
L.p. Nazwa własna Nazwa produktu Składniki
1 Caffe Americano Kawa czarna espresso, woda
2 Iced caffe Americano Kawa czarna z lodem espresso, woda, lód

3 Caffe Mocha
Kawa kakaowa z mlekiem i bitą 

śmietaną

mleko, mocha [woda, cukier, kakao przetwarzane alkalicznie, aromat 

(wanilina)], espresso, bita śmietana [śmietanka zaw. tł. 37% (mleko), 

cukier (6%), gaz nośny:E942, gaz do pakowania:E941, emulgator:E471, 

aromat, stabilizator:E407]

4 Iced caffe Mocha
Kawa kakaowa z mlekiem i bitą 

śmietaną, z lodem

mleko, lód, mocha [woda, cukier, kakao przetwarzane alkalicznie, 

aromat (wanilina)], espresso, bita śmietana [śmietanka zaw. tł. 37% 

(mleko), cukier (6%), gaz nośny:E942, gaz do pakowania:E941, 

emulgator:E471, aromat, stabilizator:E407]
5 Caffe Latte Kawa z mlekiem mleko, espresso
6 Iced Caffe Latte Kawa z mlekiem, z lodem mleko, lód, espresso
7 Cappucino Kawa z mlekiem mleko, espresso
8 Iced Cappucino Kawa z mlekiem, z lodem mleko, lód, espresso

9 Caramel Macchiato

Kawa o smaku waniliowym z 

mlekiem i polewą karmelową, z 

lodem

mleko, espresso, syrop o smaku waniliowym [syrop cukrowy, woda, 

aromat waniliowy, substancja konserwująca:E202, regulator 

kwasowości:E330], polewa karmelowa [cukier, dekstroza, syrop 

glukozowy, masło, fruktoza, śmietanka kremówka, woda, 

odtłuszczone mleko w proszku, aromaty, E435, E471, E331, sól, E451]

10 Iced Caramel Macchiato
Kawa o smaku waniliowym z 

mlekiem i polewą karmelową

mleko, lód, espresso, syrop o smaku waniliowym [syrop cukrowy, 

woda, aromat waniliowy, substancja konserwująca:E202, regulator 

kwasowości:E330], polewa karmelowa [cukier, dekstroza, syrop 

glukozowy, masło, fruktoza, śmietanka kremówka, woda, 

odtłuszczone mleko w proszku, aromaty, E435, E471, E331, sól, E451]

11 Espresso Kawa czarna espresso espresso

12 Espresso Con Panna
Kawa czarna espresso z bitą 

śmietaną

espresso, bita śmietana [śmietanka zaw. tł. 37% (mleko), cukier (6%), 

gaz nośny:E942, gaz do pakowania:E941, emulgator:E471, aromat, 

stabilizator:E407]
13 Espresso Macchiato Kawa czarna espresso z mlekiem espresso, mleko
14 Ristretto Bianco Kawa czarna ristretto z mlekiem mleko, ristretto espresso

15 Vanilla Latte
Kawa o smaku waniliowym z 

mlekiem

mleko, espresso, syrop o smaku waniliowym [syrop cukrowy, woda, 

aromat waniliowy, substancja konserwująca:E202, regulator 

kwasowości:E330],

16 Iced Vanilla Latte
Kawa o smaku waniliowym  z 

mlekiem, z lodem

mleko, lód, espresso, syrop o smaku waniliowym [syrop cukrowy, 

woda, aromat waniliowy, substancja konserwująca:E202, regulator 

kwasowości:E330],

17 White Caffe Mocha
Kawa o smaku białej czekolady z 

mlekiem i bitą śmietaną

mleko, syrop o smaku białej czekolady mocha [cukier, skondensowane 

mleko odtłuszczone, słodzone skondensowane mleko odtłuszczone, 

olej kokosowy, masło kakaowe, sól, emulgator:E471], espresso, bita 

śmietana [śmietanka zaw. tł. 37% (mleko), cukier (6%), gaz 

nośny:E942, gaz do pakowania:E941, emulgator:E471, aromat, 

stabilizator:E407]

