
VALORES NUTRICIONAIS

INFORMAÇÕES GERAIS
Os valores nutricionais são para nossos produtos-padrão, servidos em nossos restaurantes. Variações podem ser encontradas no conjunto do produto. Porcentagem de Valores Diários de referência com base em uma dieta de 
2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Todas as informações disponíveis seguem a Legislação Brasileira – Anvisa de regulamentação de 
Rotulagem Nutricional. As informações nutricionais e de ingredientes são aplicadas apenas para restaurantes BURGER KING® do Brasil. Esses valores podem ter pequenas variações por região devido à disponibilidade do produto, 
ao tamanho, ao fornecedor local ou à estação. Produtos promocionais e em teste não estão inclusos nesta tabela. Burger King Corporation, seus franqueados e empregados não assumem responsabilidade devido à suscetibilidade 
ou alergia que tenha a pessoa a algum produto alimentício proporcionado em nossos restaurantes. Por favor, consulte sempre seu médico caso tenha alguma pergunta com respeito à sua dieta. Recomendamos para as pessoas 
que são sensíveis a algum alimento, sofrem de alergias ou possuem dietas especiais que visitem www.burgerking.com.br regularmente para obter informações mais atualizadas de nossos alimentos antes de adquiri-los.

Revisado em abril de 2019. Para informações mais atualizadas da tabela nutricional e alérgenos, consulte o www.burgerking.com.br
% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. * VD não estabelecido.

SHAKES Porção (unid.) Calorias (kcal) Calorias (kJ) Carboidratos (g) Proteínas (g)
Gorduras 
totais (g)

Gorduras 
saturadas (g)

Gorduras 
trans (g)

Fibra 
alimentar (g) Sódio (mg)

Shake de Chocolate 284 g 434 (22%) 1.817 (22%) 70 (23%) 6 (8%) 14 (25%) 9 (41%) 0* 0* 373 (15%)
Shake de Morango 295 g 409 (20%) 1.712 (20%) 72 (24%) 5 (7%) 11 (20%) 7 (32%) 0* 0* 320 (13%)
Shake de Baunilha 256 g 342 (17%) 1.432 (17%) 55 (18%) 5 (7%) 11 (20%) 7 (32%) 0* 0* 311 (13%)
Shake de Doce de leite 295 g 459 (23%) 1.922 (23%) 76 (25%) 8 (11%) 14 (25%) 9 (41%) 0* 0* 387 (16%)
Shake Especial de Crocante 276 g 416 (21%) 1.742 (21%) 72 (24%) 6 (8%) 11 (20%) 7 (32%) 0* 1 (4%) 339 (14%)
Shake Especial de Chocotriplo 311 g 482 (24%) 2.017 (24%) 71 (24%) 7 (9%) 18 (33%) 11 (51%) 0* 0 (0%) 363 (15%)
Shake Especial de Oreo® Chocolate 312 g 585 (29%) 2.449 (29%) 92 (31%) 8 (11%) 21 (38%) 11 (50%) 0* 1 (4%) 477 (20%)

Shake Especial de Oreo® Baunilha 298 g 539 (27%) 2.257 (27%) 84 (28%) 7 (9%) 19 (34%) 10 (45%) 0* 1 (4%) 447 (19%)
Shake Especial de Oreo® Morango 317 g 572 (29%) 2.395 (29%) 92 (31%) 7 (9%) 19 (34%) 10 (45%) 0* 1 (4%) 451 (19%)

BEBIDAS Porção (unid.) Calorias (kcal) Calorias (kJ) Carboidratos (g) Proteínas (g)
Gorduras 
totais (g)

Gorduras 
saturadas (g)

Gorduras 
trans (g)

Fibra 
alimentar (g) Sódio (mg)

Pepsi® 200 ml 87 (4%) 365 (4%) 22 (7%) * * * * * *
Pepsi® Zero 200 ml 0 (0%) 0 (0%) 0 (8%) * * * * * 8,3 (0%)
Pepsi® Twist 200 ml 88 (4%) 370 (4%) 22 (7%) * * * * * 1 (0%)
Guaraná Antarctica® 200 ml 80 (4%) 336 (4%) 20 (7%) * * * * * 11 (0%)
Guaraná Antarctica® Zero 200 ml 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) * * * * * 11 (1%)
Sukita® 200 ml 95 (5%) 398 (5%) 24 (8%) * * * * * 15 (1%)
Soda Antarctica® 200 ml 92 (5%) 387 (5%) 23 (8%) * * * * * 11 (1%)
H20H!® Limão 200 ml 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) * * * * * 12 (1%)
Lipton® Pêssego 200 ml 64 (3%) 269 (3%) 16 (5%) * * * * * 13 (1%)
Lipton® Limão 200 ml 74 (4%) 311 (4%) 19 (6%) * * * * * 20 (1%)
Água de Coco Kero Coco 200 ml 36 (2%) 151 (2%) 9,1 (3%) * * * * * 9,7 (0%)

PRODUTOS SAZONAIS Porção (unid.) Calorias (kcal) Calorias (kJ) Carboidratos (g) Proteínas (g)
Gorduras 
totais (g)

Gorduras 
saturadas (g)

Gorduras 
trans (g)

Fibra 
alimentar (g) Sódio (mg)

Mega Stacker Mafioso 2.0 455 g 1.278 (64%) 5.347 (64%) 58 (19%) 72 (96%) 83 (151%) 36 (164%) 0* 4 (16%) 2.218 (92%)

Mega Stacker Mafioso 3.0 608 g 1.692 (85%) 7.079 (85%) 61 (20%) 102 (136%) 144 (208%) 52 (236%) 0* 4 (16%) 2.663 (111%)

Mega Stacker Mafioso 4.0 763 g 2.100 (87%) 8.786 (87%) 63 (21%) 132 (176%) 146 (265%) 67 (306%) 0* 4 (16%) 3.108 (129%)

BK ™ Mix Bis Xtra® 190 g 406 (20%) 1.699 (20%) 59 (20%) 5 (7%) 17 (31%) 10 (45%) 0* 1 (4%) 250 (10%)

Shake Especial Bis Xtra® 329 g 663 (33%) 2.774 (33%) 99 (33%) 8 (11%) 26 (47%) 15 (68%) 0* 1 (4%) 454 (19%)

SANDUÍCHES WHOPPER® Porção (unid.) Calorias (kcal) Calorias (kJ) Carboidratos (g) Proteínas (g)
Gorduras 
totais (g)

