
Beef Бургер XLarge  

Бутерброд. ТУ У 10.7-38273126-001:2017.  

Маса нетто, кг: 0,230-4.5% 

Склад продукту: котлета 35% (м'ясна сировина (яловичина 

знежилована, жир-сирець яловичий), вода питна, сіль кухонна, 

добавка (згущувач Е401, стабілізатори Е450, Е516), добавка (харчова 

сіль, прянощі: селера, декстроза, спеції: селера, ароматизатор 

куркума), перець чорний мелений, добавка (регулятор кислотності 

Е262, стабілізатор Е 331, хлорид натрію, антиоксидант Е315), 

булочка 33% (борошно пшеничне, вода питна, цукор, олія 

соняшникова, дріжджі, сіль кухонна, клейковина пшенична, 

поліпшувач хлібопекарський (борошно пшеничне, емульгатор Е47, 

технологічні допоміжні засоби: ферменти), антиоксидант: 

аскорбінова кислота)), соус 10% (олія соняшникова та/або соєва 

рафіновані дезодоровані у змінних пропорціях; вода питна; цукор; 

сіль кухонна харчова; порошок яєчного жовтка; крохмалі 

модифіковані; регулятори кислотності: кислота оцтова, кислота 

молочна; ароматизатори: «Гриль», «М’ясо», «Біла гірчиця»; 

консервант сорбат калію; суміш комплексна стабілізаційна 

(стабілізатори: гуарова камідь, ксантанова камідь); антиоксидант Е 

385; барвник екстракт паприки), помідори 6%, салат 6%, сир 5% (сир 

твердий (молоко коров'яче, сіль кухонна, молочнокислі бактерії, 

сичужний фермент), вода питна, сир "Чеддер" (молоко коров'яче, сіль 

кухонна, молочнокислі бактерії, сичужний фермент), масло 

вершкове, молоко сухе знежирене, емульгатори (Е331, Е339), 

ароматизатор молочний натуральний, молочний білок, сіль кухонна, 

барвник Е160с, Е160а), антиспікаючий агент лецитин соняшниковий), 

закуска огіркова 4% (огірки солоні, вода питна, цукор, цибуля, олія 

соняшникова рафінована дезодорована, насіння гірчиці білої, сіль 

кухонна, паприка червона сушена, регулятор кислотності лимонна 

кислота), насіння гірчиці гострої, клітковина фруктова цитрусова, 

насіння гірчиці чорної, ароматизатори (перцю халапеньо, паприки, 

кропу, лаврового листа), стабілізатори (ксантанова камідь, гуарова 

камідь), барвники (бета-каротин, екстракт куркуми), коріандр 

мелений, гвоздика мелена, кориця мелена, перець червоний мелений, 

перець духмяний мелений, базилік, перець чорний мелений, 

кардамон мелений, куркума мелена), цибуля ріпчаста 1% 

Містить глютен, гірчицю, яєчні, молочні продукти, кунжут. Може 

містити сліди горіхів, люпину, арахісу, селери, соєвого білка 

Поживна(харчова) цінність 100г продукту: жири – 17,1г, з них 

насичені – 8,2г; вуглеводи – 18,4г, цукри- 0,7г; білки – 10,1г; сіль 

– 0,3г.   

Енергетична цінність (калорійність) 100г продукту:  

268 ккал/ 1123 кДж 

Рекомендовано споживання виробу відразу після приготування. 

Термін придатності за t +63+65°С (в тепловій вітрині) - 2 год. 

Виробник: ТОВ «Клевер Сторс», 43010, Україна, м.Луцьк, пр. Волі,42. Тел. 

0-800-210-723. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chicken Бургер XLarge 
Бутерброд. ТУ У 10.7-38273126-001:2017.  

