
Lista tuotteista, joiden reseptiikkaan ei kuulu  
vehnää, ruista tai kauraa.

Tämä lista ei takaa tuotteen soveltuvuutta keliaakikoille.

Täytteet ja  
jälkiruuat

• Salaatti
• Tomaatti
• Sipuli
• Salaatti Mix
• Siirappidippi
• Sinappi
• Majoneesi
• Mansikkakastike
• Suolakurkku
• Hampurilaisjuusto
• Suklaa-, mansikka- ja 

vanilja pirtelö
• Suklaa- mansikka ja 

vanilja sundae

Hampurilaiset  
ja lisukkeet

• Whopper®- pihvi
• Whopper JR –pihvi
• Hampurilaispihvi
• Pekoni
• Munapihvi
• Ranskalaiset*
• Gluteeniton sämpylä

 
 

*Nämä tuotteet voidaan paistaa  
samassa öljyssä gluteenia  
sisältävien tuotteiden kanssa

Kastikkeet, Dipit 
ja juomat

• Suklaakastike
• Balsamico-kastike
• Coca-Cola, Coca-Cola Light,

Coca-Cola Zero, Sprite Zero, 
Fanta, Tropicana appelsiini- 
ja omenamehu

• Maito
• Kahvi
• Mango smoothie
• Mansikka-banaani smoothie 

Nämä tiedot perustuvat toimittajiemme tuoteselosteisiin ja ne ovat mahdollisimman täydellisiä julkaisuajankohtanaan: HELMIKUUSSA 2017. Mukana ei ole testituotteita eikä alueellisia tuottei-
ta. Tosiasiallinen gluteenipitoisuus voi vaihdella, ja se riippuu tuotteen toimittajasta ja käsittelystä samoin kuin kunkin yksittäisen ravintolan ruoanvalmistuskäytännöistä. Tuotteiden koostumus 
voi muuttua aika ajoin, ja päivitämme tätä luetteloa sitä mukaa kuin tuotteissamme tapahtuu muutoksia. Kaikki 100 % hedelmämehut, hunaja, maito, hedelmät ja vihannekset, joita ei ole käsi-
telty gluteenipitoisella pinnoitteella, ovat gluteenittomia.

Burger King Corporation, ja sen työntekijät eivät vastaa siitä, että asiakas on herkistynyt tai allerginen jollekin ravintoloissamme tarjotulle elintarvikkeelle. Ottakaa aina yhteyttä terveysalan 
ammattilaiseen, jos teillä on ruokavaliotanne koskevia kysymyksiä. Kehotamme asiakkaitamme, joilla on ruoka-allergioita tai erityisiä ruokavaliota koskevia vaatimuksia, tarkistamaan säännöl-
lisesti sivuiltamme www.burgerking.fi viimeisimmät ruoka-aineitamme koskevat tiedot ennen tilauksen tekemistä. 
TM & © 2014 Burger King Corporation, kaikki oikeudet pidätetään. © 2014 The Coca-Cola Company. ”Coca-Cola Classic,” ”Diet Coke,” ”Sprite” ”ICEE” ja ”Minute Maid” ovat Coca-Cola Compa-
nyn rekisteröityjä tuotemerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään. DR. PEPPER on rekisteröity tuotemerkki, jonka haltija on Dr Pepper/Seven Up, Inc. © 2014. ”NESTLE PURE LIFE” on rekisteröity 
tuotemerkki, jonka haltija on Nestle Waters North America, Inc.