Gorduras 
saturadas (g)

Gorduras 
trans (g)

Fibra 
alimentar (g) Sódio (mg)

WHOPPER® 361 g 677 (34%) 2.834 (34%) 54 (18%) 37 (49%) 35 (64%) 19 (86%) 0* 2 (8%) 1.457 (61%)

WHOPPER® Duplo 474 g 996 (50%) 4.170 (49%) 54 (18%) 64 (85%) 59 (107%) 27 (123%) 0* 2 (8%) 1.551 (65%)

WHOPPER Jr.® 196 g 369 (18%) 1.545 (18%) 32 (11%) 21 (28%) 18 (33%) 1 (4%) 0* 2 (8%) 631 (26%)

WHOPPER® Furioso 386 g 838 (42%) 3.508 (42%) 59 (20%) 39 (52%) 42 (76%) 18 (82%) 0* 2 (8%) 2.183 (91%)

SANDUÍCHES DE CARNE Porção (unid.) Calorias (kcal) Calorias (kJ) Carboidratos (g) Proteínas (g)
Gorduras 
totais (g)

Gorduras 
saturadas (g)

Gorduras 
trans (g)

Fibra 
alimentar (g) Sódio (mg)

Hambúrguer 124 g 297 (15%) 1.234 (15%) 31 (10%) 19 (25%) 12 (22%) 4 (19%) 0* 1 (4%) 533 (22%)

Cheeseburger 136,5 g 339 (17%) 1.407 (17%) 31 (11%) 21 (28%) 15 (28%) 6 (29%) 1* 1 (4%) 726 (30%)

Cheeseburger Bacon 144,6 g 379 (19%) 1.577 (19%) 31 (11%) 24 (32%) 18 (33%) 7 (33%) 1* 1 (4%) 878 (37%)

Rodeio™ 162 g 398 (40%) 1.666 (20%) 40 (13%) 18 (24%) 19 (34%) 8 (36%) 0* 2 (8%) 785 (33%)

King Duplo 212 g 518 (26%) 2.169 (26%) 31 (10%) 31 (41%) 30 (54%) 14 (64%) 0* 2 (8%) 868 (36%)

Stacker Triplo 486 g 1.529 (76%) 6.422 (76%) 35 (12%) 67 (89%) 124 (225%) 53 (240%) 3* 1,4 (5%) 2.937 (122%)

Cheddar 136 g 321 (16%) 1.344 (16%) 28 (9%) 17 (23%) 15 (27%) 7 (32%) 0* 3 (12%) 558 (23%)

Cheddar Duplo 181 g 410 (21%) 1.726 (21%) 28 (9%) 20 (26%) 24 (44%) 19 (86%) 1* 1,7 (7%) 540 (22%)

Cheddar Triplo 260 g 659 (33%) 2.757 (33%) 32 (11%) 40 (53%) 41 (74%) 19 (86%) 0* 3 (12%) 990 (41%)

Picanha 403 g 922 (46%) 3.873 (46%) 53 (17%) 44 (58%) 55 (100%) 26 (118%) 1,7* 3 (13%) 1.331 (55%)

Picanha Barbecue Bacon 450 g 1.158 (58%) 4.866 (58%) 56 (18%) 49 (65%) 81 (147%) 33 (150%) 1,7* 3,5 (14%) 1.215 (50%)

Picanha Cheddar Bacon 323 g 762 (38%) 3.188 (38%) 36 (12%) 39 (52%) 51 (92%) 23 (104%) 0* 2 (8%) 950 (40%)

Big King ® 312 g 806 (40%) 3.375 (40%) 148 (49%) 35 (46%) 50 (91%) 22 (100%) 1* 3 (12%) 1.174 (49%)

Mega Stacker 2.0 407 g 1.100 (55%) 4.605 (55%) 43 (14%) 66 (88%) 73 (133%) 33 (150%) 0* 3 (12%) 1.602 (67%)

Mega Stacker 3.0 560 g 1.512 (76%) 6.630 (76%) 46 (15%) 96 (128%) 104 (189%) 49 (223%) 0* 3 (12%) 2.047 (85%)

Mega Stacker 4.0 713 g 1.924 (96%) 8.055 (96%) 48 (16%) 126 (168%) 135 (245%) 64 (291%) 0* 3 (12%) 2.492 (104%)

Mega Stacker Atômico 2.0 427 g 1.184 (59%) 4.957 (59%) 43 (14%) 68,4 (91%) 81,2 (148%) 36 (164%) 0* 3 (12%) 1.788 (75%)

Mega Stacker Atômico 3.0 600 g 1.680 (84%) 7.334 (84%) 46 (15%) 100,8 (134%) 120,4 (219%) 55 (250%) 0* 3 (12%) 2.419 (101%)

Mega Stacker Atômico 4.0 773 g 2.176 (109%) 9.111 (109%) 48 (16%) 133,2 (178%) 159,6 (290%) 73 (332%) 0* 3 (12%) 3.050 (127%)

Mega Stacker Rodeio™ 2.0 483 g 1.276 (64%) 5.342 (64%) 65 (22%) 67 (89%) 82 (149%) 35 (159%) 0* 4 (16%) 2.318 (97%)

Mega Stacker Rodeio™ 3.0 636 g 1.690 (84%) 7.076 (84%) 68 (23%) 97 (129%) 113 (205%) 51 (232%) 0* 4 (16%) 2.763 (115%)

Mega Stacker Rodeio™ 4.0 788 g 2.087 (104%) 8.738 (104%) 69 (23%) 127 (169%) 143 (260%) 66 (300%) 0* 3 (12%) 3.190 (133%)

SANDUÍCHES DE FRANGO Porção (unid.) Calorias (kcal) Calorias (kJ) Carboidratos (g) Proteínas (g)
Gorduras 
totais (g)

Gorduras 
saturadas (g)

Gorduras 
trans (g)

Fibra 
alimentar (g) Sódio (mg)

Chicken Jr. 162 g 513 (26%) 2.152 (26%) 55 (18%) 16 (22%) 25 (46%) 6 (27%) 0* 3 (10%) 991 (41%)

Chicken Sandwich 210 g 609 (30%) 2.557 (30%) 53 (18%) 27 (36%) 32 (58%) 8 (34%) 0* 3 (14%) 1.429 (60%)