Маса нетто, кг: 0,230-4.5% 

Склад продукту: котлета 35% (м'ясна сировина (філе куряче, жир-

сирець яловичий), вода питна, сіль кухонна, добавка (згущувач 

(Е401), стабілізатори Е450, Е516), добавка (харчова сіль, прянощі 

селера, декстроза), ароматизатор куркума), пе олія соняшникова 

та/або соєва рафіновані дезодоровані у змінних пропорціях; вода 

питна; цукор; сіль кухонна харчова; порошок яєчного жовтка; 

крохмалі модифіковані; регулятори кислотності: кислота оцтова, 

кислота молочна; ароматизатори: «Гриль», «М’ясо», «Біла гірчиця»; 

консервант сорбат калію; суміш комплексна стабілізаційна 

(стабілізатори: гуарова камідь, ксантанова камідь); антиоксидант Е 

385; барвник екстракт паприки)рець чорний мелений, добавка 

(регулятор кислотності Е262, стабілізатор Е331, хлорид натрію, 

антиоксидант Е315)), булочка 33% (борошно пшеничне, вода питна, 

цукор, кунжут, олія соняшникова, дріжджі, сіль кухонна, клейковина 

пшенична, поліпшувач хлібопекарський (борошно пшеничне, 

емульгатор Е47, технологічні допоміжні засоби: ферменти), 

антиоксидант: аскорбінова кислота)), соус 10% (олія соняшникова 

та/або соєва рафіновані дезодоровані у змінних пропорціях; вода 

питна; цукор; сіль кухонна харчова; порошок яєчного жовтка; 

крохмалі модифіковані; регулятори кислотності: кислота оцтова, 

кислота молочна; ароматизатори: «Гриль», «М’ясо», «Біла гірчиця»; 

консервант сорбат калію; суміш комплексна стабілізаційна 

(стабілізатори: гуарова камідь, ксантанова камідь); антиоксидант Е 

385; барвник екстракт паприки), помідори 6%, салат 6%, сир 5% (сир 

твердий (молоко коров'яче, сіль кухонна, молочнокислі бактерії, 

сичужний фермент), вода питна, сир "Чеддер" (молоко коров'яче, сіль 

кухонна, молочнокислі бактерії, сичужний фермент), масло 

вершкове, молоко сухе знежирене, емульгатори (Е331, Е339), 

ароматизатор молочний натуральний, молочний білок, сіль кухонна, 

барвник Е160с, Е160а), антиспікаючий агент лецитин соняшниковий), 

закуска огіркова 4% (огірки солоні, вода питна, цукор, цибуля, олія 

соняшникова рафінована дезодорована, насіння гірчиці білої, сіль 

кухонна, паприка червона сушена, регулятор кислотності лимонна 

кислота), насіння гірчиці гострої, клітковина фруктова цитрусова, 

насіння гірчиці чорної, ароматизатори (перцю халапеньо, паприки, 

кропу, лаврового листа), стабілізатори (ксантанова камідь, гуарова 

камідь), барвники (бета-каротин, екстракт куркуми), коріандр 

мелений, гвоздика мелена, кориця мелена, перець червоний мелений, 

перець духмяний мелений, базилік, перець чорний мелений, 

кардамон мелений, куркума мелена), цибуля ріпчаста 1% 

Містить глютен, гірчицю, яєчні, молочні продукти, кунжут. Може 

містити сліди горіхів, люпину, арахісу, селери, соєвого білка 

Поживна(харчова) цінність 100г продукту: жири – 18,0г, з них 

насичені – 0,7г; вуглеводи – 18,9г, цукри- 0,7г; білки – 10,2г; сіль 

– 0,1г.   

Енергетична цінність (калорійність) 100г продукту:  

278 ккал/1163 кДж 

Рекомендовано споживання виробу відразу після приготування. 

Термін придатності за t +63+65°С (в тепловій вітрині) - 2 год. 

Виробник: ТОВ «Клевер Сторс», 43010, Україна, м.Луцьк, пр. Волі,42. Тел. 

0-800-210-723. 

 

 

 

 

 

 



Сheese Бургер  

Бутерброд. ТУ У 10.7-38273126-001:2017.  