18 Iced White Caffe Mocha
Kawa o smaku białej czekolady z 

mlekiem i bitą śmietaną, z lodem

mleko, lód, syrop o smaku białej czekolady mocha [cukier, 

skondensowane mleko odtłuszczone, słodzone skondensowane mleko 

odtłuszczone, olej kokosowy, masło kakaowe, sól, emulgator:E471], 

espresso, bita śmietana [śmietanka zaw. tł. 37% (mleko), cukier (6%), 

gaz nośny:E942, gaz do pakowania:E941, emulgator:E471, aromat, 

stabilizator:E407]

19 Classic Hot Chocolate
Napój kakaowy z mlekiem, bitą 

śmietaną i polewą czekoladową

mleko, kakao w proszku [cukier, kakao przetwarzane alkalicznie, 

aromat (wanilina)], bita śmietana [śmietanka zaw. tł. 37% (mleko), 

cukier (6%), gaz nośny:E942, gaz do pakowania:E941, emulgator:E471, 

aromat, stabilizator:E407], syrop o smaku waniliowym [syrop cukrowy, 

woda, aromat waniliowy, substancja konserwująca:E202, regulator 

kwasowości:E330], polewa kakaowa [woda, cukier, kakao 

przetwarzane alkalicznie, aromat (wanilina)]

20 Signature Hot Chocolate

Napój czekoladowy z mlekiem, bitą 

śmietaną i posypką o smaku 

czekoladowym

koncentrat czekoladowy w płynie [woda,cukier, kakao przetwarzane 

alkalicznie, mleko, masło kakaowe, aromat (wanilina)], bita śmietana 

[śmietanka zaw. tł. 37% (mleko), cukier (6%), gaz nośny:E942, gaz do 

pakowania:E941, emulgator:E471, aromat, stabilizator:E407], posypka 

czekoladowa [cukier, kakao przetwarzane alkalicznie, aromat 

(wanilina)]

21 Hazelnut Hot Chocolate

Napój czekoladowy o smaku 

orzechowym z mlekiem, bitą 

śmietaną i posypką o smaku 

czekoladowym

koncentrat czekoladowy w płynie [woda,cukier, kakao przetwarzane 

alkalicznie, mleko, masło kakaowe, aromat (wanilina)], syrop o smaku 

orzechowym [syrop cukrowy, woda, aromat, substancja 

konserwująca:E202, regulator kwasowości:E330], bita śmietana 

[śmietanka zaw. tł. 37% (mleko), cukier (6%), gaz nośny:E942, gaz do 

pakowania:E941, emulgator:E471, aromat, stabilizator:E407], posypka 

czekoladowa [cukier, kakao przetwarzane alkalicznie, aromat 

(wanilina)]

22 Caramel Frappuccino

Kawa mrożona o smaku 

karmelowym z bitą śmietaną i 

polewą karmelową

lód, kawa Frappuccino, syrop Frappuccino o smaku kawowym [cukier, 

woda, aromat (zawiera barwnik:E150d), sól, substancja 

zagęszczająca:E415, substancja konserwująca:E202, regulator 

kwasowości:E330], bita śmietana [śmietanka zaw. tł. 37% (mleko), 

cukier (6%), gaz nośny:E942, gaz do pakowania:E941, emulgator:E471, 

aromat, stabilizator:E407], syrop o smaku karmelowym [syrop 

cukrowy, woda, aromat, substancja konserwująca:E202, regulator 

kwasowości:E330], polewa karmelowa [cukier, dekstroza, syrop 

glukozowy, masło, fruktoza, śmietanka kremówka, woda, 

odtłuszczone mleko w proszku, aromaty, E435, E471, E331, sól, E451]



23 Caramel Frappuccino Light

Kawa mrożona o smaku 

karmelowymz mlekiem, bez 

dodatku cukru

lód, mleko, syrop Frappucino Coffee Light [woda, cukier, aromat, sól, 

substancje zagęszczające:E415,E407; maltodekstryna, substancja 

konserwująca:E202, regulator kwasowości:E330, substancja 

słodząca:E955], kawa frappuccino, syrop o smaku karmelowym [syrop 

cukrowy, woda, aromat, substancja konserwująca:E202, regulator 

kwasowości:E330]

Zawiera substancje słodzące.