Chicken Crisp 336 g 621 (31%) 2.598 (31%) 74 (25%) 28 (37%) 24 (44%) 8 (36%) 0* 3 (12%) 1.790 (75%)

Chicken Crisp Barbecue Bacon 408 g 668 (33%) 2.795 (33%) 84 (28%) 29 (39%) 24 (44%) 8 (36%) 0* 4 (16%) 1.993 (83%)

VEGGIES Porção (unid.) Calorias (kcal) Calorias (kJ) Carboidratos (g) Proteínas (g)
Gorduras 
totais (g)

Gorduras 
saturadas (g)

Gorduras 
trans (g)

Fibra 
alimentar (g) Sódio (mg)

Veggie Burger 158 g 429 (21%) 1.796 (21%) 148 (49%) 18 (24%) 16 (29%) 11 (50%) 0* 6 (24%) 935 (39%)

Salada Levíssima 170 g 115 (6%) 482 (6%) 1 (0,3%) 4 (5%) 6 (12%) 4 (17%) 0* 2,5 (10%) 331 (14%)

Molho Caesar 18 g 53 (3%) 222 (3%) 1 (0%) 0 (0%) 5,3 (10%) 0,8 (4%) 0* 0 (0%) 284 (12%)

ACOMPANHAMENTOS Porção (unid.) Calorias (kcal) Calorias (kJ) Carboidratos (g) Proteínas (g)
Gorduras 
totais (g)

Gorduras 
saturadas (g)

Gorduras 
trans (g)

Fibra 
alimentar (g) Sódio (mg)

BK ® Chicken – 4 unidades 74 g 191 (9%) 800 (9%) 12 (4%) 12 (16%) 10 (18%) 3 (14%) 0* 1 (4%) 350 (15%)

BK ® Chicken – 6 unidades 111 g 287 (14%) 1.200 (14%) 18 (6%) 18 (24%) 15 (27%) 4,5 (20%) 0* 1,5 (6%) 525 (22%)

BK ® Chicken – 10 unidades 185 g 478 (24%) 2.001 (24%) 31 (10%) 30 (40%) 26 (47%) 8 (36%) 0* 3 (12%) 878 (36%)

BK ® Chicken com queijo – 4 unidades 74 g 195 (10%) 816 (10%) 11 (4%) 11 (15%) 12 (22%) 3 (14%) 0* 0 (0%) 527 (22%)

BK ® Chicken com queijo – 6 unidades 111 g 293 (15%) 1.226 (15%) 17 (6%) 17 (23%) 18 (33%) 5 (23%) 0* 0 (0%) 791 (33%)

BK ® Chicken com queijo – 10 unidades 185 g 488 (24%) 2.042 (24%) 28 (9%) 28 (37%) 29 (53%) 8 (36%) 0* 0 (0%) 1.318(55%)

Batata Frita pequena 74 g 203 (10%) 852 (10%) 24 (8%) 3 (4%) 10 (19%) 3 (13%) 0* 3 (12%) 360 (15%)

Batata Frita média 116 g 318 (16%) 1.335 (16%) 37 (12%) 5 (7%) 16 (30%) 5 (21%) 0* 5 (19%) 565 (24%)

Batata Frita grande 142 g 389 (19%) 1.634 (19%) 46 (15%) 6 (8%) 20 (36%) 6 (26%) 0* 6 (23%) 692 (29%)

BK ® Balde de batatas 284 g 778 (38%) 3.268 (38%) 92 (30%) 12 (16%) 40 (72%) 12 (52%) 0* 12 (46%) 1.384 (58%

Onion Rings média 91 g 319 (16%) 1.338 (16%) 36 (12%) 5 (6%) 17 (31%) 4 (20%) 0* 4 (15%) 570 (24%)

Onion Rings grande 130 g 455 (23%) 1.911 (23%) 52 (17%) 7 (9%) 24 (44%) 6 (28%) 0* 5 (21%) 814 (34%)

Trio Supremo 385 g 840 (42%) 3.528 (42%) 84 (28%) 26 (35%) 44 (80%) 12 (54%) 0,4* 9,4 (37%) 1.386 (58%)

Trio Furioso 385 g 840 (42%) 3.528 (42%) 84 (28%) 26 (35%) 44 (80%) 12 (54%) 0,4* 9,4 (37%) 1.386 (58%)

Batata Suprema média 221 g 368 (18%) 1.547 (18%) 36 (12%) 8,9 (12%) 20 (36%) 6,4 (29%) 0,4* 3,4 (13%) 337 (14%)

Batata Suprema grande 368 g 604 (30%) 2.538 (30%) 59 (20%) 15 (20%) 33 (60%) 11 (50%) 0,8* 6,4 (26%) 538 (22%)

Batata Furiosa média 184 g 604 (30%) 2.538 (30%) 61 (20%) 6,7 (9%) 26 (48%) 6,5 (29%) 0* 4,8 (19%) 1.064 (44%)

Batata Furiosa grande 354 g 1.149 (57%) 4.824 (57%) 118 (39%) 13 (17%) 53 (96%) 13 (59%) 0* 9,4 (37%) 1.990 (83%)

Maçã Inteira 100 g 59 (3%) 247 (3%) 15,3 (5%) 0,2 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0* 2,7 (11%) 0 (0%)

Iogurte de Morango 100 g 152 (8%) 638 (8%) 16 (5%) 4,9 (7%) 7,5 (14%) 4,9 (22%) 0* 0 (0%) 40 (2%)

SORVETES Porção (unid.) Calorias (kcal) Calorias (kJ) Carboidratos (g) Proteínas (g)
Gorduras 
totais (g)

Gorduras 
saturadas (g)

Gorduras 
trans (g)

Fibra 
alimentar (g) Sódio (mg)