Маса нетто, кг: 0,120-4.5% 

Склад продукту: котлета 37% (м'ясна сировина (яловичина 

знежилована, жир-сирець яловичий), вода питна, сіль кухонна, 

добавка (згущувач Е401, стабілізатори Е450, Е516), добавка (харчова 

сіль, прянощі: селера, декстроза, спеції: селера, ароматизатор 

куркума), перець чорний мелений, добавка (регулятор кислотності 

Е262, стабілізатор Е 331, хлорид натрію, антиоксидант Е 315), 

булочка 33% (борошно пшеничне в/г, вода питна, олія соняшникова 

рафінована, борошно житнє сіяне, цукор білий, дріжджі 

хлібопекарські пресовані, поліпшувач хлібопекарський (пшеничне 

борошно, глюкоза, соєве борошно, пшеничне борошно солодове, 

антиоксидант аскорбінова кислота), солод обсмажений з ячмінного 

борошна, сіль кухонна), соус 17% (олія соняшникова та/або соєва 

рафіновані дезодоровані у змінних пропорціях; вода питна; цукор; 

сіль кухонна харчова; порошок яєчного жовтка; крохмалі 

модифіковані; регулятори кислотності: кислота оцтова, кислота 

молочна; ароматизатори: «Гриль», «М’ясо», «Біла гірчиця»; 

консервант сорбат калію; суміш комплексна стабілізаційна 

(стабілізатори: гуарова камідь, ксантанова камідь); антиоксидант Е 

385; барвник екстракт паприки), сир 8% (сир твердий (молоко 

коров'яче, сіль кухонна, молочнокислі бактерії, сичужний фермент), 

вода питна, сир "Чеддер" (молоко коров'яче, сіль кухонна, 

молочнокислі бактерії, сичужний фермент), масло вершкове, молоко 

сухе знежирене, емульгатори (Е331, Е339), ароматизатор молочний 

натуральний, молочний білок, сіль кухонна, барвник Е160с, Е160а), 

антиспікаючий агент лецитин соняшниковий), закуска огіркова 5% 

(огірки солоні, вода питна, цукор, цибуля, олія соняшникова 

рафінована дезодорована, насіння гірчиці білої, сіль кухонна, паприка 

червона сушена, регулятор кислотності лимонна кислота), насіння 

гірчиці гострої, клітковина фруктова цитрусова, насіння гірчиці 

чорної, ароматизатори (перцю халапеньо, паприки, кропу, лаврового 

листа), стабілізатори (ксантанова камідь, гуарова камідь), барвники 

(бета-каротин, екстракт куркуми), коріандр мелений, гвоздика 

мелена, кориця мелена, перець червоний мелений, перець духмяний 

мелений, базилік, перець чорний мелений, кардамон мелений, 

куркума мелена), цибуля ріпчаста 1% 

Містить глютен, гірчицю, яєчні, молочні продукти, соєвий білок, 

кунжут. Може містити сліди горіхів, люпину, арахісу, селери. 

Поживна(харчова) цінність 100г продукту: жири – 21,1г, з них 

насичені – 9,0г; вуглеводи – 20,5г, цукри- 1,1г; білки – 10,9г; сіль 

– 0,5г.   

Енергетична цінність (калорійність) 100г продукту:  

316 ккал/ 1321 кДж 

Рекомендовано споживання виробу відразу після приготування. 

Термін придатності за t +63+65°С (в тепловій вітрині) - 2 год. 

Виробник: ТОВ «Клевер Сторс», 43010, Україна, м.Луцьк, пр. Волі,42. Тел. 

0-800-210-723. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hot strips burger  

Бутерброд. ТУ У 10.7-38273126-001:2017.  

Маса нетто, кг: 0,170-4.5% 

Склад продукту: Філе куряче в паніровці 51% (філе курчати-

бройлера, паніровка (борошно пшеничне, кукурудзяне, крохмаль 

тапіоковий, картопляний, пшеничний модифікований, пшенична 

клейковина, сіль, цукор, соняшникова олія, трави та спеції: перець 

чорний, паприка, перець чилі, петрушка, порошок цибулі, сушені 

овочі: томат, часник, сухий сироп глюкози, ароматизатор дріжджовий 

екстракт (ячмінь), екстракт спеції стручковий перець, натуральний 

екстракт паприки, розпушувачі пірофосфат, карбонат натрію, 

карбонат амонію; регулятор кислотності лимонна кислота), вода 

питна, соняшникова олія, сіль, тапіоковий крохмаль, пшенична 

клітковина, декстроза, ароматизатор м'яса, екстракт перцю 

духмяного, імбир, підсилювач смаку глутамат натрію, стабілізатор 

пірофосфат, антиоксидант ізоаскорбінат натрію), булочка 32% 

(борошно пшеничне, вода питна, цукор, олія соняшникова, дріжджі, 

сіль кухонна, клейковина пшенична, поліпшувач хлібопекарський 

(борошно пшеничне, емульгатор Е47, технологічні допоміжні засоби: 