24 Coffee Frappuccino Kawa mrożona z mlekiem, słodzona 

lód, mleko, kawa Frappucino, syrop Frappuccino o smaku kawowym 

[cukier, woda, aromat (zawiera barwnik:E150d), sól, substancja 

zagęszczająca:E415, substancja konserwująca:E202, regulator 

kwasowości:E330]

25 Coffee Frappuccino Light
Kawa mrożona z mlekiem, bez 

dodatku cukru

lód, mleko, syrop Frappucino Coffee Light [woda, cukier, aromat, sól, 

substancje zagęszczające:E415,E407; maltodekstryna, substancja 

konserwująca:E202, regulator kwasowości:E330, substancja 

słodząca:E955], kawa frappuccino

Zawiera substancje słodzące.

26 Espresso Frappuccino Kawa mrożona 

lód, syrop Frappuccino o smaku kawowym [cukier, woda, aromat 

(zawiera barwnik:E150d), sól, substancja zagęszczająca:E415, 

substancja konserwująca:E202, regulator kwasowości:E330], espresso, 

kawa Frappuccino

27 Espresso Frappuccino Light
Kawa mrożona z mlekiem, bez 

dodatku cukru

lód, mleko, syrop Frappucino Coffee Light [woda, cukier, aromat, sól, 

substancje zagęszczające:E415,E407; maltodekstryna, substancja 

konserwująca:E202, regulator kwasowości:E330, substancja 

słodząca:E955], espresso, kawa frappuccino

Zawiera substancje słodzące.

28 Java Chip Frappuccino

Kawa mrożona z mlekiem, bitą 

śmietaną, kakao, wiórkami o smaku 

czekoladowym i polewą kakaową 

lód, mleko,  syrop Frappuccino o smaku kawowym [cukier, woda, 

aromat (zawiera barwnik:E150d), sól, substancja zagęszczająca:E415, 

substancja konserwująca:E202, regulator kwasowości:E330], bita 

śmietana [śmietanka zaw. tł. 37% (mleko), cukier (6%), gaz 

nośny:E942, gaz do pakowania:E941, emulgator:E471, aromat, 

stabilizator:E407],  kawa Frappuccino, mocha [woda, cukier, kakao 

przetwarzane alkalicznie, aromat (wanilina)], wiórki frappuccino 

[cukier, tłuszcz roślinny, kakao, mąka pszenna, masło roślinne, sól, 

emulgator:E322, substancja spulchniająca:E500], polewa kakaowa 

[woda, cukier, kakao przetwarzane alkalicznie, aromat (wanilina)]

29 Java Chip Frappuccino Light

Kawa mrożona z mlekiem, bitą 

śmietaną, kakao i wiórkami o 

smaku czekoladowym, bez dodatku 

cukru

lód, mleko, syrop Frappucino Coffee Light [woda, cukier, aromat, sól, 

substancje zagęszczające:E415,E407; maltodekstryna, substancja 

konserwująca:E202, regulator kwasowości:E330, substancja 

słodząca:E955], kawa frappuccino, mocha [woda, cukier, kakao 

przetwarzane alkalicznie, aromat (wanilina)], wiórki frappuccino 

[cukier, tłuszcz roślinny, kakao, mąka pszenna, masło roślinne, sól, 

emulgator:E322, substancja spulchniająca:E500]

Zawiera substancje słodzące.