Balde de Doce de leite 470 g 787 (39%)  3.292 (39%) 127 (42%) 14 (19%) 25 (45%) 16 (73%) 0* 0 (0%) 593 (25%)
Balde de Chocotriplo 505 g 845 (42%)  3.535 (42%) 119 (40%) 13 (17%) 35 (63%) 21 (96%) 0* 1 (4%) 548 (23%)
Balde de Chocolate 450 g 743 (37%)  3.109 (37%) 116 (39%) 11 (15%) 26 (47%) 16 (73%) 0* 1 (4%) 568 (24%)
Balde de Morango 470 g 690 (34%)  2.887 (34%) 118 (39%) 10 (13%) 20 (36%) 13 (59%) 0* 0 (0%) 463 (19%)
Balde de Oreo® Doce de leite 526 g 1.050 (52%)  4.393 (52%) 166 (55%) 17 (23%) 36 (65%) 19 (87%) 0* 0 (0%) 774 (32%)
Balde de Oreo® Chocolate 506 g 1.006 (50%)  4.209 (50%) 155 (52%) 13 (17%) 37 (67%) 19 (86%) 0* 1 (4%) 749 (20%)
Balde de Ovomaltine® 474 g 938 (47%)  3.925 (47%) 137 (46%) 12 (16%) 37 (67%) 16 (73%) 0* 2 (8%) 519 (22%)
Casquinha de Doce de leite 114 g 203 (10%) 850 (10%) 37 (12%) 2 (3%) 5  (9%) 3 (14%) 0* 0 (0%) 112 (5%)
Casquinha de Baunilha 124 g 168 (8%) 690 (8%) 25 (8%) 4 (5%) 5 (10%) 3 (15%) 0,2* 0,6 (2,2%) 129 (5%)
Casquinha Mista 125 g 211 (10%)  884 (10%) 35 (11%) 4,6 (6%) 6 (11%) 3,6 (16%) 0,2* 1 (3%) 145 (6%)
Casquinha Recheada de Chocolate 119 g 246 (12%) 1.029 (12%) 40 (13%) 3 (4%) 8 (14%) 4 (18%) 0* 1 (4%) 138 (6%)
Casquinha Recheada de Chocotriplo 145 g 229 (11%) 958 (11%) 35 (11%) 4 (5%) 9 (16%) 4 (20%) 0* 0 (0%) 136 (6%)
Casquinha Recheada de Doce de leite 119 g 242 (12%) 1.011 (12%) 43 (14%) 4 (6%) 6 (11%) 4 (18%) 0* 1 (4%) 149 (6%)
Casquinha Recheada Ovomaltine® 114 g 306 (15%) 1.281 (15%) 43 (14%) 5 (7%) 12 (22%) 5 (23%) 0* 1 (4%) 145 (6%)
Sundae de Chocolate 176 g 341 (17%) 1.432 (17%) 44 (15%) 7 (9%) 15 (28%) 9 (40%) 0,3* 1,5 (6%) 219 (9%)
Sundae de Morango 176 g 289 (14%) 1.214 (14%) 44 (15%) 6 (8%) 10 (18%) 4,6 (21%) 0,28* 1,5 (6%) 160 (7%)
Sundae de Doce de leite 148 g 288 (14%) 1.207 (14%) 41 (14%) 7,1 (9%) 10 (18%) 5,1 (23%) 0,2* 0,8 (3%) 199 (8%)

Sundae Especial de Ovomaltine® 188 g 403 (20%) 1.687 (20%) 50 (17%) 6 (8%) 19 (34%) 7 (9%) 0* 1 (4%) 173 (7%)

BK ™ Mix de Chocotriplo 201 g 347 (17%) 1.452 (17%) 48 (16%) 5 (7%) 15 (27%) 9 (40%) 0* 0 (0%) 216 (9%) 
BK ™ Mix de Ovomaltine® 151 g 353 (17%) 1.481 (17%) 62 (20%) 4,9 (6%) 9,2 (17%) 5,6 (25%) 0,2* 1,5 (6%) 205 (8%) 
BK ™ Mix de Oreo® 204 g 406 (20%) 1.705 (20%) 62 (21%) 5 (7%) 15 (27%) 7 (36%) 0* 1 (4%) 291,1 (12%)

MOLHOS Porção (unid.) Calorias (kcal) Calorias (kJ) Carboidratos (g) Proteínas (g)
Gorduras 
totais (g)

Gorduras 
saturadas (g)

Gorduras 
trans (g)

Fibra 
alimentar (g) Sódio (mg)

Molho Barbecue 28 g 34 (2%) 144 (2%) 8 (3%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0* 0 (0%) 395 (17%)

Ketchup 10 g 13 (1%) 53 (1%) 3 (1%) 0,2 (0,3%) 0 (0%) 0 (0%) 0* 0 (0%) 100 (4%)

Mostarda 7 g 5 (0,2%) 20 (0,2%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0* 0 (0%) 50 (2%)

Maionese BK ® 20 g 147 (7%) 614 (7%) 0 (0%) 0 (0%) 16 (29%) 2,7 (12%) 0* 0 (0%) 121 (5%)
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SANDUÍCHES
PÃO DE BRIOCHE
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, óleo de soja, glúten de trigo, dextrose, sal, amido, farinha de soja, cúrcuma, glacê (água, proteína vegetal, 
óleo de girassol, dextrose e amido modificado), vitaminas e ferro (ferro, B5, B6, B1 e ácido fólico), emulsionantes éster de ácido diacetil-tartárico de mono e diglicéridos e 
estearoil-2-lactilato de cálcio e melhorador de farinha de ácido ascórbico. Contém: glúten, derivados de trigo, centeio, cevada, aveia, soja e pode conter leite e ovo. 

PÃO COM GERGELIM
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, óleo vegetal de soja, gergelim, glúten, sal, farinha de soja, vitaminas B1, B6, PP e B5, ferro, conservador 
propionato de cálcio, emulsificantes ésteres de mono e diglicerídeos diacetilados com ácido tartárico, estearoil-2-lactil lactato de cálcio e polissorbato 80 e melhorador 
de farinha ácido ascórbico. Contém: glúten, derivados de trigo e soja, centeio, cevada, aveia e pode conter leite e ovo. 

PÃO ESPECIAL
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, óleo vegetal de soja, gergelim, glúten, sal, farinha de soja, vitaminas B1, B6, PP e B5, ferro, conservador 
propionato de cálcio, emulsificantes ésteres de mono e diglicerídeos diacetilados com ácido tartárico, estearoil-2-lactil lactato de cálcio e polissorbato 80 e melhorador 
de farinha ácido ascórbico. Contém: glúten, derivados de trigo e soja, centeio, cevada, aveia e pode conter leite e ovo.

PÃO POLVILHADO COM FARINHA DE MILHO
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, óleo vegetal de soja, gergelim, glúten, sal, farinha de soja, vitaminas B1, B6, PP e B5, ferro, sêmola de milho, 
conservador propionato de cálcio, emulsificantes ésteres de mono e diglicerídeos diacetilados com ácido tartárico, estearoil-2-lactil lactato de cálcio e polissorbato 80 
e melhorador de farinha ácido ascórbico. Contém: glúten, derivados de trigo e soja, centeio, cevada, aveia e pode conter leite e ovo.  