ферменти), антиоксидант: аскорбінова кислота), сир плавлений 8% 

(сир твердий (молоко коров'яче, сіль кухонна, молочнокислі бактерії, 

сичужний фермент), вода питна, сир "Чеддер" (молоко коров'яче, сіль 

кухонна, молочнокислі бактерії, сичужний фермент), масло 

вершкове, молоко сухе знежирене, емульгатори (Е331, Е339), 

ароматизатор молочний натуральний, молочний білок, сіль кухонна, 

барвник Е160с, Е160а), антиспікаючий агент лецитин соняшниковий), 

закуска огіркова 4% (огірки солоні, вода питна, цукор, цибуля, олія 

соняшникова рафінована дезодорована, насіння гірчиці білої, сіль 

кухонна, паприка червона сушена, регулятор кислотності лимонна 

кислота), насіння гірчиці гострої, клітковина фруктова цитрусова, 

насіння гірчиці чорної, ароматизатори (перцю халапеньо, паприки, 

кропу, лаврового листа), стабілізатори (ксантанова камідь, гуарова 

камідь), барвники (бета-каротин, екстракт куркуми), коріандр 

мелений, гвоздика мелена, кориця мелена, перець червоний мелений, 

перець духмяний мелений, базилік, перець чорний мелений, 

кардамон мелений, куркума мелена), кетчуп 4% (вода питна, цукор 

білий, паста томатна, пюре яблучне, загущувач крохмаль 

модифікований кукурудзяний, сіль кухонна, пюре манго, 

карамелізований цукровий сироп, регулятор кислотності кислота 

оцтова харчова, ароматизатор "Дим", консервант сорбат калію, 

перець чилі, імбир, перець чорний), цибуля ріпчаста 1% 

Містить глютен, гірчицю, молочні продукти.  Може містити яєчні 

продукти, горіхи, люпин, арахіс, селеру, соєвий білок, кунжут. 

Поживна(харчова) цінність 100г продукту: жири – 6,8г, з них 

насичені – 0,6г; вуглеводи – 26,4г, цукри- 0,8г; білки – 12,1г; сіль 

– 0,5г.   

Енергетична цінність (калорійність) 100г продукту:  

215 ккал/900 кДж 

Рекомендовано споживання виробу відразу після приготування. 

Термін придатності за t +63+65°С (в тепловій вітрині) - 2 год. 

Виробник: ТОВ «Клевер Сторс», 43010, Україна, м.Луцьк, пр. Волі,42. Тел. 

0-800-210-723. 

 

 

 

 

 

 

 



Double Beef Бургер 

Бутерброд. ТУ У 10.7-38273126-001:2017.  

Маса нетто, кг: 0,300-4.5% 

Склад продукту: котлета 47% (м'ясна сировина (яловичина 

знежилована, жир-сирець яловичий), вода питна, сіль кухонна, 

добавка (згущувач Е401, стабілізатори Е450, Е516), добавка (харчова 

сіль, прянощі: селера, декстроза, спеції: селера, ароматизатор 

куркума), перець чорний мелений, добавка (регулятор кислотності 

Е262, стабілізатор Е 331, хлорид натрію, антиоксидант Е 315), 

булочка 25% (борошно пшеничне, вода питна, цукор, олія 

соняшникова, дріжджі, сіль кухонна, клейковина пшенична, 

поліпшувач хлібопекарський (борошно пшеничне, емульгатор Е47, 

технологічні допоміжні засоби: ферменти), антиоксидант: 

аскорбінова кислота)), соус 8% (олія соняшникова та/або соєва 

рафіновані дезодоровані у змінних пропорціях; вода питна; цукор; 

сіль кухонна харчова; порошок яєчного жовтка; крохмалі 

модифіковані; регулятори кислотності: кислота оцтова, кислота 

молочна; ароматизатори: «Гриль», «М’ясо», «Біла гірчиця»; 

