TABELA DE ALÉRGENOS
TRIGO

LACTOSE

SOJA

GERGILIM

CASTANHAS

PEIXE

OVO

CRUSTÁCEOS

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Batata, salsicha, molho de tomate, catchup, leite, creme de
leite, cebola, tomate, margarina, gordura, amido de milho,
caldo de galinha, salsa, alho, louro e sal.

•

•
•

HOT DOG

•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

Batata, pernil, requeijão, amido de milho, tomate, extrato de
tomate, catchup, cebola, mostarda, alho, creme de cebola,
vinagre, açúcar, conhaque, páprica, polvilho doce, molho
inglês, margarina, salsa e sal.

•

•
•

•

•

STROGONOFF DE
PERNIL

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Batata florão, margarina, base molho branco em pó, leite,
margarina, alho e espinafre

•

•
•
•
•
•
•
•

CREME DE ESPINAFRE

•

•
•

•
•
•

•

Batata, requeijão light, rúcula, mussarela de búfala, tomate
seco, margarina, orégano e sal.

Batata, margarina, camarão, azeite de oliva extra virgem, alho,
sal, pimenta do reino, páprica, salsa, base molho branco em
pó, leite, cebola e tomate seco

•

21 - SALADA DE RÚCULA,
MUSSARELA DE BÚFALA E
REQUEIJÃO LIGHT

CAMARÃO COM CREME
DE TOMATE SECO

•

Batata, leite desnatado, brócolis, cebola, farinha de trigo,
margarina light, alho, sal, noz moscada e pimenta do reino.

Batata, margarina, bacalhau, azeite de oliva extra virgem, alho,
BACALHAU COM CREME
sal, pimenta do reino, salsa, base molho branco em pó, leite, e
DE ESPINAFRE
espinafre

•
•

20 - VEGETARIANA DE
BRÓCOLIS

Batata, margarina, acalhau, azeite de oliva extra virgem, alho,
BACALHAU COM CREME
sal, pimenta do reino, salsa, base molho branco em pó, leite,
DE PALMITO
cebola e palmito

•
•

Batata, carne seca, provolone, leite, creme de leite, margarina,
cebola, salsa, caldo de galinha, alho, sal, azeite, pimenta do
reino e louro.

•

19 - CARNE SECA, PURETATA E
PROVOLONE

•

Batata, manteiga, salsa e orégano.

•

18 - MANTEIGA TEMPERADA

•

Batata, peito de frango, creme de leite, champignon, catchup,
farinha de trigo, margarina, cebola, tomate, extrato de tomate,
alho, molho inglês, mostarda, conhaque, caldo de galinha, sal e
pimenta do reino.

Informações Alergênicos

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

17 - STROGONOFF DE
FRANGO E CHAMPIGNON

•

•

Batata, filé mignon, catchup, cheddar, amido de milho,
gordura, tomate, cebola, margarina, caldo de carne, extrato
de tomate, mostarda, conhaque, molho inglês, alho, óleo
vegetal de palma sal e pimenta do reino. Batata palha a parte.

•

16 - STROGONOFF DE CARNE,
CHEDDAR E BATATA PALHA

•

Batata, acém, leite, creme de leite, cebola, alho, bacon,
15 - PURETATA E BOLONHESA óregano, louro, caldo de carne, extrato de tomate e amido de
milho, margarina, caldo de galinha e sal.

•

Batata, margarina, filé de peito de frango, água, caldo de
galinha, colorau, óleo de soja, alho, cebola, salsa, base molho
branco em pó, leite, alho e espinafre

•

FRANGO COM CREME
DE ESPINAFRE

14 - BACALHAU E CAMARÃO

Batata, bacalhau, cenoura, vagem, camarão, leite, creme de
leite, margarina, catchup, cebola, tomate, pimentão verde,
pimentão vermelho, azeite, azeitona, pimenta do reino amido
de milho, mostarda, noz moscada, páprica picante, alho, sal e
conhaque.

•

Batata, margarina, filé de peito de frango, água, caldo de
galinha, colorau, óleo de soja, alho, cebola, salsa, Base molho
branco em pó, leite e palmito

Batata, leite, milho, margarina, farinha de trigo, cebola, alho,
creme de leite, caldo de galinha, salsa, sal e noz moscada.

•
•

FRANGO COM CREME
DE PALMITO

13 - CREME DE MILHO

•
•

Batata, margarina, base molho branco em pó, leite, filé de
peito de frango, alho, páprica, caldo de galinha, leite, milho
verde

Batata, filé mignon, catchup, requeijão, amido de milho,
gordura, tomate, cebola, margarina, caldo de carne, extrato
de tomate, mostarda, conhaque, molho inglês, alho, óleo
vegetal de palma sal e pimenta do reino. Batata palha a parte.

