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AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A. 

D/B/A Pizza Hut Romania 

 

Telefon:  +40 (21) 201 1757 Fax:  +40 (21) 201 1759 

Adresa:  American Restaurant System S.A. Calea Dorobantilor nr. 239, etaj 2, camera 1, Bucuresti, sector 1, 

Romania 

Cod Fiscal R06331682, R.C. J40/19307/1994 

 

 

 

 

MENIU PIZZA HUT EXPRESS 

Informații despre: 

Ingrediente, alergeni și 

gramaje produse 
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BLAT 
BLAT CLASSIC  

Ingrediente: blat (mic 210g/ mediu 360g) [făină albă de grâu, apă, ulei de floarea soarelui, mix drojdie (sare, drojdie, aromă de 

drojdie, emulgatori:  mono și digliceride de acizi grași; dezactivant drojdie; făină de grâu; ulei de floarea-soarelui; fermenți), făină 

de porumb]. 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetică Grăsimi, g Din care: acizi 
grași saturați, g 

Glucide, g Din care: 
zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Blat Classic 1149 272 5.03 0.64 44.4 2.57 3.4 10.65 1.54 

 

BLAT STUFFED CRUST  

Ingrediente: blat classic (mic 210g/ mediu 360g) [făină albă de grâu, apă, ulei de floarea soarelui, mix drojdie (sare, drojdie, 

aromă de drojdie, emulgatori:  mono și digliceride de acizi grași; dezactivant drojdie; făină de grâu; ulei de floarea-soarelui; 

fermenți], string cheese (110g/155g) [brânză mozzarella (95%) (lapte), amidon, aromă naturală de brânză, acidifiant (acid 

lactic), stabilizatori (fibre de citrice), arome (din lapte)], aromă cu usturoi [uleiuri vegetale (floarea soarelui), aromă naturală de 

usturoi-unt, beta-caroten (E160a), propulsor: butan (E943a), propan (E944)]. 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetică Grăsimi, g Din care: acizi 

grași saturați, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Blat Stuffed Crust 1158 275 9.13 4.3 33.41 2 2.47 13.76 1.75 

 

PIZZA  (mică/medie/mare) 

Gramajul produsului diferă în funcție de blatul ales. 
PIZZA MARGHERITA  

PIZZA pe blat classic (g) PIZZA pe blat Stuffed Crust (g) 

mic mediu mic mediu 

272 431 356 549 

Ingrediente: Blat la alegere (vezi gramaj și ingrediente de la categorie blaturi), brânză Mozzarella (50g/110g) [caș (lapte de 

pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag), apă, sare)], sos pizza marinara (35g/52g) [concentrat tomate (roșii, acid citric), apă, 

amestec condiment marinara spice (zahăr, ierburi aromatice (oregano, busuioc, maghiran, cimbru),  sare,  pudră de ceapă, 

maltodextrină, extract de drojdie, ulei de rapiță,  agent de îngroșare (gumă guar),  pudră de usturoi, agent anti-aglomerare, (dioxid 

de silicon)]. 
 

Pizza Margherita  pe Blat 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetică Grăsimi, g Din care: acizi 

grași saturați, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Blat Classic 1049 249 7.66 3.07 32.6 2.83 2.57 11.22 1.37 

Blat Stuffed Crust 1085 259 10.89 5.93 25.19 2.22 1.89 14.04 1.61 

 

PIZZA  ROMA  
PIZZA pe blat classic (g) PIZZA pe blat Stuffed Crust (g) 

mic mediu mic mediu 

297 514 380 632 

Ingrediente: Blat la alegere (vezi gramaj și ingrediente de la categorie blaturi), brânză Mozzarella (50g/110g) [caș (lapte de 

pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag), apă, sare)], sos pizza marinara (35g/52g) [concentrat tomate (roșii, acid citric), apă, 

amestec condiment marinara spice (zahăr, ierburi aromatice (oregano, busuioc, maghiran, cimbru)  sare, pudră de ceapă, 

maltodextrină, extract de drojdie, ulei de rapiță,  agent de îngroșare (gumă guar), pudră de usturoi, agent anti-aglomerare (dioxid 

de silicon)], felii de şuncă (20g/40g) [carne de porc, apă, agent gelatinizant (caragenan), amidon, fibre (orez), zaharuri 