консервант сорбат калію; суміш комплексна стабілізаційна 

(стабілізатори: гуарова камідь, ксантанова камідь); антиоксидант Е 

385; барвник екстракт паприки), сир 7% ((сир твердий (молоко 

коров'яче, сіль кухонна, молочнокислі бактерії, сичужний фермент), 

вода питна, сир "Чеддер" (молоко коров'яче, сіль кухонна, 

молочнокислі бактерії, сичужний фермент), масло вершкове, молоко 

сухе знежирене, емульгатори (Е331, Е339), ароматизатор молочний 

натуральний, молочний білок, сіль кухонна, барвник Е160с, Е160а), 

антиспікаючий агент лецитин соняшниковий), помідори 5%, салат 

5%, закуска огіркова 3% (огірки солоні, вода питна, цукор, цибуля, 

олія соняшникова рафінована дезодорована, насіння гірчиці білої, 

сіль кухонна, паприка червона сушена, регулятор кислотності 

лимонна кислота), насіння гірчиці гострої, клітковина фруктова 

цитрусова, насіння гірчиці чорної, ароматизатори (перцю халапеньо, 

паприки, кропу, лаврового листа), стабілізатори (ксантанова камідь, 

гуарова камідь), барвники (бета-каротин, екстракт куркуми), коріандр 

мелений, гвоздика мелена, кориця мелена, перець червоний мелений, 

перець духмяний мелений, базилік, перець чорний мелений, 

кардамон мелений, куркума мелена), цибуля ріпчаста 1% 

Містить глютен, гірчицю, яєчні, молочні продукти, кунжут. Може 

містити сліди горіхів, люпину, арахісу, селери, соєвого білка 

Поживна(харчова) цінність 100г продукту: жири – 19,6г, з них 

насичені – 10,6г; вуглеводи – 13.9г, цукри- 0,5г; білки – 12,2г; сіль 

– 0,4г.   

Енергетична цінність (калорійність) 100г продукту:  

281 ккал/ 1174 кДж 

Рекомендовано споживання виробу відразу після приготування. 

Термін придатності за t +63+65°С (в тепловій вітрині) - 2 год. 

Виробник: ТОВ «Клевер Сторс», 43010, Україна, м.Луцьк, пр. Волі,42. Тел. 

0-800-210-723. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Double Chicken Бургер  

Бутерброд. ТУ У 10.7-38273126-001:2017.  

Маса нетто, кг: 0,300-4.5% 

Склад продукту: котлета 47% (м'ясна сировина (філе куряче, жир-

сирець яловичий), вода питна, сіль кухонна, добавка (згущувач 

(Е401), стабілізатори Е450, Е516), добавка (харчова сіль, прянощі 

селера, декстроза), ароматизатор куркума), перець чорний мелений, 

добавка (регулятор кислотності Е262, стабілізатор Е331, хлорид 

натрію, антиоксидант Е 315)), булочка 25% (борошно пшеничне, вода 

питна, цукор, олія соняшникова, дріжджі, сіль кухонна, клейковина 

пшенична, поліпшувач хлібопекарський (борошно пшеничне, 

емульгатор Е47, технологічні допоміжні засоби: ферменти), 

антиоксидант: аскорбінова кислота)), соус 8% (олія соняшникова 

та/або соєва рафіновані дезодоровані у змінних пропорціях; вода 

питна; цукор; сіль кухонна харчова; порошок яєчного жовтка; 

крохмалі модифіковані; регулятори кислотності: кислота оцтова, 

кислота молочна; ароматизатори: «Гриль», «М’ясо», «Біла гірчиця»; 