30 Mocha Frappuccino
Kawa mrożona z mlekiem, kakao i 

bitą śmietaną

lód, mleko, syrop Frappuccino o smaku kawowym [cukier, woda, 

aromat (zawiera barwnik:E150d), sól, substancja zagęszczająca:E415, 

substancja konserwująca:E202, regulator kwasowości:E330],  kawa 

Frappuccino, mocha [woda, cukier, kakao przetwarzane alkalicznie, 

aromat (wanilina)], bita śmietana [śmietanka zaw. tł. 37% (mleko), 

cukier (6%), gaz nośny:E942, gaz do pakowania:E941, emulgator:E471, 

aromat, stabilizator:E407]

31 Mocha Frappuccino Light
Kawa mrożona z mlekiem i kakao, 

bez dodatku cukru

lód, mleko, syrop Frappucino Coffee Light [woda, cukier, aromat, sól, 

substancje zagęszczające:E415,E407; maltodekstryna, substancja 

konserwująca:E202, regulator kwasowości:E330, substancja 

słodząca:E955], kawa frappuccino, mocha [woda, cukier, kakao 

przetwarzane alkalicznie, aromat (wanilina)]

Zawiera substancje słodzące.

32 White Mocha Frappuccino
Kawa mrożona o smaku białej 

czekolady z bitą śmietaną 

lód, syrop Frappuccino o smaku kawowym [cukier, woda, aromat 

(zawiera barwnik:E150d), sól, substancja zagęszczająca:E415, 

substancja konserwująca:E202, regulator kwasowości:E330], bita 

śmietana [śmietanka zaw. tł. 37% (mleko), cukier (6%), gaz 

nośny:E942, gaz do pakowania:E941, emulgator:E471, aromat, 

stabilizator:E407], kawa Frappuccino, syrop o smaku białej czekolady 

mocha [cukier, skondensowane mleko odtłuszczone, słodzone 

skondensowane mleko odtłuszczone, olej kokosowy, masło kakaowe, 

sól, emulgator:E471]

33 White Mocha Frappuccino Light

Kawa mrożona o smaku białej 

czekolady z bitą śmietaną, bez 

dodatku cukru

lód, mleko, syrop Frappucino Coffee Light [woda, cukier, aromat, sól, 

substancje zagęszczające:E415,E407; maltodekstryna, substancja 

konserwująca:E202, regulator kwasowości:E330, substancja 

słodząca:E955], kawa frappuccino, syrop o smaku białej czekolady 

mocha  [cukier, skondensowane mleko odtłuszczone, słodzone 

skondensowane mleko odtłuszczone, olej kokosowy, masło kakaowe, 

sól, emulgator:E471]

Zawiera substancje słodzące.

34 Caramel Creme Frappuccino
Mrożony napój mleczny z bitą 

śmietaną i polewą karmelową

lód, mleko, syrop Frappuccino Creme [woda, cukier, sól, aromat, 

substancja zagęszczająca:E415, substancja konserwująca:E202, 

regulator kwasowości:E330], bita śmietana [śmietanka zaw. tł. 37% 

(mleko), cukier (6%), gaz nośny:E942, gaz do pakowania:E941, 

emulgator:E471, aromat, stabilizator:E407], syrop o smaku 

karmelowym [syrop cukrowy, woda, aromat, substancja 

konserwująca:E202, regulator kwasowości:E330], polewa karmelowa 

[cukier, dekstroza, syrop glukozowy, masło, fruktoza, śmietanka 

kremówka, woda, odtłuszczone mleko w proszku, aromaty, E435, 

E471, E331, sól, E451]



35 Chocolate Creme Frappuccino
Mrożony napój mleczny z bitą 

śmietaną, kakao i polewą kakaową

lód, mleko, syrop Frappuccino Creme [woda, cukier, sól, aromat, 

substancja zagęszczająca:E415, substancja konserwująca:E202, 

regulator kwasowości:E330], bita śmietana [śmietanka zaw. tł. 37% 

(mleko), cukier (6%), gaz nośny:E942, gaz do pakowania:E941, 

emulgator:E471, aromat, stabilizator:E407], kakao w proszku [cukier, 

kakao przetwarzane alkalicznie, aromat (wanilina)], polewa kakaowa 

[woda, cukier, kakao przetwarzane alkalicznie, aromat (wanilina)]