(maltodextrină), sare, stabilizatori (trifosfati), antioxidant (ascorbat de sodiu), arome naturale, colorant (carmine), conservant 

(nitrit de sodiu)], ciuperci, măsline negre (14g/25g) [măsline înnegrite prin oxidare în saramură: măsline (59%), apă (39%), sare 

(1,4%), stabilizatori de culoare: gluconat de fier, corector de aciditate: acid lactic]. 
 
Pizza Roma pe Blat 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetică Grăsimi, g Din care: acizi 

grași saturați, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Blat Classic 981 234 8.56 3.44 27.53 2.4 2.2 10.49 1.28 

Blat Stuffed Crust 1028 245 11.18 5.85 22.22 1.96 1.7 13.12 1.51 

 

PIZZA  DOUBLE CHEESY (MOZZARELLA&CHEDDAR)  
PIZZA pe blat classic (g) PIZZA pe blat Stuffed Crust (g) 

mic mediu mic mediu 

240 432 328 556 

Ingrediente: Blat la alegere (vezi gramaj și ingrediente de la categorie blaturi), brânză Mozzarella (50g/110g) [caș (lapte de 

pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag), apă, sare)], brânză Cheddar (25g/45g) (*produs/din produs decongelat) [lapte, sare, 

amidon din cartofi, culturi de acid lactic, cheag microbian, colorant: E160b (ii)]. 
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Pizza Double Cheesy 

pe Blat 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetică Grăsimi, g Din care: acizi 
grași saturați, g 

Glucide, g Din care: 
zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Blat Classic 1190 282 10.25 4.58 33.25 1.99 2.66 13.14 1.53 

Blat Stuffed Crust 1188 282 12.66 6.91 26.1 1.62 2 15.33 1.72 

 

PIZZA  SPICY EUROPEANA  
PIZZA pe blat classic (g) PIZZA pe blat Stuffed Crust (g) 

mic mediu mic mediu 

306 531 397 656 

Ingrediente: Blat la alegere (vezi gramaj și ingrediente de la categorie blaturi), brânză Mozzarella (50g/110g) [caș (lapte de 

pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag), apă, sare)], sos pizza marinara (35g/52g) [concentrat tomate (roșii, acid citric), apă, 

amestec condiment marinara spice (zahăr, ierburi aromatice (oregano, busuioc, maghiran, cimbru), sare, pudră de ceapă, 

maltodextrină, extract de drojdie, ulei de rapiță,  agent de îngroșare (gumă guar),  pudră de usturoi, agent anti-aglomerare, (dioxid 

de silicon)], felii de şuncă (20g/40g) [carne de porc, apă, agent gelatinizant (caragenan), amidon, fibre (orez), zaharuri 

(maltodextrină), sare, stabilizatori (trifosfati), antioxidant (ascorbat de sodiu), arome naturale, colorant (carmine), conservant 

(nitrit de sodiu)], cubulețe din carne de vită (22g/35g) (*produs/din produs decongelat) [carne de vită (60%), apă, proteine din 

soia, sare, zahăr, glucoză, condimente, potențiator de aromă: monoglutamat de sodiu, ulei de rapiță], ciuperci, jalapenos (9g/15g)  

[ardei iute jalapenos, apă, oțet, sare, stabilizator: E509, conservant: E202, colorant riboflavina]  
 

Pizza Spicy Europeana 
pe Blat 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetică Grăsimi, g Din care: acizi 
grași saturați, g 

Glucide, g Din care: 
zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Blat Classic 976 233 8.84 3.58 26.18 2.34 2.08 11.03 1.34 

Blat Stuffed Crust 1023 244 11.29 5.87 21.39 1.963 1.63 13.43 1.55 

 