PÃO INTEGRAL COM GERGELIM
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, farinha de trigo integral, xarope caramelo, gergelim, gordura vegetal hidrogenada, glúten, açúcar, sal, 
conservador propionato de cálcio, mistura de aditivos (emulsificantes estearoil-2-lactil lactato de cálcio, ésteres de ácido diacetil tartárico com mono e diglicerídeos 
e polissorbato 80), farinha de soja e melhorador de farinha ácido ascórbico. Contém: glúten e soja. 

PÃO PRETO
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, glúten de trigo, cacau em pó, malte de trigo, pó de cevada, óleo de soja, amido, farinha de soja, mix de 
vitaminas e ferros (PP, ferro, B5, B6, B1 e ácido fólico), emulsificante ácido diacetil tartárico, éster de mono e diglicerídeo, cálcio estearoil-2-lactilato, carbonato de cálcio 
e melhorador de farinha ácido ascórbico. Contém: glúten, derivados de farinha, centeio, cevada, aveia e soja e pode conter leite e ovo. 

CARNE DO CHICKEN Jr.
Carne de frango, pele de ave, água, sal, açúcar, estabilizante: tripolifosfato de sódio, proteína hidrolisada de soja, aroma de manteiga, gordura de galinha, realçador de 
sabor: glutamato monossódico, fermento químico: pirofosfato de sódio, cebola em pó, alho em pó, pimenta-branca, corantes: caramelo e oleorresina de cúrcuma, amido 
de milho modificado, estabilizante: tripolifosfato de sódio, cobertura: empanamento final (farinha de trigo, derivados de milho, sal, emulsificantes: mono e diglicerídeos 
de ácidos graxos, açúcar, corante: urucum e fermento biológico), gel (farinha de trigo, fécula de mandioca, amido de milho modificado, amido de milho, sal, realçador de 
sabor: glutamato monossódico, pimenta-preta moída, espessante: goma guar e corante: oleorresina de páprica), pré-enfarinhamento [farinha de trigo, amido de milho, 
amido de milho modificado, sal e corante: oleorresina de páprica (INS 160c), gordura vegetal hidrogenada]. Contém: glúten, derivados de trigo, soja e leite, glutamato 
monossódico e pode conter ovo.

CARNE DO CHICKEN SANDWICH (CHICKEN PATTY)
Carne de frango, farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, gordura vegetal (soja e algodão), pele de frango, água, amido de mandioca, sal, pimenta-preta, glúten 
de trigo, extrato de levedura, cebola, alho, aromatizante: aroma natural de pimenta-preta. Contém: glúten, derivados de trigo e soja e pode conter cevada, centeio, 
aveia e leite.

CARNE DO CHICKEN CRISP (TENDERCRISP)
Peito de frango, água (6,76%), farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, óleo de girassol, amido de mandioca (3,78%), sal, gordura vegetal, glúten de trigo, 
alho, extrato de levedura, cebola, aromatizante (aroma natural de frango: Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes, Agrobacterium tumefaciens e Zea mays), 
estabilizante (tripolifosfato de sódio). Contém: glúten, derivados de trigo e de soja e pode conter ovo, cevada, centeio e aveia.

HAMBÚRGUER DE CARNE
100% carne bovina. Não contém glúten.

EMPANADO VEGGIE
Shiitake, queijo mussarela, flocos de batata, proteína vegetal de soja, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, cogumelo paris, molho de soja, farinha 
de rosca, shimeji, amido de milho, especiarias naturais (cebola, pimenta-preta, cebolinha, alho, pimenta-branca e pimenta-vermelha), sal, farinha de milho, amido 
modificado, glúten, ovo em pó, aroma natural de manteiga, corante natural de caramelo (INS 150a), fermentos químicos: pirofosfato dissódico (INS 450i) e bicarbonato 
de sódio (INS 500ii), antioxidante eritorbato de sódio (INS 316). Contém: glúten, soja, ovo e leite.

QUEIJO AMERICANO FATIADO
Queijo prato e/ou queijo tipo estepe e/ou queijo tipo cheddar [leite pasteurizado, fermento lácteo, cloreto de sódio (sal), coalho, cloreto de cálcio, corante natural de 
urucum e conservadores lisozima e nitrato de sódio], manteiga e/ou creme de leite e/ou butter oil, água, leite em pó, soro de leite em pó, caseína e/ou caseinatos, leite 
concentrado resfriado, cloreto de sódio (sal), estabilizantes citrato de sódio e polifosfato de sódio, aroma idêntico ao natural de queijo cheddar, reguladores de acidez ácido 
cítrico e ácido acético, conservador ácido sórbico e corante natural de urucum, páprica e betacaroteno. Não contém glúten. Contém: nozes, derivados de leite, ovo e soja 
e sulfito.

CEBOLA FURIOSA
Cebola, farinha de trigo, óleo vegetal (óleo de soja e óleo de canola), amido de milho, soro de leite, sal, especiarias, açúcar, dextrose, xarope de milho, aromas naturais, 
acidulante ácido cítrico, regulador de acidez lactato de cálcio, extrato de páprica. Contém: glúten, trigo, ovos, derivados de soja e de leite.

CEBOLA CARAMELIZADA AO MOLHO SHOYU
Cebola, água, molho shoyu, pasta de cebola, amido modificado, sal, acidulante ácido fosfórico (INS 338), conservador sorbato de potássio (INS 202), realçador de 
sabor glutamato monossódico (INS 621), agente de firmeza cloreto de cálcio (INS 509) e espessante goma xantana (INS 415). Contém: glúten, soja e derivados, 
glutamato monossódico e pode conter trigo e leite. 

CEBOLA CRISPY
Cebola natural cortada em tiras, frita em óleo vegetal de palma, adicionada de farinha e levemente de sal. Contém: glúten.

PIMENTA-JALAPEÑO
Pimenta-jalapeño, água, vinagre, sal, conservante benzoato de sódio. Não contém glúten. Pode conter derivados de soja.

PICLES
Pepino fermentado, vinagre, sal e especiarias, estabilizante cloreto de cálcio e conservante benzoato de sódio. Não contém glúten. Contém: lecitina de soja. 

BACON
Retalhos de barriga de suíno, salmoura, conservadores: nitrato e nitrito, antioxidante: eritorbato de sódio. Não contém glúten.