•

•

FRANGO COM CREME
DE MILHO

12 - STROGONOFF DE CARNE,
REQUEIJÃO E BATATA PALHA

•

Batata, margarina, filé de peito de frango, água, caldo de
galinha, colorau, óleo de soja, alho, cebola, salsa, base molho
branco em pó, leite, cebola e tomate seco

Batata, leite, milho, margarina, farinha de trigo, cebola, alho,
creme de leite, caldo de galinha, salsa, sal e noz moscada.

•

•
•

FRANGO COM CREME
DE TOMATE SECO

13 - CREME DE MILHO

•

Batata, margarina, filé de peito de frango, água, caldo de
galinha, colorau, óleo de soja, alho, cebola, salsa, base molho
branco em pó, leite, margarina, cebola e brócolis

•

•

FRANGO COM CREME
DE BRÓCOLIS

Batata, filé mignon, catchup, creme de leite , amido de milho,
gordura, tomate, cebola, margarina, caldo de carne, extrato
12 - STROGONOFF DE CARNE,
de tomate, mostarda, conhaque, molho inglês, alho, óleo
REQUEIJÃO E BATATA PALHA
vegetal de palma sal e pimenta do reino e requeijão. Batata
palha a parte.

•
•

Batata , margarina, base molho branco em pó, leite,
margarina, alho e espinafre e salmão defumado

•
•

•
•

SALMÃO DEFUMADO
COM CREME DE
ESPINAFRE

•

Batata, peito de frango, leite, farinha de trigo, catupiry,
margarina, bacon, gordura vegetal, alho, creme de cebola,
vinagre, sal, páprica picante, noz moscada.

•

11 - FRANGO AO CREME
BRANCO E BACON

•

Batata , margarina, base molho branco em pó, leite,
margarina, cebola e brócolis e salmão defumado

•

•
•

•
•

•

SALMÃO DEFUMADO
COM CREME DE
BRÓCOLIS

•

Batata, azeite, salsa e orégano.

•

10 - AZEITE TEMPERADO

•

Batata, margarina, catupiry, óleo de soja, cebola, shoyo, base
de demi glace, patinho, sal, pimenta do reino, água

Batata, Peito de frango, catchup, extrato de tomate, amido de
milho, cebola, tomate, margarina, gordura vegetal, caldo de
galinha, alho, sal e pimenta do reino. Batata palha a parte.

•

•

BEEF & ONIONS COM
CATUPIRY

9 - FRANGO MOLHO
VERMELHO, CATUPIRY E
BATATA PALHA

•

Batata, margarina, queijo cheddar, óleo de soja, alho, cebola,
louro, pimenta do reino, ácem, água, pimentão verde,
pimentão vermelho, pimentão amarelo, cenoura, base de demi
glace, pimenta calabresa, sal, salsa

Batata, catupiry, requeijão, provolone, gorgonzola e
margarina.

•

•

CARNE LOUCA COM
CHEDDAR

8 - CATUPIRY, PROVOLONE,
REQUEIJÃO E GORGONZOLA

•

Batata, margarina, mussarela, pepperoni, base molho branco
em pó, leite

Batata, camarão, catupiry, leite, catchup, cebola, tomate,
creme de leite, margarina, amido de milho, mostarda, noz
moscada, páprica picante, alho, óleo vegetal de palma, sal e
conhaque. Batata palha a parte.

•

•

PEPPERONI COM
MUSSARELA

7 - CAMARÃO, CATUPIRY E
BATATA PALHA

•

Batata, margarina, catupiry, cebola crispy, molho barbecue,
filé de peito de frango, água, caldo de galinha, óleo de soja,
alho, cebola, salsa

Batata, requeijão cremoso, bacon, margarina e gordura
vegetal.

•

BATATA DE FRANGO
COM BARBECUE,
CEBOLA CRISPY E
CATUPIRY

6 - REQUEIJÃO CREMOSO E
BACON

•

Batata, leite desnatado, tomate seco, farinha de trigo,
margarina light, cebola, alho, salsa, sal e noz moscada.

Batata, peito de frango, catupiry, margarina, catchup, extrato
de tomate, pimentão verde, pimentão vermelho, batata,
cenoura, cebola, tomate, azeitona preta, gordura vegetal,
caldo de galinha, salsa, alho, sal e pimenta calabresa.