PIZZA  PEPPERONI 
PIZZA pe blat classic (g) PIZZA pe blat Stuffed Crust (g) 

mic mediu mic mediu 

277 479 360 579 

Ingrediente: Blat la alegere (vezi gramaj și ingrediente de la categorie blaturi), brânză Mozzarella (50g/110g) [caș (lapte de 

pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag), apă, sare)], sos pizza marinara (35g/52g) [concentrat tomate (roșii, acid citric), apă, 

amestec condiment marinara spice (zahăr, ierburi aromatice (oregano, busuioc, maghiran, cimbru),  sare,  pudră de ceapă, 

maltodextrină, extract de drojdie, ulei de rapiță,  agent de îngroșare (gumă guar),  pudră de usturoi, agent anti-aglomerare, (dioxid 

de silicon)], salam pepperoni (32g/40g) (*produs/din produs decongelat) [carne de vită, slănină, carne de porc, sare, condimente 

(muștar), dextroză, extract de condimente, antioxidanti (extract de rozmarin, ascorbat de sodiu), conservant (nitrat de sodiu)]. 
 

Pizza Pepperoni pe 

Blat 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetică Grăsimi, g Din care: acizi 

grași saturați, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Blat Classic 1173 280 11.92 4.69 29.39 2.58 2.42 12.5 1.65 

Blat Stuffed Crust 1176 281 13.87 6.94 23.34 2.08 1.84 14.79 1.81 

 

PIZZA  CHICKEN 
PIZZA pe blat classic (g) PIZZA pe blat  Stuffed Crust (g) 

mic mediu mic mediu 

332 585 420 709 

Ingrediente: Blat la alegere (vezi gramaj și ingrediente de la categorie blaturi), brânză Mozzarella (50g/110g) [caș (lapte de 

pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag), apă, sare)], sos pizza marinara (35g/52g) [concentrat tomate (roșii, acid citric), apă, 

amestec condiment marinara spice (zahăr, ierburi aromatice (oregano, busuioc, maghiran, cimbru)  sare, pudră de ceapă, 

maltodextrină, extract de drojdie, ulei de rapiță,  agent de îngroșare (gumă guar),  pudră de usturoi, agent anti-aglomerare, (dioxid 

de silicon)], cubulețe din carne de pui  (22g/35g) (*produs/din produs decongelat) [piept de pui (95 %), ulei de floarea soarelui, 

proteină vegetală din soia, stabilizatori (di și trifosfati de sodiu) amidon modificat, sare, sirop de glucoză, corectori de aciditate 

(acetat de sodiu carbonat de sodiu), potențiator de aromă (glutamat de sodiu), condimente (usturoi, boia de ardei dulce, boia de 

ardei iute, oregano, piper alb), agent de îngroșare (gumă xantan), zahăr, maltodextrină, transglutaminaze, aromă de fum], ardei,  

porumb boabe (15g/30g) (porumb dulce boabe, apă, zahăr, sare), ciuperci, măsline negre (14g/25g) [măsline înnegrite prin oxidare 

în saramură: măsline (59%), apă (39%), sare (1,4%), stabilizatori de culoare: gluconat de fier, corector de aciditate: acid lactic]. 
 

Pizza Chicken pe 

Blat 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetică Grăsimi, g Din care: acizi 

grași saturați, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Blat Classic 857 204 5.95 2.31 26.22 2.59 2.25 10.2 1.13 

Blat Stuffed Crust 729 174 6.42 3.03 18.94 1.89 1.7 9.14 0.94 
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PIZZA  QUATTRO STAGIONI  
PIZZA pe blat classic (g) PIZZA pe blat Stuffed Crust (g) 

mic mediu mic mediu 

308 488 392 653 

Ingrediente: Blat la alegere (vezi gramaj și ingrediente de la categorie blaturi), brânză Mozzarella (50g/110g) [caș (lapte de 

pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag), apă, sare)], sos pizza marinara (35g/52g) [concentrat tomate (roșii, acid citric), apă, 

amestec condiment marinara spice (zahăr, ierburi aromatice (oregano, busuioc, maghiran, cimbru),  sare,  pudră de ceapă, 

maltodextrină, extract de drojdie, ulei de rapiță,  agent de îngroșare (gumă guar),  pudră de usturoi, agent anti-aglomerare, (dioxid 

de silicon)], felii de şuncă (20g/40g) [carne de porc, apă, agent gelatinizant (caragenan), amidon, fibre (orez), zaharuri 

