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Korv
FRANKFURTER
Fläskkött (79%), vatten, potatismjöl, sojaprotein, salt, kry-
ddblandning (kryddor (innehåller senap), socker, druvsocker, 
kryddextrakt), stabilisator (E450, E451), torkad lök, antioxidant 
(E301), konserveringsmedel (E250). Kokt och rökt.

NÄRINGSINNEHÅLL/100G - ENERGI: 1120KJ/ 270KCAL, PROTEIN: 
13G, KOLHYDRAT: 4G, FETT: 21G, SALT: 1,8G

BACONLINDAD KORV
Fläskkött 64%, vatten, ister, potatismjöl, ärtmjöl, sojaprotein, 
salt, lök, kryddextrakt, stabilisator (E 451), antioxidant (E 301), 
konserveringsmedel (E 250), Bacon: Sidfläsk, salt, antioxidant 
(E 301), konserveringsmedel (E 250) Rökt.

NÄRINGSINNEHÅLL/ 100G - ENERGI: 1200KJ/ 290KCAL, PROTEIN: 
12G, KOLHYDRAT: 4G, FETT: 25G, SALT: 2,5G

GRILL KORV
Fläskkött 64%, vatten, ister, potatismjöl, ärtmjöl, sojaprotein, 
salt, fläsksvål, kryddextrakt, lök, stabilisator (E 451), antioxidant 
(E 301), konserveringsmedel (E 250).

NÄRINGSINNEHÅLL/ 100G - ENERGI: 1200KJ/ 290KCAL, PROTEIN: 
12G, KOLHYDRAT: 4G, FETT: 25G, SALT: 2,5G

WIENER (CRAZY) KORV
Fläskkött 62%, vatten, ister, potatismjöl, ärtmjöl, sojaprotein, 
fläsksvål, salt, kryddextrakt, lök, stabilisatorer (E 451, E 412), 
antioxidant (E 301), konserveringsmedel (E 250), hydrolyserat 
sojaprotein

NÄRINGSINNEHÅLL/ 100G - ENERGI: 1200KJ/ 290KCAL, PROTEIN: 
11G, KOLHYDRAT: 4G, FETT: 29G, SALT: 2,5G

RÖD KORV
Fläskkött 62%, vatten, ister, sojaprotein, potatismjöl, fläsksvål, 
salt, ärtmjöl, kryddextrakt, stabilisatorer (E 412, E451), hydro-
lyserat sojaprotein, antioxidant (E30) 
konserveringsmedel (E 250), lammtarm färgad med färgämne 
(E 120, E 160b).

NÄRINGSINNEHÅLL/ 100G - ENERGI: 1200KJ/ 290KCAL, PROTEIN: 
12G, KOLHYDRAT: 4G, FETT: 25G

CHORIZO KORV
Griskött, fett, potatismjöl, salt, kryddar (chilipaprika).
Konserveringsmedel E250, antioxidationsmedel E300-E301, 
stabiliseringsmedelE450.
Köttmängd 90G/100G. Fetthalt 23%

NÄRINGSINNEHÅLL/ 100G - ENERGI 900KJ/220KCAL, FETT 23G, 
VARAV MÄTTAT FETT 9G, KOLHYDRATER 5G,
VARAV SOCKERARTER 0,7G, PROTEIN 10G, SALT 1,9G

PUSTA KORV
Griskött, fett, salt, kryddar (vitlök, färgämne E160C).
Konserveringsmedel E250, antioxidationsmedel E300-
E301-E327, stabiliseringsmedelE450.
Köttmängd 90G/100G. Fetthalt 23%

NÄRINGSINNEHÅLL/ 100G - ENERGI 1150KJ/270KCAL, FETT 23G, 
VARAV MÄTTAT FETT 10G, KOLHYDRATER 2G,  
VARAV SOCKERARTER 1,7G, PROTEIN 10G, SALT 2,1G

Hamburgare
HAMBURGARE 90G & 150G
Nötkött (84%), vatten, ströbröd (vetemjöl, vatten, salt
och jäst), ägg, aromat, salt, kryddor, jästextrakt,
hydrolyserat veteprotein, glykossirap, potatisstärkelse,
grönsaks och kryddextrakt. Innehåller vete, ägg och
selleri.

NÄRINGSINNEHÅLL/ 100G - ENERGI: 1010KJ/ 240KCAL, PROTEIN: 
15G, KOLHYDRAT: 5G, FETT: 18G, SALT: 1,6G

SLOW COOKED BURGER 
HAMBURGARE MED POTATIS
Till 100g färdigvara används, 112g hackat nötkött, 14g potatis, 
salt, peppar. Rå vikt per burgare: 150g
Vikt efter tillagning per burgare: 120g

NÄRINGSINNEHÅLL/ 100G - ENERGI 821KJ/197KCAL, FETT 13G, 
KOLHYDRATER 1,0G, PROTEIN 19G, SALT 0,86G

Övrigt
FÄRDIGGRILLAD NÖT KEBAB
Nöt kött (100%), lök, salt, ärtfiber, stabiliseringsmedel (E450, 
E451), förtjockningsmedel (E407a), potatisstärkelse,  
glusossirap, kryddextrakt och kryddor. 
 