•

•

27 - CREME DE TOMATE
SECO

5 - GALINHA PICANTE E
CATUPIRY

•

Batata, leite, palmito, margarina, farinha de trigo, cebola, alho,
creme de leite, caldo de galinha, salsa, sal e noz moscada.

•
•
•

26 - CREME DE PALMITO

•

Batata, alface americana, rúcula, salmão, cenoura, azeitona
preta, margarina e alecrim.

•
•

25 - SALADA VERÃO

•

Batata, margarina, filé mignon, gordura vegetal, caldo de
4 - STROGONOFF DE CARNE,
carne, conhaque, creme de leite, cebola, alho, sal, tomate,
CATUPIRY E BATATA PALHA mostarda, molho inglês, catchup, extrato de tomate, amido de
milho, água, pimenta do reino e catupiry. Batata palha a parte.

Batata, linguiça calabresa, provolone, leite, creme de leite,
margarina, cebola, salsa, caldo de galinha, alho, sal, azeite,
pimenta do reino e louro.

•

Batata, margarina, filé mignon, gordura vegetal, caldo de
3 - STROGONOFF DE CARNE,
carne, conhaque, creme de leite, cebola, alho, sal, tomate,
CHAMPIGNON E BATATA
mostarda, molho inglês, catchup, extrato de tomate, amido de
PALHA
milho, água e pimenta do reino e champignon. Batata palha a
parte.

24 - CALABRESA,
PURETATA E
PROVOLONE

•
•
•

Batata, peito de frango, leite, farinha de trigo, catupiry,
provolone, margarina, alho, creme de cebola, vinagre, páprica
picante, noz moscada, óleo vegetal de palma e sal. Batata
palha a parte.

Batata, leite desnatado, tomate seco, rúcula, mussarela de
búfala, farinha de trigo, margarina light, cebola, alho, salsa,
noz moscada, margarina, orégano e sal.

•

2 - FRANGO AO CREME
BRANCO, PROVOLONE E
BATATA PALHA

22 - CREME DE TOMATE
SECO, SALADA DE
RÚCULA E MUSSARELA
DE BÚFALA

•

Batata, margarina, peito de frango, catchup, extrato de
tomate, amido de milho, cebola, tomate, provolone, gordura
vegetal, caldo de galinha, alho, sal e pimenta do reino.

•

1 - FRANGO AO MOLHO
VERMELHO E PROVOLONE

BATATA MONTADA

•

BATATA MONTADA

INGREDIENTES

GLÚTEN

PRODUTOS

LEITE

TRIGO
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OVO
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LEITE
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TABELA DE ALÉRGENOS

Pepperoni

CEBOLA CRISPY

Cebola, óleo de palma, farinha de trigo e sal

CARNE LOUCA

Óleo de soja, alho, cebola, louro, pimenta do reino, ácem,
água, pimentão verde, pimentão vermelho, pimentão amarelo,
cenoura, base de demi glace, pimenta calabresa, sal, salsa

AZEITE TEMPERADO

Azeite, salsa e orégano.

BEEF & ONIONS

Óleo de soja, cebola, shoyo, base de demi glace, patinho, sal,
pimenta do reino, água

BACON

Bacon e gordura vegetal.

SALMÃO DEFUMADO

Salmão defumado, sal, açúcar, conservantes nitrito de sódio
(INS 250), nitrato de sódio (INS 251) e antioxidante eritorbato
de sódio (INS 316)

MOLHO BARBECUE
*HEINZ®

Vinagre, xarope de milho com alto teor de frutose, polpa de
tomate, água, amido modificado, melaço, sal, farinha de
mostarda, condimentos, cebola, alho, corantes caramelo e
cúrcuma, conservador benzoato de sódio, espessante goma
xantana e aromatizantes.

COBERTURA BACALHAU
(BATATA N° 41 E 42)

Bacalhau, azeite de oliva extra virgem, alho, sal, pimenta do
reino, salsa

RECHEIO CAMARÃO
(BATATA N° 07 E 14)

Camarão descongelado, margarina, cebola, tomate, noz
moscada, páprica picante, catchup, conhaque, mostarda,
amido de milho, leite, creme de leite, alho e sal.

Champignon, margarina, cebola, alho, sal e pimenta do reino.

CREME DE BRÓCOLIS

Base molho branco em pó, leite, margarina, cebola e brócolis

COBERTURA CAMARÃO
(BATATA N° 43)

Camarão, azeite de oliva extra virgem, alho, sal, pimenta do
reino, páprica, salsa

CREME DE ESPINAFRE

Base molho branco em pó, leite, margarina, alho e espinafre

BASE MOLHO BRANCO

Base de molho branco em pó, leite

CREME DE MILHO

Leite, milho, margarina, farinha de trigo, cebola, alho, creme
de leite, caldo de galinha, salsa, sal e noz moscada.