(maltodextrină), sare, stabilizatori (trifosfati), antioxidant (ascorbat de sodiu), arome naturale, colorant (carmine), conservant 

(nitrit de sodiu)], ardei, ciuperci, salam pepperoni (16g/20g) (*produs/din produs decongelat) [carne de vită, slanina, carne de 

porc, sare, condimente (muștar), dextroză, extract de condimente, antioxidanti (extract de rozmarin, ascorbat de sodiu), 

conservant (nitrat de sodiu)]. 
Pizza Quattro 

Stagioni pe Blat 
DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetică Grăsimi, 

g 

Din care: acizi 

grași saturați, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Blat Classic 1193 284 10.76 4.97 32.16 1.93 2.59 13.39 1.53 

Blat Stuffed Crust 1191 284 13.21 7.36 24.77 1.55 1.9 15.67 1.73 

 

PIZZA  SUPREMA  
PIZZA pe blat classic (g) PIZZA pe blat Stuffed Crust (g) 

mic mediu mic mediu 

304 532 304 650 

Ingrediente: Blat la alegere (vezi gramaj și ingrediente de la categorie blaturi), brânză Mozzarella (50g/110g) [caș (lapte de 

pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag), apă, sare)], sos pizza marinara (35g/52g) [concentrat tomate (roșii, acid citric), apă, 

amestec condiment marinara spice (zahăr, ierburi aromatice (oregano, busuioc, maghiran, cimbru),  sare,  pudră de ceapă, 

maltodextrină, extract de drojdie, ulei de rapiță,  agent de îngroșare (gumă guar),  pudră de usturoi, agent anti-aglomerare, (dioxid 

de silicon)], cubulețe din carne de vită (22g/35g) (*produs/din produs decongelat) [carne de vită (60%), apă, proteine din soia, 

sare, zahăr, glucoză, condimente, potențiator de aromă: monoglutamat de sodiu, ulei de rapiță], ardei, ciuperci, ceapă, salam 

pepperoni (16g/20g) (*produs/din produs decongelat) [carne de vită, slănină, carne de porc, sare, condimente (muștar), dextroză, 

extract de condimente, antioxidanti (extract de rozmarin, ascorbat de sodiu), conservant (nitrat de sodiu)]. 
 

Pizza Suprema pe 

Blat 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetică Grăsimi, g Din care: acizi 
grași saturați, g 

Glucide, g Din care: 
zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Blat Classic 990 236 8.59 3.44 27.31 2.68 2.23 11.18 1.35 

Blat Stuffed Crust 1050 251 12.28 6.65 20.1 2.01 1.64 14.16 1.54 

 

SOSURI 

KETCHUP DULCE (58g)  

Ingrediente: apă, concentrat de tomate ( 24%), zahăr, oțet din vin, amidon modificat din porumb, sare iodată, conservanti: benzoat 

de sodiu, sorbat de potasiu, condimente, stabilizatori: gumă guar, gumă xantan, acidifiant: acid citric. 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetică Grăsimi, g Din care: acizi 

grași saturați, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Ketchup dulce 317 75 <0.1 <0.1 16.60 14.40 0.60 1.30 0.20 

 

KETCHUP PICANT (58g)  

Ingrediente: apă, concentrat de tomate (24%), zahăr, oțet din vin, amidon modificat din porumb, sare iodată, conservanti: benzoat 

de sodiu, sorbat de potasiu, condimente, stabilizatori: gumă guar, gumă xantan, acidifiant: acid citric; extract natural de ardei iute. 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetică Grăsimi, g Din care: acizi 
grași saturați, g 

Glucide, g Din care: 
zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Ketchup picant 317 75 <0.1 <0.1 16.60 14.40 0.60 1.30 0.20 

 

SOS USTUROI (58g)  