BACON PICADO EM CUBOS
Barriga suína, água, sal refinado, açúcar, dextrina, glucose, estabilizante polifosfato de sódio, conservantes nitrito e nitrato de sódio e antioxidante eritorbato de sódio. 
Não contém glúten. Pode conter traços de soja.

PEPPERONI
Carne suína, sal, toucinho, leite em pó, dextrose, vinho branco, pimenta-branca, extrato de alecrim, páprica, aromatizantes: aroma natural de: fumaça, páprica e alho, 
antioxidantes: ácido ascórbico, isoascorbato de sódio, estabilizantes: tripolifosfato de sódio, pirofosfato dissódico e polifosfato de sódio, conservante: nitrito de sódio. 
Não contém glúten. Contém: derivados de leite e pode conter soja.

SOBREMESAS  
COBERTURA DE CHOCOLATE                                                                                                                                                                                                                                             
Açúcar, água, gordura vegetal, xarope de glucose, soro de leite em pó, cacau em pó, leite em pó, amido modificado, sal, emulsificante lecitina de soja, aromatizante 
sintético idêntico ao natural, regulador de acidez fosfato dissódico e conservador sorbato de potássio. Contém aromatizante sintético idêntico ao natural. Não contém 
glúten. Contém: leite de vaca e derivados e soja.

COBERTURA DE MORANGO
Água, açúcar, xarope de glucose, morango, açúcar caramelizado, amido modificado, acidulante ácido cítrico, espessante goma xantana, aroma idêntico ao natural de 
morango, conservador sorbato de potássio, emulsificante mono e diglicerídeos de ácidos graxos, corante de caramelo e corante artificial vermelho bordeaux. Não contém 
glúten. Colorido artificialmente. Pode conter soja.

COBERTURA DE DOCE DE LEITE
Leite pasteurizado integral, açúcar, soro de leite em pó, creme de leite pasteurizado, xarope de glicose, amido modificado, conservador sorbato de potássio e aromatizante. 
Não contém glúten. Contém: leite e derivados.

SOFT MIX – SORVETE DE BAUNILHA
Leite pasteurizado e/ou leite reconstituído, açúcar, soro de leite concentrado e/ou soro de leite em pó, creme de leite e/ou manteiga e/ou butter oil, leite em pó, glicose 
de milho, mistura de estabilizantes (goma guar, mono e diglicerídeos, carboximetilcelulose sódica e carragena) e aroma artificial de baunilha. Aromatizado 
artificialmente. Não contém glúten. Contém: leite, derivados de ovo e soja e sulfito. 

DOCE DE LEITE UHT                                                                                                                                                                                                                                                               
Leite integral pasteurizado, whey concentrado, doce de leite [leite integral pasteurizado, açúcar, glicose de milho, lactose, bicarbonato de sódio, cloreto de sódio (sal)         
e citrato de sódio], açúcar, creme de leite pasteurizado, glicose de milho, corante natural caramelo, mix de emulsionantes (polidextrose, mono e diglicerídeos de ácidos 
graxos de grau alimentar, goma guar e carragena) e mistura de estabilizantes (citrato de sódio, trifosfato de sódio e difosfato de sódio). Não contém glúten. Contém: 
derivados de ovos, de leite e soja.

XAROPE PARA SHAKE – BAUNILHA
Água, açúcar líquido invertido, sal, pó para preparo de bebidas (xarope de glucose, amido modificado, açúcar, dióxido de titânio inorgânico e espessante goma xantana), 
aromatizantes, acidulante ácido cítrico e ácido fosfórico, goma xantana e conservante sorbato de potássio. Contém aroma sintético idêntico ao natural. Não contém glúten. 
Pode conter derivados de soja, ovo, leite, peixe e crustáceos (Macrobrachium e/ou Penaeus).

CHOCOLATE PICADO
Açúcar, licor de cacau, manteiga de cacau, leite em pó integral, gordura vegetal, soro de leite desmineralizado, gordura de leite desidratada, emulsificantes lecitina de soja 
e poliglicerol polirricinoleato e aromatizante. Não contém glúten. Contém: leite e derivados e derivados de soja.

CHOCOLATE BRANCO
Leite em pó, óleo de soja, açúcar, gordura vegetal, sal, emulsificante de lecitina de soja, emulsificante de poliglicerol polivinoleato e aromatizante natural. Não contém 
glúten. Contém: derivados de leite e de soja, lactose e pode conter amendoins, amêndoas, avelãs, castanhas, nozes e nozes do Brasil.

BOLINHAS TRIPLO CHOCOLATE
Açúcar, gordura vegetal, farinha de arroz, leite em pó desnatado, cacau em pó, farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico, creme pesado em pó, extrato de malte, 
leite em pó integral, sal, carbonato de cálcio antiebulição (E170i), goma-laca (E904), estabilizante goma arábica (E414) e aromatizante. Contém: glúten, sabor, lactose, 
derivados de leite, de soja e de cevada e pode conter trigo, centeio e aveia. 

COBERTURA DE OVOMALTINE®
Açúcar, óleo vegetal, cacau natural em pó, extrato de malte, flocos de Ovomaltine® (açúcar, extrato de cereal, glucose, cacau, soro de leite em pó, leite integral em pó, ovo 
em pó, sal, canela em pó, emulsificante lecitina de soja), leite integral em pó, emulsificante lecitina de soja. Contém: glúten, leite, ovo, soja e cevada.

OVOMALTINE®
Açúcar, extrato de cereal (cevada e malte), glucose, cacau em pó, soro de leite em pó, fosfato tricálcico, mix de vitaminas e minerais (fumarato ferroso, niacina, vitamina E, 
sulfato de zinco, ácido pantotênico, vitaminas B1, B2, B6 e A, ácido fólico e vitamina D), sal, canela, emulsificante lecitina de soja, regulador de acidez carbonato de sódio e 
aromatizante. Contém: glúten, cevada e derivados, derivados de leite e de soja.

CASQUINHA DE SORVETE
Farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, fécula de mandioca, gordura vegetal, emulsificante INS 322 (lecitina de soja), sal e corante artificial INS 150d. 
Contém: glúten, derivados de trigo e soja e pode conter cevada, centeio e aveia.

AMENDOIM
Amendoim torrado. Não contém glúten. Contém: amendoim e pode conter amêndoa, avelã, castanha-de-caju, castanha-do-pará e leite de vaca.

