
Tłuszcz /  

kwasy 

tłuszczowe 

nasycone

Węglowodany / 

cukry
Białko Sól Błonnik

BEST HOT DOG BBQ

Składniki: bułka pszenna z lubczykiem (34%), parówka z szynki Animex (31%), pomidor (11%), ser 

gouda (9%), boczek smażony (4%), sos bbq (9%), posypka hot dog (2%)

Alergeny: gluten, mleko łącznie z laktozą, soja, seler, gorczyca, dwutlenek siarki (siarczyny). Może 

zawierać śladowe ilości: sezam, orzechy

205 g 1005 kJ / 240 kcal 13,0g / 5,2g 22,0g / 3,8g 11,0g 1,5g 1,3g

BEST HOT DOG BBQ

Składniki: bułka pszenna z lubczykiem (34%), parówka z szynki Z.M. Silesia (31%), pomidor (11%), ser 

gouda (9%), boczek smażony (4%), sos bbq (9%), posypka hot dog (2%)

Alergeny: gluten, mleko łącznie z laktozą, soja, seler, gorczyca, dwutlenek siarki (siarczyny). Może 

zawierać śladowe ilości: sezam, orzechy

205 g 1016 kJ / 243 kcal 13,0g / 5,5g 22,0g / 3,6g 11,0g 1,4g 1,3g

BEST HOT DOG BBQ

Składniki: bułka pszenna z lubczykiem (34%), parówka z szynki Z.M. Stanisławów (31%), pomidor (11%), 

ser gouda (9%), boczek smażony (4%), sos bbq (9%), posypka hot dog (2%)

Alergeny: gluten, mleko łącznie z laktozą, soja, seler, gorczyca, dwutlenek siarki (siarczyny). Może 

zawierać śladowe ilości: sezam, orzechy

205 g 1015 kJ / 241 kcal 13,0g / 5,0g 22,0g / 3,6g 11,0g 1,5g 1,3g

BEST HOT DOG CHILI

Składniki: bułka pszenna z lubczykiem (37%), parówka z szynki Animex (35%), rukola (2,5%), cebula 

czerwona (2,5%), papryka czerwona (5%), papryka japaleno (2,5%), ketchup (5%), sos amerykański 

(8%), posypka hot dog (2,5%)

Alergeny: gluten, mleko łącznie z laktozą, gorczyca, seler, soja, dwutlenek siarki (siarczany). Może 

zawierać śladowe ilości: sezam, orzechy

190 g 937 kJ / 224 kcal 11,0g / 3,6g 23,0g / 4,2g 8,6g 1,6g 1,4g

BEST HOT DOG CHILI

Składniki: bułka pszenna z lubczykiem (37%), parówka z szynki Z.M. Silesia (35%), rukola (2,5%), cebula 

czerwona (2,5%), papryka czerwona (5%), papryka japaleno (2,5%), ketchup (5%), sos amerykański 

(8%), posypka hot dog (2,5%)

Alergeny: gluten, mleko łącznie z laktozą, gorczyca, seler, soja, dwutlenek siarki (siarczany). Może 

zawierać śladowe ilości: sezam, orzechy

190 g 950 kJ / 227 kcal 11,0g / 4,0g 24,0g / 4,0g 8,6g 1,5g 1,4g

BEST HOT DOG CHILI

Składniki: bułka pszenna z lubczykiem (37%), parówka z szynki Z.M. Stanisławów (35%), rukola (2,5%), 

cebula czerwona (2,5%), papryka czerwona (5%), papryka japaleno (2,5%), ketchup (5%), sos 

amerykański (8%), posypka hot dog (2,5%)

Alergeny: gluten, mleko łącznie z laktozą, gorczyca, seler, soja, dwutlenek siarki (siarczany). Może 

zawierać śladowe ilości: sezam, orzechy

190 g 947 kJ / 225 kcal 11,0g / 3,2g 23,0g / 4,0g 8,6g 1,6g 1,4g

BEST HOT DOG PIKLE

Składniki: bułka pszenna z lubczykiem (36%), parówka z szynki Animex (34%), sałatka szwedzka (10%), 

rukola (2,5%), cebula piklowa (5%), sos belgijski (10%), posypka hot dog (2,5%)

Alergeny: gluten, gorczyca, mleko łącznie z laktozą, seler, soja, dwutlenek siarki (siarczyny). Może 

zawierać śladowe ilości: sezam, orzechy

185 g 1070 kJ / 256 kcal 15,0g / 3,9g 22,0g / 3,5g 8,0g 1,5g 1,3g

BEST HOT DOG PIKLE

Składniki: bułka pszenna z lubczykiem (36%), parówka z szynki Z.M. Silesia (34%), sałatka szwedzka 

(10%), rukola (2,5%), cebula piklowa (5%), sos belgijski (10%), posypka hot dog (2,5%)

Alergeny: gluten, gorczyca, mleko łącznie z laktozą, seler, soja, dwutlenek siarki (siarczyny). Może 

zawierać śladowe ilości: sezam, orzechy

185 g 1082 kJ / 259 kcal 16,0g / 4,3g 23,0g / 3,3g 8,0g 1,4g 1,3g

GRAMATURA

TABELA SKŁADU, WARTOŚCI ODŻYWCZYCH I ENERGETYCZNYCH

BEST HOT DOG*

PRODUKT SKŁAD

WARTOŚĆ 

ENERGETYCZNA 

w 100g

                 WARTOŚĆ ODŻYWCZA w 100g



Tłuszcz /  

kwasy 

tłuszczowe 

nasycone

Węglowodany / 

cukry
Białko Sól Błonnik

BEST HOT DOG PIKLE

Składniki: bułka pszenna z lubczykiem (36%), parówka z szynki Z.M. Stanisławów (34%), sałatka 

szwedzka (10%), rukola (2,5%), cebula piklowa (5%), sos belgijski (10%), posypka hot dog (2,5%)