Ingrediente: ulei 40%, apă, zahăr, amidon modificat din porumb, muștar  6% ( muștar , sare iodată, zahăr, sare iodată, amidon 

modificat din porumb, stabilizator: gumă xantan, colorant: betacaroten), usturoi (min.1.5% ), praf ou, proteine lapte, sare iodată, 

oțet din vin, piper, stabilizator: gumă xantan, conservanti: benzoat de sodiu, sorbat de potasiu, antioxidanti: BHA,BHT, acidifiant: 

acid lactic, acid citric. 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetică Grăsimi, 

g 

Din care: acizi 

grași saturați, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Sos usturoi 1626 395 39.70 4.30 5.90 5.40 4.70 1.00 1.22 
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Creaza-ți singur pizza pornind de la PIZZA MARGHERITA și adaugând ingredientele dorite: 

-cubulețe din carne de vită (22g/35g) (*produs/din produs decongelat) [carne de vită (60%), apă, proteine din soia, sare, zahăr, 

glucoză, condimente, potențiator de aromă: monoglutamat de sodiu, ulei de rapiță]; 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetică Grăsimi, g Din care: acizi 

grași saturați, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Vită 772 185 12 5.2 1.6 <0.5 - 17 1.6 

-cubulețe din carne de pui  (22g/35g) (*produs/din produs decongelat) [piept de pui (95 %), ulei de floarea soarelui, proteina 

vegetală din soia, stabilizatori (di și trifosfati de sodiu) amidon modificat, sare, sirop de glucoză, corectori de aciditate (acetat de 

sodiu carbonat de sodiu), potențiator de aromă (glutamat de sodiu), condimente (usturoi, boia de ardei dulce, boia de ardei iute, 

oregano, piper alb), agent de îngroșare (gumă xantan), zăhar, maltodextrină, transglutaminaze, aromă de fum]. 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetică Grăsimi, g Din care: acizi 
grași saturați, g 

Glucide, g Din care: 
zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Pui 513 123 1.68 0.25 3.02 0.88 - 23.83 1.25 

-salam pepperoni (16g/20g) (*produs/din produs decongelat) [carne de vită, slănină, carne de porc, sare, condimente (muștar), 

dextroză, extract de condimente, antioxidanti (extract de rozmarin, ascorbat de sodiu), conservant (nitrat de sodiu)]; 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetică Grăsimi, g Din care: acizi 

grași saturați, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Pepperoni 2218 536 48.6 18.7 1.7 0.5 1.2 23.5 4.06 

-felii de şuncă (20g/40g) [carne de porc, apă, agent gelatinizant (caragenan), amidon, fibre (orez), zaharuri (maltodextrină), sare, 

stabilizatori (trifosfati), antioxidant (ascorbat de sodiu), arome naturale, colorant (carmine), conservant (nitrit de sodiu)]; 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetică Grăsimi, g Din care: acizi 

grași saturați, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Felii de sunca 1238 317 29 12 1 0.5 - 13 1.8 

-Ciuperci; 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetică Grăsimi, g Din care: acizi 

grași saturați, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Ciuperci 92 22 0.3 0 3.3 0 1 3.1 0 

-Ardei; 
 
Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetică Grăsimi, g Din care: acizi 

grași saturați, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Ardei 109 26 0 0 6 4.2 2 1 0.004 

-Ceapă; 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetică Grăsimi, g Din care: acizi 

grași saturați, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Ceapă 146 35 0.1 0 8.8 7 - 1.2 0.01 

-măsline negre (14g/25g) [măsline înnegrite prin oxidare în saramură: măsline (59%), apă (39%), sare (1,4%), stabilizatori de 

culoare: gluconat de fier, corector de aciditate: acid lactic]; 
 
Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetică Grăsimi, 
g 

Din care: acizi 
grași saturați, g 

Glucide, g Din care: 
zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Masline negre 57 13 1 0 1 0 0 0 0.18 

-porumb boabe (15g/30g)  (porumb dulce boabe, apă, zahăr, sare); 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetică Grăsimi, g Din care: acizi 

grași saturați, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Porumb 500 118 1.3 0.1 22 3.2 3.3 3 0.53 