OREO®
Farinha de trigo, açúcar, gorduras vegetais (palma, palmiste), cacau magro em pó, amido de trigo, xarope de glucose-frutose, leveduras (bicarbonato de potássio, 
bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio), sal, emulsificantes (lecitina de soja, lecitina de girassol), aromas de baunilha. Contém: glúten, trigo, soja e leite.

BIS XTRA®
Açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro, ácido fólico, vitaminas B1, B2, B3 e zinco, soro de leite em pó, massa de cacau, manteiga de cacau, gordura vegetal 
hidrogenada, gordura vegetal, cacau, leite em pó integral, gordura de manteiga desidratada, farinha de soja, amendoim, sal, óleo vegetal, flocos de arroz, extrato de malte, 
emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato, fermento químico bicarbonato de sódio e aromatizante. Contém: amendoim, lactose, derivados de trigo, 
leite, soja e cevada e pode conter aveia, amêndoa, avelã, castanha-de-caju, centeio e látex natural.

MOLHOS
MOLHO BARBECUE 
Açúcar líquido invertido, polpa de tomate, polpa de abacaxi, vinagre, amido de milho, sal, molho inglês, condimento preparado de especiarias, aroma natural de fumaça, 
corante caramelo, acidulante ácido cítrico, sequestrante EDTA cálcio dissódico e conservador ácido sórbico. Contém aromatizante. Não contém glúten. Contém: derivados 
de soja e pode conter derivados de ovo, leite, peixes e crustáceos (Macrobrachium e/ou Penaeus). 

EXCLUSIVO MOLHO FURIOSO
Açúcar líquido invertido, molho de mostarda, ketchup, polpa de pimenta-vermelha, açúcar mascavo, amido modificado, sal, alho em pó, cebola em pó, aroma natural de 
fumaça e aroma idêntico ao natural de jalapeño, acidulante ácido cítrico, conservadores benzoato de sódio e ácido sórbico, estabilizante CMC. Contém aromatizante idêntico 
ao natural. Não contém glúten. Pode conter derivados de soja, leite, ovo, peixes e crustáceos (Macrobrachium e/ou Penaeus).

EXCLUSIVO MOLHO ESPECIAL PICANHA
Água, óleo vegetal de soja, amido modificado, molho de soja, condimento preparado de especiarias, vinagre, açúcar líquido invertido, gema de ovo, suco de limão, 
óleo essencial de mostarda, espessante goma xantana, conservador ácido sórbico, corante urucum e sequestrante EDTA cálcio dissódico. Não contém glúten. Contém: 
derivados de soja, ovo e pode conter derivados de leite, peixes e crustáceos (Macrobrachium e/ou Penaeus).

EXCLUSIVO MOLHO BK® STACKER
Óleo de soja, sweet relish, água, açúcar líquido invertido, vinagre, sal, polpa de tomate, gema em pó, cebola granulada, condimento preparado (glutamato monossódico, 
alho em pó, cebola em pó, pimenta-preta e vermelha), espessante goma xantana, conservadores benzoato de sódio e ácido sórbico, corantes naturais cúrcuma e caramelo, 
sequestrante EDTA cálcico-dissódico e antioxidantes BHT e/ou BHA. Não contém glúten. Contém: derivados de soja, ovo e glutamato monossódico e pode conter 
derivados de leite, peixes e crustáceos (Macrobrachium e/ou Penaeus).

MOLHO CAESAR
Água, óleo de soja, sal, amido modificado, açúcar, gema de ovo, queijo parmesão, vinagre, especiarias, alho, acidulantes [ácido lático (E270), ácido acético glacial (E260), 
ácido cítrico (E330) e ácido fosfórico (E338)], realçador de sabor glutamato monossódico (E621), aromatizantes, espessante goma xantana (E415), conservadores sorbato 
de potássio (E202) e benzoato de sódio (E211), regulador de acidez glucona delta lactona (E575), corantes betacaroteno (E160a) e caramelo (E150d) e sequestrante EDTA 
(E385). Não contém glúten. Contém: leite, soja, ovo e glutamato monossódico.

MOSTARDA
Vinagre, semente de mostarda, amido, açúcar, sal, especiarias e conservador benzoato de sódio. Não contém glúten. Pode conter derivados de soja, leite, ovo, peixes 
e crustáceos (Macrobrachium e/ou Penaeus).

KETCHUP
Água, polpa de tomate, glucose, açúcar líquido invertido, vinagre, sal, condimento preparado de especiarias (aromas naturais e antiumectante dióxido de silício), alho em 
pó, cebola em pó e conservante ácido sórbico. Contém: glúten e pode conter derivados de soja, leite, ovo, peixes e crustáceos (Macrobrachium e/ou Penaeus).

MAIONESE BK®
Óleo vegetal, água, gema de ovo, sal, vinagre, açúcar, suco de limão, cebola e alho em pó, oleorresina de páprica, aromatizante, conservador benzoato de sódio, 
sequestrante EDTA cálcico-dissódico e antioxidantes BHA e/ou BHT. Contém aromatizante. Não contém glúten. Contém: derivados de soja e ovo e pode conter derivados 
de leite, peixes e crustáceos (Macrobrachium e/ou Penaeus).

BACONESE
Óleo vegetal de soja, água, proteína texturizada de soja sabor bacon, vinagre, gema de ovo em pó, sal, açúcar líquido invertido, condimento preparado sabor bacon, coentro, 
suco de limão, alho em pó, cebola em pó irradiada, acidulante ácido fosfórico, conservador ácido sórbico, estabilizante goma xantana, corante caramelo III, aromatizante 
e sequestrante EDTA cálcio dissódico. Não contém glúten. Contém: soja, ovo e pode conter derivados de leite, peixes e crustáceos (Macrobrachium e/ou Penaeus).

MOLHO CHEDDAR
Leite reconstituído, água, manteiga, queijo tipo estepe (leite pasteurizado, fermento lácteo, cloreto de sódio, coalho, cloreto de cálcio, corante natural e conservante 
lisozima e nitrato de sódio), leite em pó, caseína, caseinatos, amidos, soro de leite em pó, leite concentrado resfriado, cloreto de sódio (sal), aroma idêntico ao natural de 
queijo cheddar, estabilizante: citrato de sódio, polifosfato de sódio e fosfato de sódio, regulador de acidez ácido cítrico, conservante ácido sórbico, corante sintético idêntico 
ao natural betacaroteno, corante páprica e corante natural de urucum. Contém aromatizante sintético idêntico ao natural. Colorido artificialmente. Não contém glúten. 
Contém: nozes, derivados de leite e soja, sulfito e pode conter ovo.