консервант сорбат калію; суміш комплексна стабілізаційна 

(стабілізатори: гуарова камідь, ксантанова камідь); антиоксидант Е 

385; барвник екстракт паприки), сир 7% ((сир твердий (молоко 

коров'яче, сіль кухонна, молочнокислі бактерії, сичужний фермент), 

вода питна, сир "Чеддер" (молоко коров'яче, сіль кухонна, 

молочнокислі бактерії, сичужний фермент), масло вершкове, молоко 

сухе знежирене, емульгатори (Е331, Е339), ароматизатор молочний 

натуральний, молочний білок, сіль кухонна, барвник Е160с, Е160а), 

антиспікаючий агент лецитин соняшниковий), помідори 5%, салат 

5%, закуска огіркова 3% (огірки солоні, вода питна, цукор, цибуля, 

олія соняшникова рафінована дезодорована, насіння гірчиці білої, 

сіль кухонна, паприка червона сушена, регулятор кислотності 

лимонна кислота), насіння гірчиці гострої, клітковина фруктова 

цитрусова, насіння гірчиці чорної, ароматизатори (перцю халапеньо, 

паприки, кропу, лаврового листа), стабілізатори (ксантанова камідь, 

гуарова камідь), барвники (бета-каротин, екстракт куркуми), коріандр 

мелений, гвоздика мелена, кориця мелена, перець червоний мелений, 

перець духмяний мелений, базилік, перець чорний мелений, 

кардамон мелений, куркума мелена), цибуля ріпчаста 1% 

Містить глютен, гірчицю, яєчні, молочні продукти, кунжут. Може 

містити сліди горіхів, люпину, арахісу, селери, соєвого білка 

 

Поживна(харчова) цінність 100г продукту: жири – 18,3г, з них 

насичені – 0,5г; вуглеводи – 14,1г, цукри- 0,5г; білки – 12,3г; сіль 

– 0,1г.   

Енергетична цінність (калорійність) 100г продукту:  

270 ккал/ 1131 кДж 

Рекомендовано споживання виробу відразу після приготування. 

Термін придатності за t +63+65°С (в тепловій вітрині) - 2 год. 

Виробник: ТОВ «Клевер Сторс», 43010, Україна, м.Луцьк, пр. Волі,42. Тел. 

0-800-210-723. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Double Cheese Бургер 

Бутерброд. ТУ У 10.7-38273126-001:2017.  

Маса нетто, кг: 0,180-4.5% 

Склад продукту: котлета 53% (м'ясна сировина (яловичина 

знежилована, жир-сирець яловичий), вода питна, сіль кухонна, 

добавка (згущувач Е401, стабілізатори Е450, Е516), добавка (харчова 

сіль, прянощі: селера, декстроза, спеції: селера, ароматизатор 

куркума), перець чорний мелений, добавка (регулятор кислотності 

Е262, стабілізатор Е 331, хлорид натрію, антиоксидант Е 315), 

булочка 27% (борошно пшеничне в/г, вода питна, олія соняшникова 

рафінована, борошно житнє сіяне, цукор білий, дріжджі 

хлібопекарські пресовані, поліпшувач хлібопекарський (пшеничне 

борошно, глюкоза, соєве борошно, пшеничне борошно солодове, 

антиоксидант аскорбінова кислота), солод обсмажений з ячмінного 

борошна, сіль кухонна), сир 11% (сир твердий (молоко коров'яче, сіль 

кухонна, молочнокислі бактерії, сичужний фермент), вода питна, сир 

"Чеддер" (молоко коров'яче, сіль кухонна, молочнокислі бактерії, 

сичужний фермент), масло вершкове, молоко сухе знежирене, 

емульгатори (Е331, Е339), ароматизатор молочний натуральний, 

молочний білок, сіль кухонна, барвник Е160с, Е160а), антиспікаючий 

агент лецитин соняшниковий), соус 5% (олія соняшникова та/або 

соєва рафіновані дезодоровані у змінних пропорціях; вода питна; 

цукор; сіль кухонна харчова; порошок яєчного жовтка; крохмалі 

модифіковані; регулятори кислотності: кислота оцтова, кислота 

молочна; ароматизатори: «Гриль», «М’ясо», «Біла гірчиця»; 

консервант сорбат калію; суміш комплексна стабілізаційна 

(стабілізатори: гуарова камідь, ксантанова камідь); антиоксидант Е 

385; барвник екстракт паприки), закуска огіркова 4% (огірки солоні, 

вода питна, цукор, цибуля, олія соняшникова рафінована 

дезодорована, насіння гірчиці білої, сіль кухонна, паприка червона 

сушена, регулятор кислотності лимонна кислота), насіння гірчиці 

гострої, клітковина фруктова цитрусова, насіння гірчиці чорної, 

ароматизатори (перцю халапеньо, паприки, кропу, лаврового листа), 

стабілізатори (ксантанова камідь, гуарова камідь), барвники (бета-

каротин, екстракт куркуми), коріандр мелений, гвоздика мелена, 

кориця мелена, перець червоний мелений, перець духмяний мелений, 

базилік, перець чорний мелений, кардамон мелений, куркума 

мелена), цибуля ріпчаста 1% 

Містить глютен, гірчицю, яєчні, молочні продукти, соєвий білок, 

кунжут. Може містити сліди горіхів, люпину, арахісу, селери. 