-jalapenos (9g/15g) [ardei iute jalapenos, apă, oțet, sare, stabilizator: E509, conservant: E202, colorant riboflavina]; 
 
Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetică Grăsimi, g Din care: acizi 
grași saturați, g 

Glucide, g Din care: 
zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Jalapenos 71 17 0.22 0 2.41 1.32  0.46 1.29 

-brânză Mozzarella (50g/110g)  [caș (lapte de pasteurizare, sare, culturi lactice, cheag), apă, sare)]. 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetică Grăsimi, 

g 

Din care: acizi 

grași saturați, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Brânză Mozzarella 1178 284 21.47 13.54 3.47 0.49 0.98 18.63 1.3 
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-brânză Cheddar (25g/45g) (*produs/din produs decongelat) [lapte, sare, amidon din cartofi, culturi de acid lactic, cheag 

microbian, colorant: E160b (ii)]. 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetică Grăsimi, 

g 

Din care: acizi 

grași saturați, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Brânză Cheddar 1546 370 30.4 18.8 1.8 0.2  22.5 1.9 

 

DESERT 

WAFFLE NUTELLA (120g) 

Ingrediente: Gofra (90g) (*produs/din produs decongelat) (făină: grâu, uleiuri și grăsimi vegetale (palmier), zahăr, apă, oua, 

drojdie, sirop de zahăr invertit, lapte praf integral, sare, emulgatori: lecitine, E471; corector de aciditate: acid citric; arome, 

colorant: carotenoide), cremă de alune de pădure cu cacao (30g) (zahăr, ulei de palmier*, alune de pădure (13%), lapte praf 

degresat (8,7%), cacao degresată pudră (7,4%), emulgator: lecitină (soia), vanilină, ulei floarea soarelui, zahăr brun). 
 
Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetică Grăsimi, g Din care: acizi 

grași saturați, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Waffle Nutella 1950 467 26.22 12.5 51.55 29.89 1.19 5.59 0.68 

 

BĂUTURI  

COCA-COLA 500 ml sticlă  

Ingrediente: apă, zahăr ,dioxid de carbon, colorant: caramel E150d, acidifiant:acid fosforic, arome naturale, cafeină. Contine: 

cafeină. 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetică Grăsimi, g Din care: acizi 

grași saturați, g 

Glucide, 

g 

Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Coca-Cola 180 42 0 0 10.60 10.60 0 0 0 

 

FANTA PORTOCALE  500 ml sticlă  

Ingrediente: apă, zahăr, suc de portocale (min 5%), dioxid de carbon, acidifiant acid citric, arome naturale de portocale cu alte 

arome naturale, antioxidant acid ascorbic, colorant beta-caroten, stabilizator: gumă de guar. 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetică Grăsimi, g Din care: acizi 

grași saturați, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Fanta Orange 183 43 0 0 10.50 10.50 0 0 0 

 

SPRITE 500 ml sticlă  

    Ingrediente: apă, sirop de fructoză – glucoză, dioxid de carbon, acidifiant acid citric, îndulcitori: acesulfam-K, aspartam și E 

959, conservant benzoat de sodiu, corector de aciditate citrați de sodiu, arome naturale de lămâie și lămâie verde. Conține o sursă 

de fenilalanină. 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetică Grăsimi, g Din care: acizi 
grași saturați, g 

Glucide, g Din care: 
zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Sprite 40 9 0 0 2 2 - 0 0.01 

 

FUZETEA cu Piersica și Hibiscus 500 ml  

    Ingrediente: apă, zahăr, fructoză, acid citric, acid malic, extract de ceai (0,12%), suc de piersici din concentrat (0,1%), arome 

naturale, corector de aciditate: citrat de sodiu, antioxidanti: acid ascorbic, extract de hibiscus (0,01%), îndulcitor glicozide derivate 

din steviol. 