36 Java Chip Creme Frappuccino

Mrożony napój mleczny z kakao, 

wiórkami o smaku czekolady, bitą 

śmietaną i polewą kakaową

lód, mleko, syrop Frappuccino Creme [woda, cukier, sól, aromat, 

substancja zagęszczająca:E415, substancja konserwująca:E202, 

regulator kwasowości:E330], kakao w proszku [cukier, kakao 

przetwarzane alkalicznie, aromat (wanilina)], wiórki Frappuccino 

[cukier, tłuszcz roślinny, kakao, mąka pszenna, masło roślinne, sól, 

emulgator:E322, substancja spulchniająca:E500], bita śmietana 

[śmietanka zaw. tł. 37% (mleko), cukier (6%), gaz nośny:E942, gaz do 

pakowania:E941, emulgator:E471, aromat, stabilizator:E407], polewa 

kakaowa [woda, cukier, kakao przetwarzane alkalicznie, aromat 

(wanilina)]

37 Strawberries & Creme Frappuccino
Mrożony, truskawkowy napój 

mleczny z bitą śmietaną

lód, mleko, syrop Frappuccino Creme [woda, cukier, sól, aromat, 

substancja zagęszczająca:E415, substancja konserwująca:E202, 

regulator kwasowości:E330], sos truskawkowy [przecier truskawkowy 

45%, cukier, woda, sok cytrynowy wyprodukowany z koncentratu, 

aromat, barwnik:E160d, substancja zagęszczająca:E415], bita śmietana 

[śmietanka zaw. tł. 37% (mleko), cukier (6%), gaz nośny:E942, gaz do 

pakowania:E941, emulgator:E471, aromat, stabilizator:E407]

38 Vanilla Creme Frappuccino
Mrożony napój mleczny o smaku 

waniliowym z bitą śmietaną

lód, mleko, syrop Frappuccino Creme [woda, cukier, sól, aromat, 

substancja zagęszczająca:E415, substancja konserwująca:E202, 

regulator kwasowości:E330], bita śmietana [śmietanka zaw. tł. 37% 

(mleko), cukier (6%), gaz nośny:E942, gaz do pakowania:E941, 

emulgator:E471, aromat, stabilizator:E407], syrop o smaku waniliowym 

[syrop cukrowy, woda, aromat waniliowy, substancja 

konserwująca:E202, regulator kwasowości:E330]

39 White Chocolate Frappuccino
Mrożony napój mleczny o smaku 

białej czekolady, z bitą śmietaną

lód, mleko, syrop Frappuccino Creme [woda, cukier, sól, aromat, 

substancja zagęszczająca:E415, substancja konserwująca:E202, 

regulator kwasowości:E330], bita śmietana [śmietanka zaw. tł. 37% 

(mleko), cukier (6%), gaz nośny:E942, gaz do pakowania:E941, 

emulgator:E471, aromat, stabilizator:E407], syrop o smaku białej 

czekolady Mocha [cukier, skondensowane mleko odtłuszczone, 

słodzone skondensowane mleko odtłuszczone, olej kokosowy, masło 

kakaowe, sól, emulgator:E471]

40 Mango Passion Blended Juice 

Mrożony napój o smaku mango i 

marakui, na bazie herbaty 

owocowej

lód, napój o smaku mango i marakui [woda, koncentrat soku z białych 

winogron, koncentrat puree z mango 4,8%, cukier buraczany, 

koncentrat soku ananasowego, puree z mango 2,57%, koncentrat soku 

z mango 2,2%, koncentrat soku z marakui 1,8%, koncentrat soku 

pomarańczowego, stabilizatory:E440,E412,E407,E415; regulator 

kwasowości:E331, barwnik:E160, aromat mango, aromat marakui, 

aromat ananasowy, kwas askorbinowy], herbata ICE TEA owocowa 

[woda,kwiat hibiskusa, aromat owocowy, kwas cytrynowy, korzeń 

lukrecji, skórka pomarańczowa, cynamon, owoc dzikiej róży chilijskiej, 

trawa cytrynowa, ekstrakt soku owocowego]