MOLHO CRÉOLE
Água, polpa de tomate, xarope de glucose, açúcar líquido invertido, vinagre, sal, especiarias (páprica, alho, orégano, coentro, louro, pimenta-preta e cominho), 
amido modificado, dextrose, extrato de levedura, condimento preparado sabor cravo, espessante goma xantana e conservador ácido sórbico. Não contém glúten.

ACOMPANHAMENTOS
BATATA FRITA
Batata, óleo vegetal de palma, amido modificado, farinha de arroz, dextrina de batata, sal, maltodextrina, estabilizante pirofosfato ácido de sódio, fermento químico 
bicarbonato de sódio e espessante goma xantana. Não contém glúten. Pode conter trigo.

ONION RINGS
Cebola picada, farinha de trigo, azeite de colza, farinha de rosca, água, açúcar, gelificante alginato de sódio. Contém: glúten.

BK ® CHICKEN
Carne de frango, água, farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, gordura vegetal (soja e algodão), farinha de milho fortificada com ferro e ácido fólico, pele de frango, 
sal, amido modificado de milho, proteína hidrolisada de soja, amido de milho, soro de leite, aipo, pimenta-preta, pimenta-branca, aromatizante: aroma idêntico ao natural de 
frango, estabilizantes: tripolifosfato de potássio e pirofosfato tetrassódico, acidulante: ácido cítrico. Contém: glúten e derivados de trigo, soja, leite e cevada.

BK ® CHICKEN COM QUEIJO
Carne congelada de frango, pele de galinha, água, amido modificado, sal, estabilizador de tripolifosfato de potássio, estabilizador de trifosfato trissódico, farinha de trigo, 
farinha de milho, soro de leite, acidulante ácido cítrico, proteína de soja, pimenta-preta, aipo, óleo de girassol, pimenta-branca. Contém: glúten, lactose, derivados de 
trigo, soja, leite e pode conter cevada e ovo.

SALADA
LEVÍSSIMA
Alface, cebola, croûton e tomate. Contém: glúten.

BEBIDAS
PEPSI®
Água gaseificada, açúcar, cafeína, extrato de noz-de-cola, corante caramelo I (INS 150a), acidulante ácido fosfórico (INS 338) e aromatizantes naturais compostos.  
Não contém glúten.

PEPSI® ZERO
Água gaseificada, cafeína, extrato de noz-de-cola, conservador benzoato de sódio (INS 211), corante caramelo IV (INS 150d), acidulantes ácido fosfórico (INS 338) e ácido 
cítrico (INS 330), edulcorantes artificiais: acessulfame K (INS 950) (9 mg/100 ml) e aspartame (INS 951) (35 mg/100 ml), aromatizantes naturais compostos. Não contém 
glúten. Sem adição de açúcares. Contém: fenilalanina.

PEPSI® TWIST
Água gaseificada, açúcar, suco concentrado de limão, cafeína, extrato de noz-de-cola, corante caramelo IV, aromatizante, conservador benzoato de sódio, regulador de 
acidez, citrato de sódio e acidulantes: ácido fosfórico e ácido cítrico. Não contém glúten.

GUARANÁ ANTARCTICA®
Água gaseificada, açúcar líquido, extrato vegetal de guaraná, aroma natural, acidulante (INS 330), conservantes (INS 202 e 211) e corante (INS 150d). Não contém glúten.

GUARANÁ ANTARCTICA® ZERO
Água gaseificada, extrato de guaraná, acidulante ácido cítrico, edulcorantes, aspartame (34,8 mg/100 ml) e acessulfame de potássio (9,0 mg/100 ml), conservador 
benzoato de sódio, aromatizante e corante caramelo IV. Não contém glúten. Sem adição de açúcares. Contém: fenilalanina.

SUKITA®
Água gaseificada, açúcar, suco natural de laranja, conservador (INS 211), corante (INS 110), antioxidante (INS 300), acidulante (INS 330), aromatizante (aroma natural de 
laranja), estabilizantes (INS 445ii, INS 444 e INS 1.450). Não contém glúten.

SODA ANTARCTICA®
Água gaseificada, suco de fruta, óleo essencial de limão, conservador benzoato de sódio, edulcorante (sacarina sódica e ciclamato de sódio). Não contém glúten.

H20H!® LIMÃO
Água gaseificada, contém 2,5% de suco concentrado de limão, vitaminas: B3, B5 e B6, aromatizantes naturais compostos, conservadores: benzoato de sódio (INS 211) e 
sorbato de potássio (INS 202), edulcorantes artificiais: aspartame (INS 951) (21 mg/100 ml) e acessulfame K (INS 950) (5 mg/100 ml) e sequestrante EDTA cálcio dissódico 
(INS 385). Não contém glúten. Contém: fenilalanina.

LIPTON® PÊSSEGO
Água, açúcar, acidulante ácido cítrico, extrato de chá-preto, suco concentrado de limão, antioxidante ácido ascórbico, citrato de sódio e aromatizante (aroma idêntico ao 
natural de pêssego). Não contém glúten.

LIPTON® LIMÃO
Água, açúcar, acidulante ácido cítrico, extrato de chá-preto, suco concentrado de limão, antioxidante ácido ascórbico, citrato de sódio e aromatizante (aroma idêntico ao 
natural de limão). Não contém glúten.

ÁGUA DE COCO KERO COCO
Água de coco, água de coco concentrada reconstituída e antioxidante metabissulfito de sódio. Não contém glúten.

Alérgicos: nossos produtos contêm trigo, leite, ovos, amendoim, nozes, amêndoas, 
castanhas-de-caju e soja. Todos os sanduíches contêm glúten e lactose.
Informações sobre alérgenos estão indicadas em negrito no final de cada produto. 
Todas as sobremesas e shakes podem conter traços de amendoim e nozes. Todos 
os produtos podem conter traços de castanha-do-pará.

OREO® and its Logo Design are registered trademarks of Mondelēz International Inc. used with permission. BIS® and its Logo Design are 
registered trademarks of Mondelēz International Inc. used with permission. OVOMALTINE® é uma marca registrada da Associated British 
Foods plc. TM & © 2019 Burger King Corporation. Uso sob licença. Todos os direitos reservados.
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