BĂUTURĂ RĂCORITOARE NECARBOGAZOASĂ CU EXTRACT DE CEAI ȘI AROMĂ DE PIERSICĂ ȘI HIBISCUS, CU 

ZAHĂR ȘI ÎNDULCITORI. PRODUS PASTEURIZAT. Nu conține conservanți. 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetică Grăsimi, g Din care: acizi 

grași saturați, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

FUZE TEA cu 
Piersica și Hibiscus 

80 19 0 0 4.40 4.40 - 0 0.05 

 

FUZE TEA Lămâie și Lemongrass (pet) 250 ml  

    Ingrediente: apă, zahăr, fructoză, acidifiant: acid citric, extract de ceai (0,12%), corector de aciditate: citrati de sodiu, suc de 

lămâie din concentrat (0,1%), arome naturale, antioxidant: acid ascorbic, extract de lemongrass (0,01%), îndulcitor glicozide 

derivate din steviol. 

BĂUTURĂ RĂCORITOARE NECARBOGAZOASĂ CU EXTRACT DE CEAI ȘI AROMĂ DE LĂMÂIE ȘI LEMONGRASS, 

CU ZAHĂR ȘI ÎNDULCITORI. PRODUS PASTEURIZAT.  
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Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetică Grăsimi, g Din care: acizi 
grași saturați, g 

Glucide, g Din care: 
zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

FUZE TEA Lămâie 

și Lemongrass 
80 19 0 0 4.40 4.40 - 0 0.06 

 

CAPPY PULPY PORTOCALE 330 ml  

Ingrediente: apă, sirop de fructoză-glucoză, suc de portocale din concentrat (7%), pulpă de portocale (4%), acidifiant: acid citric, 

corector de aciditate: citrați de sodiu, stabilizatori: gumă de acacia și E445, arome, antioxidanți: acid ascorbic, colorant: caroteni. 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetică Grăsimi, g Din care: acizi 

grași saturați, g 

Glucide, g Din care: 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Capy de portocale 165 39 0 0 9.3 9.3 - 0 0.03 

 

CAPPY PULPY PIERSICI (330ml)  

Ingrediente: apă, piure de piersici din concentrat (20%), sirop de fructoză-glucoză, bucăți de piersică (2%), stabilizator pectine, 

acidifianti: acid citric și acid malic, arome, antioxidant: acid ascorbic, îndulcitor: glicozide derivate din steviol, colorant: caroteni. 
 

Articol 

DECLARAȚIE NUTRIȚIONALĂ exprimată per 100 g produs 

Valoare energetica Grasimi, g Din care acizi 

grasi saturati, 
g 

Glucide, g Din care 

zaharuri, g 

Fibre, g Proteine, g Sare, g  

kJ kcal 

Cappy Nectar 

Portocale 
162 38 0 0 9 9 - 0 0.01 

 
APĂ PLATA-DORNA 500 ml 

APĂ MINERALA-DORNA 500 ml  
 
Fructe cu coajă - Migdale, alune de pădure, nuci, anacarde, nuci de brazilia, fistic, nuci de macadamia și nuci de Queensland. Dioxid de sulf și sulfiti în 

concentrații de peste 10mg/kg sau 10mg/litru, exprimate în SO2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kJ/ 2000 kcal). Nu pot fi excluse combinații încrucișate la fiecare dintre ingrediente cât și anumite impurități 
tehnologice inevitabile ale fiecaror produse. Datele se bazează pe rețete standard. Pot exista variații în domeniu de toleranță specificat. Toate produsele Pizza Hut 

pot conține urme de substante alergene (lactoză, gluten, soia, ou, țelină, muștar, fructe cu coajă, arahide, semințe de susan, pește, crustacee, dioxid de sulf, lupin, 

moluste) ce provin din materiile prime obținute în fabrici, ce procesează alimente cu conținut de subsțante alergene. Unele produse vândute în restaurantele Pizza 
Hut nu sunt prezente în acest meniu, în special cele de sezon și cele nou promovate. Valorile nutriționale pot prezenta variații în funcție de sezon, locație și alti 

factori (rotunjirea numarului zecimal), putând suporta modificări fără o înștiințare prealabilă. Dacă doriți informații suplimentare despre oricare dintre produsele 
noastre, vă rugam întrebați membrii echipei Pizza Hut. 

Informația furnizată este disponibilă începând cu 10.03.2023 și poate fi schimbată în orice moment. 

 