41 Raspberry Blended Juice 

Mrożony napój o smaku malinowo-

porzeczkowym, na bazie herbaty 

zielonej

lód, napój o smaku malinowo-porzeczkowym [woda, cukier buraczany, 

koncentrat soku z białych winogron, koncentrat soku soku z czarnej 

porzeczki, koncentrat soku z czerwonej porzeczki, koncentrat soku z 

malin, stabilizatory:E412,E440,E407,E415; koncentrat soku z czarnej 

porzeczki, kwas cytrynowy, aromat malinowy, aromat owocowy, kwas 

jabłkowy, cytrynian trisodowy, aromat soku z czerwonej porzeczki], 

herbata ICE TEA zielona ZEN [zielona herbata, werbena cytrynowa, 

liście mięty, trawa cytrynowa, olejek cytrynowy]

42 Tea Chai Herbata czarna z przyprawami
czarna herbata, korzeń imbiru, cynamon, czarny pieprz, kardamon, 

anyż gwiazdkowy, goździki, aromat naturalny

43 Tea China Green Tips Herbata zielona zielona herbata 100%

44 Tea Earl Grey
Herbata czarna z esencją 

bergamotki
czarna herbata, esencja bergamotki 3,5%, kwiat lawendy

45 Tea English Breakfast Herbata czarna czarna herbata 100%

46 Tea Hibiscus Blend Herbata o smaku hibiskusa

kwiat hibiskusa 30%, naturalne aromaty, papaja, cynamon, jabłko, 

trawa cytrynowa, owoc dzikiej róży, mango, liście czarnej porzeczki, 

płatki róży

47 Tea Jasmine Orange
Herbata jaśminowa o smaku 

pomarańczowym

zielona herbata jaśminowa 48%, skórka mandarynki, jagody Goji, 

kwiaty rumianku, nasiona kopru włoskiego, korzeń lukrecji, olejek 

pomarańczowy, estragon, esencja bergamotki
48 Tea Mint Blend Herbata miętowa liście mięty pieprzowej, liście mięty zielonej, liście estragonu

49 Tea Vanilla Rooibos
Herbata Rooibos o smaku 

waniliowym

Rooibos 59%, korzeń lukrecji, liście czarnej porzeczki, cynamon, jabłko, 

brzokwinia, ekstrakt waniliowy 4%, kwiaty rumianku

50 Tea Spearmint Green Herbata zielona miętowa
zielona herbata 65%, liście werbeny cytrynowej, liście mięty 13%, 

trawa cytrynowa, esencja cytrynowa

51 Tea Chamomile Herbata  rumiankowa

kwiaty rumianku 40%, liście czarnej porzeczki, trawa cytrynowa, płatki 

róży, liście mięty, liście melisy, kwiaty hibiskusa, kwaity lawendy, 

kwiaty margerytki

52 Chai Tea Latte
Herbata czarna z przyprawami i 

mlekiem

mleko, Tazo Chai [woda, esencja herbaciana (woda, czarna herbata, 

kardamon, czarny pieprz, imbir, cynamon, goździki, naturalne aromaty, 

anyż), cukier, miód, sok imbirowy, naturalne aromaty, wanilia, 

regulator kwasowości:E330], woda



53 Iced Chai Tea Latte
Herbata czarna z przyprawami i 

mlekiem, z lodem

mleko, lód, Tazo Chai [woda, esencja herbaciana (woda, czarna 

herbata, kardamon, czarny pieprz, imbir, cynamon, goździki, naturalne 

aromaty, anyż), cukier, miód, sok imbirowy, naturalne aromaty, 

wanilia, regulator kwasowości:E330]