Поживна(харчова) цінність 100г продукту: жири – 20,4г, з них 

насичені – 12.0; вуглеводи – 15,4г, цукри- 0,3г; білки – 14,0г; сіль 

– 0,4г.   

Енергетична цінність (калорійність) 100г продукту:  

301 ккал/ 1261 кДж 

Рекомендовано споживання виробу відразу після приготування. 

Термін придатності за t +63+65°С (в тепловій вітрині) - 2 год. 

Виробник: ТОВ «Клевер Сторс», 43010, Україна, м.Луцьк, пр. Волі,42. Тел. 

0-800-210-723. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гамбургер 

Бутерброд. ТУ У 10.7-38273126-001:2017.  

Маса нетто, кг: 0,110-4.5% 

Склад продукту: котлета 40% (м'ясна сировина (яловичина 

знежилована, жир-сирець яловичий), вода питна, сіль кухонна, 

добавка (згущувач Е401, стабілізатори Е450, Е516), добавка (харчова 

сіль, прянощі: селера, декстроза, спеції: селера, ароматизатор 

куркума), перець чорний мелений, добавка (регулятор кислотності 

Е262, стабілізатор Е 331, хлорид натрію, антиоксидант Е 315), 

булочка 36% (борошно пшеничне в/г, вода питна, олія соняшникова 

рафінована, борошно житнє сіяне, цукор білий, дріжджі 

хлібопекарські пресовані, поліпшувач хлібопекарський (пшеничне 

борошно, глюкоза, соєве борошно, пшеничне борошно солодове, 

антиоксидант аскорбінова кислота), солод обсмажений з ячмінного 

борошна, сіль кухонна), соус 18% (олія соняшникова та/або соєва 

рафіновані дезодоровані у змінних пропорціях; вода питна; цукор; 

сіль кухонна харчова; порошок яєчного жовтка; крохмалі 

модифіковані; регулятори кислотності: кислота оцтова, кислота 

молочна; ароматизатори: «Гриль», «М’ясо», «Біла гірчиця»; 

консервант сорбат калію; суміш комплексна стабілізаційна 

(стабілізатори: гуарова камідь, ксантанова камідь); антиоксидант Е 

385; барвник екстракт паприки), закуска огіркова 5% (огірки солоні, 

вода питна, цукор, цибуля, олія соняшникова рафінована 

дезодорована, насіння гірчиці білої, сіль кухонна, паприка червона 

сушена, регулятор кислотності лимонна кислота), насіння гірчиці 

гострої, клітковина фруктова цитрусова, насіння гірчиці чорної, 

ароматизатори (перцю халапеньо, паприки, кропу, лаврового листа), 

стабілізатори (ксантанова камідь, гуарова камідь), барвники (бета-

каротин, екстракт куркуми), коріандр мелений, гвоздика мелена, 

кориця мелена, перець червоний мелений, перець духмяний мелений, 

базилік, перець чорний мелений, кардамон мелений, куркума 

мелена), цибуля ріпчаста 1% 

Містить глютен, гірчицю, яєчні, молочні продукти, соєвий білок, 

кунжут. Може містити сліди горіхів, люпину, арахісу, селери. 

Поживна(харчова) цінність 100г продукту: жири – 30,2г, з них 

насичені – 10,8г; вуглеводи – 24,3г, цукри- 3,2г; білки – 10,3г; сіль 

– 0,8г.   

Енергетична цінність (калорійність) 100г продукту:  

410,4 ккал/ 1717 кДж 

Рекомендовано споживання виробу відразу після приготування. 

Термін придатності за t +63+65°С (в тепловій вітрині) - 2 год. 

Виробник: ТОВ «Клевер Сторс», 43010, Україна, м.Луцьк, пр. Волі,42. Тел. 

