Jak si objednat?

6

gr fat
or less

1 Vyberte si velikost a druh pečiva
Na výběr máte z 15cm nebo 30cm (footlong TM)
sendviče. Každý den přímo v restauraci pečeme tyto
druhy pečiva: světlé, tmavé, sýr a oregáno, sezamové
a ovesné s medem. Vybrat si můžete také flatbread
či wrap.

Šunka
| Ham

Kurecí prsícko
| Chicken Breast

Subway ClubTM

Kure Teriyaki
| Chicken Teriyaki

Hovezí
| Beef

Big Beef Melt

2 Vyberte si náplň do sendviče
Vybírat můžete ze 17 různých variant.

Veggie Delite®

Masové kulicky s
omáckou Marinara
| Meatballs Marinara

Subway MeltTM

Pikantní italský
| Spicy Italian

Tunák
| Tuna

Falafel

B.L.T.

Krutí šunka
| Turkey

Veggie Patty

Steak s taveným sýrem Italský B.M.T.®
| Steak & Cheese
| Italian B.M.T.®

3 Vyberte si extra náplně
• Dvojitý sýr
• Slanina
• Dvojitá porce masa
• Avokádo

4 Přidejte zeleninu
• Ledový salát
• Rajče
• Okurka

• Zelená paprika • Nakládané okurky
• Červená cibule • Černé olivy
• Jalapeños

5 Přidejte oblíbenou omáčku
• Majonéza
• Medová hořčice
• Olivový olej

Doprejte si footlong™

Saláty

Cookies

• Sladká cibulová
• BBQ
• Chipotle Southwest • Ranch
• Jogurtová
• Caesar

Horké nápoje

Studené nápoje

Informace o alergenech

• Čaj
• Espresso
• Cappuccino
• Latte Macchiato
• Latte Macchiato s příchutí
• Další kávy dle nabídky v restauraci

• Bezedný kelímek • Toma 100% džus
• Pepsi
• Toma natura
• Mirinda
• Lipton ledový čaj
• 7UP
• Další nápoje dle nabídky v restauraci

Použijte prosím tento QR kód. Informace vám může podat také obsluha.

Nabídka se může lišit v závislosti na restauraci.

Nabídka se může lišit v závislosti na restauraci.

Vaše objednávka se připravuje v oblasti, kde se
manipuluje s alergeny, a přestože se snažíme udržovat
všechny přísady oddělené, nemůžeme zaručit, že jsou
veškeré používané suroviny bez alergenu. Nemůžeme
zaručit vegetariánský charakter produktu.

Sestavte si
Menu

Subway
Snídane

Vychutnejte si kompletní
jídlo tak, jak ho máte rádi

Zacnete den vydatnou snídaní

Přidejte si ke svému
sendviči nápoj, cookie,
chipsy nebo jablko.

Subway®
Menu
Zeptejte se na další informace ve vaší nejbližší restauraci SUBWAY®.

Naše zapečené snídaňové sendviče s vaječnou
omeletou promění spolu s lahodnou kávou
vaše ráno v oblíbenou část dne.

• Sendvič, salát nebo wrap
• Studený nebo horký nápoj
• Cookie, chipsy nebo jablko

Naše snídaňové sendviče:
• Omeleta se sýrem
• Omeleta se šunkou a sýrem
• Omeleta se slaninou a sýrem
• Omeleta s klobásou a sýrem

Jídlo vám rádi zabalíme s sebou.

Doporučujeme s kávou nebo džusem.

Přidejte se k nám na Facebooku:
www.facebook.com/subwayceskarepublika

www.subway.cz

Nabídka je platná pouze ve vybraných restauracích a vztahuje se k 15cm snídaňovému sendviči

Obrázky produktů jsou ilustrační. SUBWAY® je registrovaná ochranná známka společnosti Subway IP Inc.

s kávou nebo čajem. Obrázky produktů jsou ilustrační.
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