
Informácie pre zákazníkov citlivých na lepok
Potraviny a ingrediencie bez obsahu pšenice, jačmeňa, raže alebo ovsa.  
Tento zoznam nie je určený pre ľudí, ktorí trpia celiakiou.

MÄSO, VAJCIA  
A PRÍLOHY

OMÁČKY, DIPY, 
DRESINGY A NÁPOJE

VÝROBA, KORENINY, MLIEČNE 
VÝROBKY A DEZERTY

•  WHOPPER® plátok mäsa
•  WHOPPER JR.® plátok mäsa
•  Plátok mäsa v hamburgeri
•  TENDERGRILL® kurací rezeň 
•  Slanina
•  Šunka
•  Vajíčková placka
•  Klobásové plátky* 
•  Hranolky*
*Tieto produkty môžu byť vyprážané 
spoločne s potravinami obsahujúcimi lepok. 

Tieto informácie vychádzajú zo zoznamu ingrediencií našich dodávateľov a v čase uverejnenia tejto publikácie sú úplné: DECEMBER 2013. Testovacie ani regionálne výrobky do týchto zoznamov nie sú zahrnuté. Skutočný 
obsah lepku v jednotlivých ingredienciách sa môže líšiť v závislosti od dodávateľov, manipulácie s potravinami a zavedených postupov pri príprave jedál v jednotlivých reštauráciách. Zloženie produktu sa môže meniť, 
preto tento zoznam neustále aktualizujeme tak, aby v ňom boli vždy zahrnuté všetky zmeny týkajúce sa obsahu našich produktov. Všetky produkty, ako 100 % ovocný džús, med, mlieko, ovocie a zelenina bez vonkajšej 
vrstvy obsahujúcej lepok na svojom povrchu sú bezlepkové. Spoločnosť Burger King, jej poskytovatelia franšízy ani jej zamestnanci nenesú zodpovednosť za citlivosť či alergiu zákazníka na akékoľvek jedlo z ponuky našich 
reštaurácií. Zákazníkov prosíme, aby sa s otázkami ohľadom stravy vždy obrátili na svojho lekára. Zákazníkom s intoleranciami, alergiami či špeciálnymi stravovacími návykmi odporúčame, aby pred samotným objednaním 
jedla vždy navštívili webovú stránku www.bk.com, na ktorej nájdu vždy tie najaktuálnejšie informácie o jedle z našej ponuky. Ak máte ďalšie otázky ohľadom nášho menu, prosíme, kontaktujte nás: BURGER KING® Guest 
Relations: 866-394-2493 or contact us via web at bk.com/contact us
TM & © 2014 Burger King corporation, Všetky práva vyhradené. © 2014 The Coca-Cola Company. “Coca-Cola Classic,” “Diet Coke,” “Sprite” “ICEE” and “Minute Maid” sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti 
Coca-Cola. Všetky práva vyhradené. DR. PEPPER je registrovanou ochrannou známkou Dr Pepper/Seven Up, Inc. © 2014. “NESTLE PURE LIFE” je registrovanou ochrannou známkou Nestle Waters North America, Inc.

•  BK® čerstvé jablkové plátky
•  Šalát, plátky cibule
•  Mrkva, plátky paradajky
•  Rímsky šalát 
•  Záhradný šalát s jablkom, 

brusnicami a kuracím mäsom 
TENDERGRILL® 

•  Raňajkový sirup, hroznový džem
•  Kečup s medom
•  Horčica, majonéza
•  Jahodový džem, zavárané uhorky
•  Plátkový americký syr
•  Zmes s príchuťou troch druhov syra
•  Odtučnené mlieko, 1 % nízkotučné 

čokoládové mlieko
•  Čokoládový, vanilkový a jahodový 

shake
•  Ľahká krémová zmrzlina v pohári, 

Karamelový Sundae, Čokoládový 
Sundae, Jahodový Sundae

•  Čokoládová omáčka
•  Tatárska omáčka
DRESINGY:
•  Kyslá zálievka z jablčného muštu, 

medové balsamico, avokádový 
dresing.

•  Barq´s® koreňové pivo
•  Coca-Cola® Classic ICEE®, Coca-Cola® 

Classic, Coca-Cola®, Diet Coke®, Dr. 
Pepper®, Sprite®, Minute Maid® 100% 
jablkový a pomarančový džús

•  NESTLE PURE LIFE® minerálna voda
•  Seattle´s Best Coffe® (vrátane 

ľadových káv)
•  Mocha Frappe, Karamelové Frappe
•  Mangové smoothie
•  Jahodovo-banánové smoothie