0-800-210-723. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bacon Сheese Бургер  

Бутерброд. ТУ У 10.7-38273126-001:2017.  

Маса нетто, кг: 0,126-4.5% 

Склад продукту: котлета 34% (м'ясна сировина (яловичина 

знежилована, жир-сирець яловичий), вода питна, сіль кухонна, 

добавка (згущувач Е401, стабілізатори Е450, Е516), добавка (харчова 

сіль, прянощі: селера, декстроза, спеції: селера, ароматизатор 

куркума), перець чорний мелений, добавка (регулятор кислотності 

Е262, стабілізатор Е 331, хлорид натрію, антиоксидант Е 315), 

булочка 30% (борошно пшеничне в/г, вода питна, олія соняшникова 

рафінована, борошно житнє сіяне, цукор білий, дріжджі 

хлібопекарські пресовані, поліпшувач хлібопекарський (пшеничне 

борошно, глюкоза, соєве борошно, пшеничне борошно солодове, 

антиоксидант аскорбінова кислота), солод обсмажений з ячмінного 

борошна, сіль кухонна), соус 15% (олія соняшникова та/або соєва 

рафіновані дезодоровані у змінних пропорціях; вода питна; цукор; 

сіль кухонна харчова; порошок яєчного жовтка; крохмалі 

модифіковані; регулятори кислотності: кислота оцтова, кислота 

молочна; ароматизатори: «Гриль», «М’ясо», «Біла гірчиця»; 

консервант сорбат калію; суміш комплексна стабілізаційна 

(стабілізатори: гуарова камідь, ксантанова камідь); антиоксидант Е 

385; барвник екстракт паприки), грудинка в/к 9% (м'якоть 

грудореберної частини свинячої туші в шкірі (без ребер), сіль 

кухонна, стабілізатори (піро- і трифосфати), модифікований 

крохмаль, загущувачі:карагенан, ксантан; екстракти прянощів: чилі-

перець, антиокислювач: ізоаскорбат натрію, рідсилювач смаку Е621, 

рослинний гідролізат, ароматизатори часнику, цибулі), сир 7% (сир 

твердий (молоко коров'яче, сіль кухонна, молочнокислі бактерії, 

сичужний фермент), вода питна, сир "Чеддер" (молоко коров'яче, сіль 

кухонна, молочнокислі бактерії, сичужний фермент), масло 

вершкове, молоко сухе знежирене, емульгатори (Е331, Е339), 

ароматизатор молочний натуральний, молочний білок, сіль кухонна, 

барвник Е160с, Е160а), антиспікаючий агент лецитин соняшниковий), 

закуска огіркова 4% (огірки солоні, вода питна, цукор, цибуля, олія 

соняшникова рафінована дезодорована, насіння гірчиці білої, сіль 

кухонна, паприка червона сушена, регулятор кислотності лимонна 

кислота), насіння гірчиці гострої, клітковина фруктова цитрусова, 

насіння гірчиці чорної, ароматизатори (перцю халапеньо, паприки, 

кропу, лаврового листа), стабілізатори (ксантанова камідь, гуарова 

камідь), барвники (бета-каротин, екстракт куркуми), коріандр 

мелений, гвоздика мелена, кориця мелена, перець червоний мелений, 

перець духмяний мелений, базилік, перець чорний мелений, 

кардамон мелений, куркума мелена), цибуля ріпчаста 1% 

Містить глютен, гірчицю, яєчні, молочні продукти, соєвий білок, 

кунжут. Може містити сліди горіхів, люпину, арахісу, селери. 

Поживна(харчова) цінність 100г продукту: жири – 24,6г, з них 

насичені – 8,3г; вуглеводи – 19,0г, цукри- 1,0г; білки – 10,8г; сіль 

– 0,4г.   

Енергетична цінність (калорійність) 100г продукту:  

341 ккал/ 1427 кДж 

Рекомендовано споживання виробу відразу після приготування. 

Термін придатності за t +63+65°С (в тепловій вітрині) - 2 год. 

Виробник: ТОВ «Клевер Сторс», 43010, Україна, м.Луцьк, пр. Волі,42. Тел. 

0-800-210-723. 

 

 

 

 