BASE DEMI GLACE

Base de demi glace e água

CREME DE PALMITO

Leite, palmito, margarina, farinha de trigo, cebola, alho, creme
de leite, caldo de galinha, salsa, sal e noz moscada.

CREME DE TOMATE SECO

Leite desnatado, tomate seco, farinha de trigo, margarina light,
cebola, alho, salsa, sal e noz moscada.

Informações Alergênicos

TRIGO

LACTOSE

•
•

SOJA

GERGILIM

•

•

•

CASTANHAS

PEIXE

CRUSTÁCEOS

OVO

GLÚTEN

LEITE

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•
•

•

Linguiça calabresa, cebola, azeite e salsa.

•

•

LINGUIÇA CALABRESA

•

•

GALINHA PICANTE

Peito de frango, catchup, extrato de tomate, pimentão verde,
pimentão vermelho, batata, cenoura, cebola, tomate, azeitona
preta, gordura vegetal, caldo de galinha, salsa, alho, sal e
pimenta calabresa.

Batata, leite, creme de leite, margarina, provolone, Camarão,
leite, catchup, cebola, tomate, creme de leite, margarina,
amido de milho, mostarda, caldo de galinha, noz moscada,
páprica picante, alho, sal e conhaque.
Batata, leite, creme de leite, margarina, provolone, bacalhau,
cenoura, vagem, batata, cebola, tomate, pimentão verde,
pimentão vermelho, caldo de galinha, azeite, azeitona, sal,
pimenta do reino e alho.

•

•

ESCONDIDINHO DE
BACALHAU

Batata, leite, creme de leite, carne seca, provolone, margarina,
caldo de galinha, cebola, salsa, alho, sal, azeite, pimenta do
reino e louro.

•
•
•

•
•
•

•

•

•

Peito de frango, catchup, extrato de tomate, amido de milho,
cebola, tomate, gordura vegetal, caldo de galinha, alho, sal e
pimenta do reino.

•

•

•

FRANGO AO MOLHO
VERMELHO

FRANGO AO CREME BRANCO

•

ESCONDIDINHO DE
CAMARÃO

Peito de frango, leite, farinha de trigo, catupiry, margarina,
alho, creme de cebola, vinagre, sal, páprica picante, noz
moscada.

•

ESCONDIDINHO DE
CARNE SECA

•

•

ESCONDIDINHO

•

•

•

•

•

CHAMPIGNON

•

Carne seca, cebola, salsa, alho, sal, pimenta do reino, louro e
azeite.

•

CARNE SECA

•
•
•
•

•

Carne moída, cebola, bacon, orégano, louro, caldo de carne,
extrato de tomate, maisena, alho, sal e água.

•

BOLONHESA

•

PEPPERONI

•

Batata, óleo vegetal de palma e sal.

•

Filé de peito de frango, água, caldo de galinha, óleo de soja,
alho, cebola, salsa, colorau

•

•

COBERTURA FRANGO
DESFIADO

•

Salsicha, molho de tomate, catchup, cebola, tomate, gordura,
amido de milho, caldo de galinha, salsa, alho, louro e sal.

•

•

HOT DOG

•

Leite desnatado, brócolis, cebola, farinha de trigo, margarina
light, alho, sal, noz moscada e pimenta do reino.

•

•

VEGETARIANO DE
BRÓCOLIS

•

Tomate seco, óleo vegetal, açúcar, sal, antioxidante ácido
cítrico, orégano e alho.

•

TOMATE SECO

•

Peito de frango, catchup, farinha de trigo, margarina, cebola,
tomate, extrato de tomate, alho, molho inglês, mostarda,
conhaque, caldo de galinha, sal e pimenta do reino.

•
•

STROGONOFF DE
FRANGO

•

Pernil, requeijão, amido de milho, tomate, extrato de tomate,
catchup, cebola, mostarda, alho, creme de cebola, vinagre,
açúcar, conhaque, páprica, polvilho doce, molho inglês, salsa e
sal.

•
•
•
•

TRIGO

LACTOSE

SOJA

BATATA PALHA

GERGILIM

Leite Pasteurizado Semidesnatado, Fermento Lácteo, Cloreto
de Sódio (Sal), Concentrado Protéico de Soro de Leite, Cloreto
de Cálcio, Coagulante e Conservador Sorbato de Potássio.

CASTANHAS

MUSSARELA

PEIXE

Leite Pasteurizado, Cloreto de Sódio (Sal), Fermento Lácteo,
Cloreto de Cálcio, Coagulante e conservador Lisozima.

