DARDENİA ALERJEN LİSTESİ
Gluten içeren tahıllar
(Buğday,Nişasta,çavdar,
arpa, yulaf, kılçıksız buğday
kamut veya bunların hibrit
türleri)

Süt
ve
süt ürünleri
(laktoz dahil)

Yumurta ve
yumurta
ürünleri

Sert Kabuklu meyveler: Badem, fındık, ceviz,
kaju fıstığı, pikan cevizi, brezilya fındığı,
antep fıstığı, macadamia fındığı ve
Queensland fındığı ve bunların ürünleri

Soya
fasulyesi ,
soya ve
ürünleri

Susam
Kabuklular
tohumu ve Yerfıstığı ve Balık
(Crustacea) Kereviz ve
ve
susam
yerfıstığı
ve
kereviz
balık
tohumu
ürünleri
bunların
ürünleri
ürünleri
ürünleri
ürünleri

Hardal
Tohumu,
Hardal ve
hardal
ürünleri

Acı
Kükürtdioksit ve sülfitler (tüketime hazır
veya üreticilerin talimatlarına göre
bakla Yumuşakçalar
hazırlanan ürünler için,toplam SO2
ve
ve
cinsinden hesaplanan konsantrasyonu 10
acı bakla
ürünleri
mb/kg veya 10 mg/L den daha fazla
ürünleri
olanlar)

BALIKLAR
Balık: Ton Balığı

ѵ

Balık: Uskumru

ѵ

Balık: Levrek

ѵ

Balık: Somon Balığı

ѵ

Balık: Levrek Balığı
Balık: Mezgit Balığı, buğday unu

ѵ
ѵ

ѵ

Balık: Somon Balığı

ѵ

Balık: Sardalya Balığı
Balık: Limonlu Levrek ,buğday unu

ѵ
ѵ

ѵ

Balık:Uskumru

ѵ

Balık köfte : balık,kalamar,kaşar peyniri,gluten

ѵ

Fish finger: mezgit balığı, buğday unu

ѵ

Midye: midye eti, buğday unu

ѵ

Kaplamalı Kalamar: kalamar, balık, nişasta,buğday unu,yumurta,süt

ѵ

Kaplamalı Karides: karides, buğday unu, hardal, soya ürünü

ѵ

Tempura balık: cod balığı,yumurta,buğday unu,süt,buğday nişastası, soya

ѵ

Karides:karides,tereyağı
Karides tempura: karides,buğday unu,yumurta,soya,süt

ѵ

ѵ
ѵ

ѵ

ѵ

ѵ
ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ
ѵ

ѵ

ѵ

ѵ
ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

Fener kavurma: fener balık, soya,kabuklu deniz ürünleri

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

EKMEKLER
Çavdar Ekmek: tereyağı, hardal, ançüez, buğday unu, çavdar unu, malt unu, yoğurt

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

Beyaz Ekmek: tereyağı,hardal,ançüez,buğday unu,yoğurt

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

Burger Ekmeği: tereyağı,hardal,ançüez,buğday unu,yoğurt

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

Baget Ekmeği: buğday unu,tereyağı,hardal,ançüez,yoğurt

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

Tortilla: buğday unu

ѵ

Kepekli Tortilla:buğday unu,buğday kepeği,soya unu

ѵ

Pita Ekmeği:tereyağı,buğday unu

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

v

ѵ

SOSLAR
Kruton: buğday unu, tereyağı, süt tozu
Aioli Sos: mayonez, yumurta, hardal tohumu
Chili Sos: Susam, soya fasülyesi, buğday unu, bakla, soya yağı, soya sosu

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

Salata Sos: hardal tohumu

ѵ

Tartar Sos: yumurta,hardal tohumu,yoğurt

ѵ

Spicy mayonez:yumurta,soya proteini,ançüez
Dinamit sos: yumurta,susam yağı,soya yağ, susam
Soya sos: soya fasülyesi,buğday unu

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ
ѵ

ѵ

Teriyaki sos: soya fasülyesi,kabuklu deniz ürünleri

ѵ

ѵ

DİĞER
Çorba: levrek balığı, süt, buğday unu

ѵ

ѵ

Patates: gluten,süt,yumurta,soya,kereviz

ѵ

ѵ

Peynir: peynir, tereyağı

ѵ
ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

Turşu: Turşu, sarı hardal tohumu
Süper mix:bulgur

ѵ

Tulum peyniri,kereviz,sarı hardal tohumu

ѵ

ѵ

Browni: tereyağ, krema, yumurta,buğday unu

ѵ

ѵ

ѵ

Tahin sufle: beyaz çikolata, tahin, yumurta,tereyağı,buğday unu.

