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Výrobky Donald's, které neobsahují lepek  

 

 Zmrzlinový pohár McSundae včetně polev - čokoládová, jahodová, 
karamelová (v plastovém kelímku)  

 Zmrzlinový dezert McFlurry s příchutí čokoládová, jahodová, 
karamelová. Pozor posypky KitKat a Lentilky lepek obsahují! 

 Mléčný koktejl (milk shake) s příchutí vanilkovou, jahodovou, 
čokoládovou 

 Bio mléko 

 Porcovaný kečup 

 Zeleninový „Zahradní salát“ a „Caprese salát“ – bez zálivky 

 Caesar salát - grilled chicken bez krutónů a bez zálivky  

 Zálivka na salát:  Jogurtová, Caesar, olivový olej panenský, balsamico 
ocet 

 Ovocný kelímek,  

 Káva, smetana do kávy, káva s mlékem, cappucino (bez posypu), 
ledová káva 

 Horká čokoláda 

 Čaj 

 Chlazené sycené nápoje - Coca Cola, Coca Cola Light, Fanta, Sprite, 
voda Aquarell - perlivá 

 Chlazené nesycené nápoje - Ledový čaj, voda Vittel, Pomerančový 
džus, jablečný džus 

 Omáčky – barbecue, hořčicová 

 Bramborové hranolky  

 Alternativní bramborové smažené výrobky od června 2013 používáme i 
tyto výrobky bez lepku.   

 
Snídaňová nabídka 

 Bramborová placička Hash Brown 

 Míchaná vejce se šunkou (a sýrem) – součást snídaňového menu (bez 
slaného muffinu) 
 

Detaily některých výrobků z hlavního menu 

Salát a zelenina v sendvičích a salátech lepek neobsahuje 
 
V textu níže vyznačeno  ANO = obsahuje lepek; NE = neobsahuje lepek; 

! = lepek není v receptuře, ale některá ingredience může obsahovat stopy 
lepku.  

Hamburger - žemle ANO, maso NE,  horčice NE, kečup NE 

Cheeseburger- žemle ANO, maso NE, sýr NE, horčice NE, kečup NE  

Cheeseburger Fresh  - žemle ANO, maso NE, sýr NE, omáčka NE,  

Bic Mac – žemle ANO, maso NE, sýr NE, omáčka NE  

Royal- žemle ANO, maso NE, hořčice NE, kečup NE, sýr NE  

Big Tasty Bacon- žemle ANO, maso NE, omáčka NE, sýr NE, slanina NE  

 
 



 

  

Big Tasty- žemleANO, maso NE, omáčka NE, sýr NE 

McWrap Grilled chicken – tortila ANO, grilované maso NE, omáčka NE, sýr NE  

McWrap Crispy chicken – tortilla ANO, smažené maso ANO, omáčka NE, sýr 

NE 

Saláty 

Caesar salát grilled chicken - sýr NE, grilované kuřecí maso NE, krutony ANO   

Caesar salát crispy chicken - sýr NE, smažené kuřecí maso ANO, krutony ANO   

krutony se k salátu podávají samostatně zabalené v plastovém sáčku.   

Snídaně 

McMuffin s vejcem a sýrem - muffin ANO, vejce NE, sýr NE, máslo NE 

McMuffin s vejcem a slaninou a sýrem  - muffin ANO, vejce NE, sýr NE, máslo 

NE, slanina NE 

Vepřový McMuffin s vejcem a sýrem - muffin ANO, vejce NE, sýr NE, máslo NE, 

vepřové maso NE 

Kuřecí McMuffin Fresh – muffin ANO, kuřecí maso ANO, omáčka NE, sýr NE, 

bramborová placka NE 

Vepřový McMuffin fresh – muffin ANO, vepřové maso NE, omáčka NE, sýr NE 

Vajíčkový Snack Wrap – tortilla ANO, míchaná vajíčka se šunkou NE, sýr NE,  

 

Toast se sýrem – žemle ANO, sýr NE 

Toast se sýrem a šunkou – žemle ANO, sýr NE, šunka NE 
Toast se sýrem a slaninou – žemle ANO, sýr NE, slanina NE 
 
 
Pivo Pilsner Urquell (Prazdroj)   
Deklarace výrobce: Neobsahuje žádné alergeny a je vhodný i pro celiaky při 
konzumaci do 1,5 litrů  
Birell nealkoholické pivo 
Deklarace výrobce: Neobsahuje žádné alergeny a je vhodný i pro celiaky při 
konzumaci do 2,0 litrů/den 

 
Upozornění: Výše uvedené údaje se vztahují pouze na výrobky McDonald's 
prodávané v České a Slovenské republice. Složení obdobných výrobků 
prodávaných v zahraničí nemusí být identické.  Uvedený seznam není nutričním 
doporučením. V případě pochybností konzumaci uvedených výrobků konzultujte 
se svým lékařem. Přes veškerou péči nelze vzhledem ke způsobu přípravy 
pokrmů v restauracích McDonald’s zcela vyloučit křížovou kontaminaci.  

Tato informace o alergenech je založena na deklaraci dodavatelů 
jednotlivých surovin a odráží stav k datu poslední aktualizace tohoto 
dokumentu.   
 
Vít Grec  
Quality Assurance Manager  