54 Iced Green Tea Herbata zielona z lodem
herbata ICE TEA zielona ZEN [woda, zielona herbata, werbena 

cytrynowa, liście mięty, trawa cytrynowa, olejek cytrynowy], lód

55 Iced Passion Tea Herbata owocowa z lodem

herbata ICE TEA owocowa [woda, kwiat hibiskusa, aromat owocowy, 

kwas cytrynowy, korzeń lukrecji, skórka pomarańczowa, cynamon, 

owoc dzikiej róży chilijskiej, trawa cytrynowa, ekstrakt soku 

owocowego], lód

56 Iced Black Tea Herbata czarna z lodem

herbata ICE TEA czarna [woda, mieszanka czarnych herbat, olejek z 

bergamotki, aromat pomarańczowo-marakujowy, olejek z dzikiej 

słodkiej pomarańczy], lód

57 Red Berry Yoghurt Frappuccino
Mrożony, słodzony napój jogurtowy 

z musem z czerwonych owoców

lód, jogurt naturalny [pasteryzowane mleko półtłuste, białka mleka, 

bakterie fermentacji mlekowej], mus z czerwonych owoców 

[mieszanka puree i soków owocowych (malina, czerwona porzeczka, 

czarna porzeczka, żurawina), cukier], syrop Frappucino Creme [woda, 

cukier, sól, aromat, substancja zagęszczająca:E415, substancja 

konserwująca:E202, regulator kwasowości:E330]

58 Banana Yoghurt Frappuccino
Mrożony, słodzony napój jogurtowy 

z musem bananowym

lód, jogurt naturalny [pasteryzowane mleko półtłuste, białka mleka, 

bakterie fermentacji mlekowej], mus bananowy [puree bananowe, 

cukier inwertowany, regulatory kwasowości:kwas cytrynowy, kwas 

askorbinowy], syrop Frappucino Creme [woda, cukier, sól, aromat, 

substancja zagęszczająca:E415, substancja konserwująca:E202, 

regulator kwasowości:E330]

59 Cool Lime Refresha
Mrożony napój o smaku 

limonkowym z limonką

lód, napój o smaku limonkowym [woda, cukier, koncentrat soku z 

białych winogron, ekstrakt zielonej kawy, kwas cytrynowy, naturalny 

aromat limonki 0,14%, witamina C], woda, liofilizowana limonka

60 Very Berry Refresha
Mrożony napój o smaku hibiskusa z 

czarną porzeczką

lód, napój o smaku hibiskusa [woda, cukier, koncentrat soku z białych 

winogron, ekstrakt zielonej kawy, kwas cytrynowy, naturalny aromat 

hibiskusa 0,1%, naturalny aromat czarnej porzeczki 0,48%, witamina 

C], woda, liofilizowana czarna porzeczka

61 Gingerbread Latte Kawa o smaku piernika, z mlekiem

mleko, espresso, bita śmietana [śmietanka zaw. tł. 37% (mleko), cukier 

(6%), gaz nośny:E942, gaz do pakowania:E941, emulgator:E471, 

aromat, stabilizator:E407], syrop o smaku piernika [syrop cukrowy, 

woda, aromat (zawiera barwnik:E150c), substancja konserwująca:E202, 

regulator kwasowości:E330], gałka muszkatołowa

62 Honey & Almond Hot Chocolate

Napój kakaowy o smaku 

migdałowym z mlekiem, kakaową 

bitą śmietaną i polewą 

czekoladową i miodową

mleko, kakao w proszku [cukier, kakao przetwarzane alkalicznie, 

aromat (wanilina)], bita śmietana kakaowa [śmietanka zaw. tł. 28% 

(mleko), cukier (10%), kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (4%), gaz 

nośny:E942, emulgator:E471, stabilizator:E407, aromat], syrop o smaku 

migdałowym [syrop cukrowy, woda, aromat, substancja 

konserwująca:E202, regulator kwasowości:E330], polewa kakaowa 

[woda, cukier, kakao przetwarzane alkalicznie, aromat (wanilina)], sos 

miodowy [syrop glukozowy, słodzone mleko skondensowane, cukier, 

woda, miód (7,9%), emulgator:E471, sól, aromat, substancja 

zagęszczająca:E415]

63 Toffee Nut Latte Kawa o smaku toffi, z mlekiem

mleko, espresso, bita śmietana [śmietanka zaw. tł. 37% (mleko), cukier 

(6%), gaz nośny:E942, gaz do pakowania:E941, emulgator:E471, 

aromat, stabilizator:E407], syrop o smaku toffi [syrop cukrowy, woda, 

aromat, sól,  regulatory kwasowości:E330, E332(ii), substancja 

konserwująca:E202], posypka o smaku toffi [cukier, sól, barwnik:E150a, 

aromat maślany]