Alergeny: gluten, gorczyca, mleko łącznie z laktozą, seler, soja, dwutlenek siarki (siarczyny). Może 

zawierać śladowe ilości: sezam, orzechy

185 g 1080 kJ / 257 kcal 15,0g / 3,7g 22,0g / 3,3g 8,0g 1,5g 1,3g

BEST HOT DOG SZCZYPIOR

Składniki: bułka pszenna z lubczykiem (34%), parówka z szynki Animex (33%), pomidor (12%), ser 

gouda (7%), szczypior (2%), musztarda (5%), ketchup (5%), posypka hot dog (2%)

Alergeny: gluten, mleko łącznie z laktozą, gorczyca, seler, soja, dwutlenek siarki (siarczany). Może 

zawierać śladowe ilości: sezam, orzechy

205 g 950 kJ / 227 kcal 12,0g / 4,5g 21,0g / 3,8g 9,7g 1,5g 1,3g

BEST HOT DOG SZCZYPIOR

Składniki: bułka pszenna z lubczykiem (34%), parówka z szynki Z.M. Silesia (33%), pomidor (12%), ser 

gouda (7%), szczypior (2%), musztarda (5%), ketchup (5%), posypka hot dog (2%)

Alergeny: gluten, mleko łącznie z laktozą, gorczyca, seler, soja, dwutlenek siarki (siarczany). Może 

zawierać śladowe ilości: sezam, orzechy

205 g 962 kJ / 230 kcal 13,0g / 4,9g 22,0g / 3,6g 9,7g 1,4g 1,3g

BEST HOT DOG SZCZYPIOR

Składniki: bułka pszenna z lubczykiem (34%), parówka z szynki Z.M. Stanisławów (33%), pomidor (12%), 

ser gouda (7%), szczypior (2%), musztarda (5%), ketchup (5%), posypka hot dog (2%)

Alergeny: gluten, mleko łącznie z laktozą, gorczyca, seler, soja, dwutlenek siarki (siarczany). Może 

zawierać śladowe ilości: sezam, orzechy

205 g 960 kJ / 228 kcal 12,0g / 4,3g 21,0g / 3,6g 9,7g 1,5g 1,3g

BEST HOT DOG WŁOSKI

Składniki: bułka pszenna z lubczykiem (41%), parówka włoska Animex (39%), rukola (3%), oliwki czarne 

(3%), ketchup (5,5%), sos bazyliowy (5,5%), posypka hot dog (3%)

Alergeny: gluten, soja, mleko łącznie z laktozą, seler, gorczyca, dwutlenek siarki (siarczany). Może 

zawierać śladowe ilości: sezam, orzechy

165 g 1096 kJ / 262 kcal 14,0g / 3,9g 25,0g / 3,6g 8,7g 1,9g 1,6g

BEST HOT DOG WŁOSKI

Składniki: bułka pszenna z lubczykiem (41%), parówka włoska Z.M. Silesia (39%), rukola (3%), oliwki 

czarne (3%), ketchup (5,5%), sos bazyliowy (5,5%), posypka hot dog (3%)

Alergeny: gluten, soja, mleko łącznie z laktozą, seler, gorczyca, dwutlenek siarki (siarczany). Może 

zawierać śladowe ilości: sezam, orzechy

165 g 1081 kJ / 259 kcal 14,0g / 4,1g 26,0g / 3,4g 8,7g 1,8g 1,6g

BEST HOT DOG WŁOSKI

Składniki: bułka pszenna z lubczykiem (41%), parówka włoska Z.M. Wędzonka (39%), rukola (3%), oliwki 

czarne (3%), ketchup (5,5%), sos bazyliowy (5,5%), posypka hot dog (3%)

Alergeny: gluten, soja, mleko łącznie z laktozą, seler, gorczyca, dwutlenek siarki (siarczany). Może 

zawierać śladowe ilości: sezam, orzechy

165 g 1096 kJ / 262 kcal 14,0g / 3,9g 25,0g / 3,6g 8,7g 1,9g 1,6g

BEST HOT DOG WEGAŃSKI

Składniki: bułka pszenna z lubczykiem (36%), parówka wegańska (34%), sałatka szwedzka (10%), 

rukola (2,5%), cebula piklowa (5%), sos meksykański (5%), musztarda (5%), posypka hot dog (2,5%)

Alergeny: gluten, mleko łacznie z laktozą, seler, gorczyca, soja, dwutlenek siarki (siarczyny). Może 

zawierać śladowe ilości: jaja, sezam, orzechy

190 g 858 kJ / 205 kcal 9,5g / 2,2g 25,0g / 4,4g 5,3g 1,7g 1,3g

* w przypadku zmiany któregokolwiek ze składników Best Hot Doga (np. parówka) wartości odżywcze, energetyczne oraz alergeny ulegają zmianie Data aktualizacji: 2020-07-10

PRODUKT SKŁAD GRAMATURA

WARTOŚĆ 

ENERGETYCZNA 

w 100g

                 WARTOŚĆ ODŻYWCZA w 100g


