m&s): Vatten och kondens från hickoryrök.
Ketchup Heinz (m&s): Tomatpuré 61%, vinäger, socker, salt, krydd- och örtextrakt
(innehåller SELLERI), kryddor. Allergiråd: Innehåller SELLERI.
Svart vinbärsgelé (m&s): Socker, svartvinbärsjuice (48%), förtjockningsmedel (E440),
surhetsreglerande medel (E330), konserveringsmedel (E202, E211). Innehåller totalt 48 g bär.
Total mängd socker 56 g varav 51 g tillsatt socker per 100 g gelé.
Chilisås (m&s): Tomater, tomatpuré, socker, ättiksprit, salt, lök, kryddor (vitlök,
kryddpeppar, SELLERI, ingefära, cayennepeppar), surhetsreglerande medel (citronsyra),
konserveringsmedel (E202, E211), kanelarom, chiliextrakt.
Tabasco (m&s): ättika, Tabasco-peppar, salt.
Tomatpuré (m&s): Tomater ekologisk.
Worchestersås (m&s): Maltvinäger (KORN), vinäger, melass, socker, salt, ansjovis (FISK),
tamarindextrakt, lök, vitlök, kryddor, aromer. Allergiråd: Innehåller FISK och GLUTEN av
korn.
Hp-sås (m&s): Tomatpuré, KORNMALTVINÄGER, melass, glukosfruktsirap, ättiksprit,
socker, dadlar, modifierad majsstärkelse, RÅGMJÖL, salt, kryddor, naturliga aromer,
tamarind. Allergiråd: innehåller GLUTEN av råg, korn, selleri.
Chokladtopping (m&s): Glukossirap, socker, vatten, fettreducerat kakaopulver (7%),
konserveringsmedel (E202), surhetsreglerande medel (E330), salt och aromämne/aroma.
Vanilj Waffers (m&s): Creme med smak av vanilj 60% (socker, fullhärdat emulgeringsmedel
(SOJALECITIN), arom (vanillin)), VETEMJÖL, fullhärdat kokosfett, emulgeringsmedel,
VETEGRODDAR/HVEDEKIM, salt, KORNMALT/BYGMALT.

24

Vaniljsocker (m&s): Socker (86%), potatisstärkelse, vanilj från vaniljstång (3%), aromer,
klumpförebyggande medel (kalciumsilikat E552). Allergiråd: Inga kända vid tillfället.
Mörk choklad pellets (m&s): Kakao massa, socker, kakaosmör, emulgeringsmedel: SOYAlecitin, naturligt vaniljfruktämne.
Mjölkchoklad (m&s): socker, kakaosmör, helmjölkspulver, kakao massa, emulgeringsmedel:
SOYA-lecitin, naturligt vaniljfruktämne.
Friteringsolja Rapsolja utan palmolja.
Såsbas (cater grönt) Svensk rapsolja emulgeringsmedel (E322 sojalecitin), arom & färgämne
(betakaroten).
Rapsolja (cater grönt) 100% svensk rapsolja.
Senap till senapsdressing (m&s) Vatten, socker, SENAPSFRÖ, ättiksprit, salt, modifierad
potatisstärkelse, och färgämne (riboflavin, betakaroten).
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Kylvaror
Majonnäs (catergrönt) Rapsolja, vatten, ägg, socker, gult senapsfrö, ättika, salt, kryddor,
konserveringsmedel (E202), surhetsreglerande medel (E270, E330), stabiliseringsmedel
(E412, E415).
Majonnäs vegan (m&s): Svenskpressad rapsolja, vatten, socker, modifierad potatisstärkelse,
salt, citronkoncentrat, konserveringsmedel (E 202).
Pommes frites (catergrönt) Lamb Weston Potatis (89%), solrosolja (6%), överdrag (5%)
[modifierad stärkelse, rismjöl, stärkelse, salt, bakpulver (E450, E500), förtjockningsmedel
(E415), kryddextrakt (gurkmeja, paprika), dextros].
Äggula (catergrönt): Pastöriserad hönsäggula, vatten, konserveringsmedel (E202),
surhetsreglerande medel (E330).
Dijonsenap (m&s): SENAPSFRÖN*, vinäger*, vatten, havssalt. *Ekologiskt odlade (Certifié
Agriculture Biologique, ECOCERT SAS F-32600).
Ädelost Kvibille (m&s): Pastöriserad MJÖLK, salt, syrningskultur, löpe, kalciumklorid,
Penicillium roqueforti, konserveringsmedel E235.
Ansjovis: SKARPSILLSFILÉER, socker, salt, ättika, konserveringsmedel (natriumbensoat),
kryddor (bl a muskotblomma och kanel) och aromer.
Sardeller (m&s): Sardeller (Engraulis Ringens) (59%), solrosolja, salt.
Hamburgerost (m&s): CHEDDAROST (48%), OST (14%), vatten, SMÖR,
MJÖLKPROTEIN, antioxidationsmedel (E331), VASSLEPULVER (från MJÖLK),
SKUMMJÖLKSPULVER, salt, naturlig OSTarom, MJÖLKSYRA (E270), färgämne
betakaroten (E160a, E160e), klumpförbyggande medel (solroslecitin).
Grana Padano (m&s): MJÖLK opastöriserad, löpe, salt, konserveringsmedel: LYSOZYM
(E1105 ÄGGprotein).
Kapris (m&s): Kapris, vatten, salt, vinäger.
Tofu (m&s) INGREDIENSER SOJABÖNOR odlade inom EU (65%), vatten, SOJASÅS
(SOJABÖNOR, VETE), kryddor (örtsalt), mineralsalt, alspånsrök. EKOLOGISK.
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Frysvaror
Hamburgerbröd durumvete (m&s): Vetemjöl, vatten, durumvetemjöl (12,2%),
invertsocker, VETEGLUTEN, rapsolja, jäst, potatisflingor, potatisstärkelse, salt, mannagryn
(VETE), vegetabiliskt emulgeringsmedel (E471, E481), psylliumfrön, surdegspulver av
VETE, arom, maltmjöl av KORN. Kan innehålla spår av sesamfrön. MJÖLKFRITT &
äggfritt.
Spätta (m&s): RÖDSPÄTTA (Pleuronectes platessa 60%), VETEMJÖL, salt, jäst, vatten,
stärkelse, maltodextrin, glykos, stabiliseringsmedel E466, sirap fiskad i nordostatlanten
msc-märkt.
Vaniljglass (m&s): SKUMMJÖLK*, GRÄDDE* (38%), socker*, ÄGGULA*, naturlig
vaniljarom, stabiliseringsmedel (fruktkärnmjöl*, guarkärnmjöl*). Grädde med 40% fetthalt.
*Ekologisk ingrediens.
Glutenfritt hamburgerbröd (m&s) Majsstärkelse, vatten, rismjöl, tapiokastärkelse, socker,
rapsolja, SESAMFRÖN 4%, jäst, glukossirap (majs), salt, förtjockningsmedel (E464, E412),
psylliumfrön, potatisfibrer, bambufibrer, emulgeringsmedel (E471).
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Leverantörer
Martin & servera

Huvudleverantör livsmedel

Catergrönt

Frukt, grönt & potatisprodukter, oljor, såsbas, majonnäs

Ambrozia

Kryddor

Scan

Köttleverantör

Ugglarp

Köttleverantör

Strömbergs

Papper, kem, disk & städ

Carlsberg

Öl

Spendrups

Öl, vin, läsk, vatten

Konditori Katarina

Bröd
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