ѵ

ѵ

ѵ

Humus: susam

ѵ

ѵ

Kuru domates: kükürt

ѵ

Ketçap : Kereviz
Mayonez: Yumurta, hardal

ѵ

ѵ

ѵ
ѵ
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DARDENİA ALERJEN LİSTESİ
No

Ürün Adı

1

Levrek Çorbası

2

Fısh Fınger

3

Midye Tava

4

Kalamar Tava

5

Karides Tempura

6

Ton Salata

7

Uskumru Salata

8

Levrek Salata

Alerjenler
Çorba: levrek balığı, süt, buğday unu
Kruton: buğday unu, tereyağı, süt tozu
Fish Finger: mezgit balığı, buğday unu
Tartar Sos: mayonez,yumurta,hardal tohumu,yoğurt,eser miktarda buğday unu içerebilir
Midye: midye eti, buğday unu
Aioli Sos: mayonez, yumurta, hardal tohumu
Kaplamalı Kalamar: kalamar, balık, nişasta,buğday unu,yumurta,süt
Aioli Sos: mayonez, yumurta, hardal tohumu
Kaplamalı Karides: karides, buğday unu, hardal, soya ürünü
Chili Sos: susam, soya fasülyesi, buğday unu, bakla, soya yağı, soya sosu
Balık: ton balığı
Salata Sos: hardal tohumu
Çavdar Ekmek: tereyağı, hardal, ançüez, buğday unu, çavdar unu, malt unu, yoğurt
14/03/19
Salata Sos: hardal tohumu
Çavdar Ekmek: tereyağı, hardal, ançüez, buğday unu, çavdar unu, malt unu, yoğurt
Balık:levrek
Salata Sos: hardal tohumu
Çavdar Ekmek: tereyağı, hardal, ançüez, buğday unu, çavdar unu, malt unu, yoğurt
Balık: fener

9

Fener Şiş Salata

Salata Sos: hardal tohumu
Chili Sos: susam,soya fasülyesi,buğday unu,bakla,soya yağı,soya sosu
Çavdar Ekmek: tereyağı, hardal, ançüez, buğday unu, çavdar unu, malt unu, yoğurt
Balık: somon balığı

10

Somon Salata

11

Levrek Burger

Salata Sos: hardal tohumu
Çavdar Ekmek: tereyağı, hardal, ançüez, buğday unu, çavdar unu, malt unu, yoğurt
Balık: levrek balığı
Tartar Sos: yumurta,hardal tohumu,yoğurt
Burger Ekmeği: tereyağı,hardal,ançüez,buğday unu,yoğurt

12

Fısh Cheseburger

Balık: mezgit balığı, buğday unu
Tartar Sos: yumurta,hardal tohumu,yoğurt
Burger Ekmeği: tereyağı,hardal,ançüez,buğday unu,yoğurt
Peynir: peynir, tereyağı
Turşu: turşu, sarı hardal tohumu
Balık: somon balığı

13

Somon Burger

Tartar Sos: yumurta,hardal tohumu,yoğurt
Burger Ekmeği: tereyağı,hardal,ançüez,buğday unu,yoğurt

Balık: sardalya balığı
14 Çıtır Sardalya Ekmek Tartar Sos: yumurta,hardal tohumu,yoğurt
Baget Ekmeği: buğday unu,tereyağı,hardal,ançüez,yoğurt
Midye: midye, buğday unu
15

Midye Ekmek

16

Shnitzel Ekmek

17

Limonlu Levrek
Ekmek

Tartar Sos: yumurta,hardal tohumu,yoğurt
Baget Ekmeği: buğday unu,tereyağı,hardal,ançüez,yoğurt
Aioli Sos: mayonez, yumurta, hardal tohumu
Balık: mezgit balığı, buğday unu
Tartar Sos: yumurta,hardal tohumu,yoğurt
Beyaz Ekmek: tereyağı,hardal,ançüez,buğday unu,yoğurt
Balık: limonlu levrek ,buğday unu
Tartar Sos: yumurta,hardal tohumu,yoğurt
Beyaz Ekmek: tereyağı,hardal,ançüez,buğday unu,yoğurt
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No