CRUSTÁCEOS

PROVOLONE

OVO

REQUEIJÃO LIGHT

Creme de Leite, Massa Coalhada (Leite Pasteurizado
Desnatado e Fermento Lácteo), Leite em Pó Desnatado
Reconstituído, Cloreto de Sódio (Sal), Concentrado Proteíco de
Soro de Leite, Estabilizantes Tetrapirofosfato de Sódio e
Fosfato Trissódico e Conservadores Sorbato de Potássio e
Nisina.

GLÚTEN

REQUEIJÃO

Creme de Leite, Massa Coalhada (Leite Pasteurizado
Desnatado e Fermento Lácteo), Manteiga (Creme de Leite
Pasteurizado e Fermento Lácteo), Cloreto de Sódio (Sal),
Estabilizantes Tetrapirofosfato de Sódio e Fosfato Trissódico e
Conservadores Sorbato de Potássio e Nisina

•

GORGONZOLA

Leite Pasteurizado Padronizado, Cloreto de Sódio (Sal),
Fermento Lácteo, Cloreto de Cálcio, Corante Natural de
Clorofila, Coagulante, Mofo Penicillium roquefortii e
Conservador Natamicina.

STROGONOFF DE
PERNIL

Filé mignon, gordura vegetal, caldo de carne, conhaque, creme
de leite, cebola, alho, sal, tomate, mostarda, molho inglês,
STROGONOFF DE CARNE
catchup, extrato de tomate, amido de milho, água e pimenta
do reino.

•

CHEDDAR

Leite desnatado, creme de leite, amido modificado, gordura
vegetal hidrogenada, fermento lácteo, sal, estabilizante,
polifosfato de sódio, condimento preparado sabor queijo
cheddar, corante natural urucum, regulador de acidez,
bicabornato de sódio, conservante sorbato de potassio e
nisina.

INGREDIENTES

•

CATUPIRY

Creme de Leite, Massa Coalhada (Leite Cru Pré-Beneficiado
Desnatado, Cloreto de Sódio), Cloreto de Sódio (Sal),
Estabilizante Pirofosfato Tetrassódico (INS 450iii) e Regulador
de Acidez Bicarbonato de Sódio (INS 500ii).

PRODUTOS

•

INGREDIENTES

ALÉRGENOS

•

PRODUTOS

LEITE

ALÉRGENOS
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SALADA DE RÚCULA

Rúcula, mussarela de búfala, tomate seco, oregano e sal.

SALADA VERÃO

Salmão, alface americana, rúcula, cenoura, azeitona preta e
alecrim.

Informações Alergênicos

LACTOSE

SOJA

GERGILIM

CASTANHAS

PEIXE

CRUSTÁCEOS

OVO

GLÚTEN

TRIGO

•

Bacalhau, cenoura, vagem, batata, cebola, tomate, pimentão
verde, pimentão vermelho, azeite, azeitona, sal, pimenta do
reino e alho.

•

RECHEIO BACALHAU
(BATATA N°14)

Técnico responsável: Geórgia Lasse - CRN 11905/3a Região e Daniela Piassa - CRN 36431/3a Região
É proibida a cópia e reprodução total ou parcial sem autorização prévia

•

Batata, leite, creme de leite, margarina, caldo de galinha e sal.

•

PURETATA

•

Camarão, leite, catchup, cebola, tomate, creme de leite,
margarina, amido de milho, mostarda, noz moscada, páprica
picante, alho, sal e conhaque.

•

MOLHO DE CAMARÃO

Milho verde, azeitona verde, cebola, margarina, alho, sal e
pimenta do reino.

Esta lista foi feita com base em informações providas pelos fornecedores homologados pela Rede Roasted
Potato. Todo esforço é feito para manter essas informações atualizadas. Produtos regionais ou itens especiais,
podem ter seus ingredientes diferentes dos relacionados nesta tabela. A tabela acima corresponde aos
alérgenos presentes na composição dos itens descritos, porém eventualmente, é possível encontrar traços de
alérgenos em produtos que, originalmente, não os contêm, devido ao compartilhamento da área de preparo.
Consideramos castanhas todas as frutas oleaginosas como: amêndoa, avelã, castanha-de-caju, castanha-dopará, macadâmia, nozes, entre outras. Por favor, informe o atentente caso você tenha alguma alergia
alimentar.

•

MILHO

•

Manteiga, salsa e orégano.

•

MANTEIGA TEMPERADA

•

INGREDIENTES

•

PRODUTOS

LEITE

ALÉRGENOS
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