Ürün Adı

18

Uskumru Ekmek

19

Izgara Sardalya Ekmek

20

Köfte Ekmek

21

Levrek Ekmek

22

Somon Ekmek

23

Çıtır Dürüm

24

Ton dürüm

25

Sardalya Şiş Izgara Porsiyon

26

Fener Şiş Porsiyon

27

Limonlu Levrek Porsiyon

28

Köfte Porsiyon

Alerjenler
Balık: uskumru
Tartar Sos: yumurta,hardal tohumu,yoğurt
Beyaz Ekmek: tereyağı,hardal,ançüez,buğday unu,yoğurt
Balık: sardalya balığı
Tartar Sos: yumurta,hardal tohumu,yoğurt
Beyaz Ekmek: tereyağı, hardal, ançüez, buğday unu, yoğurt
Balık: balık,kalamar,kaşar peyniri,gluten
Tartar Sos: yumurta,hardal tohumu,yoğurt
Baget Ekmek: tereyağı,hardal,ançüez,buğday unu,yoğurt
Balık: levrek balığı
Tartar Sos: yumurta,hardal tohumu,yoğurt
Çavdar Ekmek: tereyağı,hardal,ançüez,buğday unu,çavdar unu,malt unu,yoğurt
Balık: Somon Balığı
Tartar Sos: yumurta,hardal tohumu,yoğurt
Beyaz Ekmek: tereyağı,hardal,ançüez, buğday unu,yoğurt
Fish finger: mezgit balığı, buğday unu
Tortilla: buğday unu. Chedar peyniri:peynir,tereyağı, turşu, sarı hardal tohumu,spıcy mayonez:yumurta,soya proteini,ançüez
Balık: Ton balığı
Spıcy mayonez: yumurta,soya proteini,ançüez
Kepekli tortilla:buğday unu,buğday kepeği,soya unu
Balık: Sardalya Balığı, buğday unu
Çavdar ekmek: tereyağı,hardal,ançüez,buğday unu,çavdar unu,malt unu,yoğurt
Spicy mayonez: yumurta, soya proteini, ançüez
Chili sos: susam,buğday unu,bakla,soya yağı,soya sosu
Salata sosu: hardal tohumu
Patates: gluten,süt,yumurta,soya,kereviz
Balık: fener
Çavdar ekmek: tereyağı,hardal,ançüez,buğday unu,çavdar unu,malt unu,yoğurt
Spicy mayonez:yumurta,soya proteini,ançüez
Chili sos:susam, buğday unu, bakla, soya yağı, soya sosu
Salata sosu: hardal tohumu
Patates: gluten, süt, yumurta, soya, kereviz
Balık: limonlu levrek: balık, buğday unu
Çavdar ekmek: tereyağı,hardal,ançüez,buğday unu,çavdar unu,malt unu,yoğurt
Spicy mayonez:yumurta,soya proteini,ançüez
Tartar sos: yumurta,yoğurt,hardal tohumu
Salata sosu: hardal tohumu
Patates: gluten,süt,yumurta,soya, kereviz
Köfte:balık,kalamar,kaşar peyniri,gluten
Pita ekmeği:buğday unu, tereyağı
Spicy mayonez:yumurta,soya proteini,ançüez
Chili sos: susam,buğday unu,bakla,soya yağı,soya sosu
Salata sosu:hardal tohumu
Patates: gluten,süt,yumurta,soya,kereviz

29

Levrek Porsiyon

30

Somon Porsiyon

31

Ton Bonfile Porsiyon

32

Karides Sandviç

33

Dinamit Karides

Turşu: sarı hardal tohumu
Balık:Levrek Balığı
Çavdar ekmek:tereyağı,hardal,ançüez,buğday unu,çavdar unu,malt unu,yoğurt
Salata sos:hardal tohumu
Balık:Somon balığı
Çavdar ekmek: tereyağı,hardal,ançüez,buğday unu,çavdar unu,malt unu,yoğurt
Süper mix:bulgur
Salata sos:hardal tohumu
Balık:Ton balığı
Çavdar ekmek: tereyağı,hardal,ançüez,buğday unu,çavdar unu,malt unu,yoğurt
Salata sos:hardal tohumu
Karides:karides,tereyağı
Baget ekmek: tereyağı,hardal,ançüez,buğday unu,yoğurt
Spicy mayonez:yumurta,soya proteini,ançüez
Tulum peyniri,kereviz,sarı hardal tohumu
Karides tempura: karides,buğday unu,yumurta,soya,süt
Dinamit sos: yumurta,susam yağı,soya yağ, susam
Tempura balık: cod balığı,yumurta,buğday unu,süt,buğday nişastası, soya
Çavdar ekmek: tereyağı,hardal,ançüez,buğday unu,çavdar unu,malt unu,yoğurt,

34

Fısh&Cips

Spicy mayonez: yumurta,ançüez,soya proteini
Tartar sos:yumurta,yoğurt,hardal tohumu

35

Fener Kavurma Porsiyon

Patates: gluten,süt,yumurta,soya,kereviz
Fener kavurma:balık,soya,kabuklu deniz ürünleri
Pita ekmeği:tereyağı,buğday unu
Spicy mayonez:yumurta,soya proteini,ançüez
Patates: gluten,süt,yumurta,soya,kereviz
Salata sos:hardal tohumu