NÄRINGSINNEHÅLL/ 100G - ENERGI 1087KJ/262KCAL, FETT 19,5g, 
VARAV MÄTTAT 8,3g, KOLHYDRAT 3,9g, VARAV SOCKERARTER 
0,5g, PROTEIN 17,6g, SALT 2,1g

Dressing
HAMBURGERDRESSING (RYDBERGS)
Veg.olja, gurkmix (gurka, socker, ättika, lök, paprika, salt), 
modifierad stärkelse, tomatpuré, lök, äggula, senapsfrö, ättika, 
kryddor, stabiliseringsmedel (E412, E415), surhetsreglerande 
medel (mjölksyra).

STARK SENAP
Vatten, ättika, malda senapsfrön (19%), salt, socker, surhets-
reglerade medel (citronsyra) kryddor (gurkmejapulver). Kan 
innehålla spår av nötter.

SÖT FRANSK SENAP
Vatten, ättika, glukosfruktsirap (baserad på vete), socker, 
vetemjöl, malda senapsfrön(6,5%), salt, mod. majsstärkelse, 
kryddor (curry, gurkmejapulver, koriander), surhetsreglerande 
medel (citronsyra), konserveringsmedel (kaliumsorbat). Kan 
innehålla spår av nötter.



SANDWICH KETCHUP
Vatten, tomatkoncentrat (16%), socker, ättika, äppelsaftskon-
centrat, malda senapsfrön, glukos-
fruktossirap (baserad på vete), potatisfiber, paprika-och 
gurkmejaextrakt, salt, förtjockningsmedel (guargummi, natriu-
malginat, johannesbrödskärnmjöl), surhetsreglerande medel 
(citronsyra), konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumben-
soat), aromämne, sötningsmedel (sorbitol). Kan innehålla spår 
av nötter.

VITLÖKSDRESSING
Vatten, veg.olja (25%), dragonättika, socker, vitlök, yoghurt-
pulver, salt, stabiliserade pastöriserade äggulor, surhetsregler-
ande medel (mjölksyra, citronsyra), lökmjöl, modifierad ma-
jsstärkelse, förtjockningsmedel (xantangummi, natriumalginat), 
konserveringsmedel (kaliumsorbat), smakförstärkare (monon-
atriumglutamat), citronsaftskoncentrat, senap. Kan innehålla 
spår av nötter.

FRANSK HOT DOG DRESSING
Vatten, veg.olja (25%), socker, ättika, mod.majsstärkelse, 
kryddor (senap, curry), glukos-fruktossirap (baserad på vete), 
dragonättika, bearnaiseessens (vatten, dragonättika, vitvinsätti-
ka, buljong (salt, jästextrakt, smakförstärkare (mononatriumglu-
tamat), glukosfruktossirap, dextros, grönsaks-och kryddextrakt 
(innehåller selleri), naturliga aromämnen, kryddor)), salt, sta-
biliserade pastöriserade äggulor, förtjockningsmedel (natriu-
malginat, guargummi, xantangummi), surhetsreglerande medel 
(mjölksyra), konserveringsmedel (kaliumsorbat).

CRÉME FRAICHE DRESSING
Vatten, veg. olja (24%), 23% créme fraiche, socker, sötmjölk-
spulver, stabiliserad pastöriserad äggula, salt, kryddor (inne-
håller senap), jästextrakt, torkade örter (gräslök, persilja), lökex-
trakt, förtjockniningsmedel (E415), smakförstärkare (E621), 
surhetsreglerande medel (E270), konserveringsmedel (E202).

CHILIDRESSING
Tomatsås (36%), vatten, inlagd gurka (gurka, ättika, salt, 
naturlig arom), lök, socker, modifierad majsstärkelse, grön pa-
prika, salt, surhetsreglerande medel (mjölksyra), chilijalapenjo 
(0,3%), kryddor (vitlök, cayenne, senap), konserveringsmedel 
(kaliumsorbat, natriumbensoat).

REMOULAD
Vatten, veg.olja (25%), vitkål, socker, ättika, modifierad ma-
jsstärkelse, blomkål, kryddor (senap, curry, gurkmeja), stabilis-
erade pastöriserade äggulor, inlagd gurka (gurka, ättika, salt, 
gurkarom), salt, surhetsreglerande medel (citronsyra), kon-
serveringsmedel (kaliumsorbat,
natriumbensoat), förtjockningsmedel (xantanummi, johannes-
brödskärnmjöl), lök.

JONNY´S SENAP
Senapsfrö, gult och brunt socker, veteströ, ättiksprit, salt, kryd-
dor (bl.a. kanel, koriander). Kan innehålla spår av nötter.



CURRYKETCHUP
Vatten, glukos-frukostsirap (baserat på vete), 
dragonättika, tomatkoncentrat (8%), socker, mod. stärkelse, 
salt, förtjockningsmedel (guargummi, xantangummi), konserver-
ingsmedel (kaliumsorbat, natriumbensonat), kryddor (innehåller 
senap), surhetsreglerandemedel (citronsyra).

POWER CHILI DOG DRESSING
Vatten, tomatkoncentrat (19%), glukos-fruktossirap (baserad på 
vete), lök, ättika, modifierad majsstärkelse, 10% röd och grön 
paprika, 1% jalapenjoextrakt, salt, surhetsreglerande medel 
(citronsyra), konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumben-
soat), senap.

Tillbehör
ROSTAD LÖK
Lök (76%), vegetabilisk olja (raps), vetemjöl, salt.

MOS (FELIX)

Potatismos Komplett. Mosad och torkad potatis (88%), mjölk-
pulver, salt, gräddpulver, stabiliseringsmedel (E471 vegeta-
biliskt och E450), smörarom, vitamin C, antioxidationsmedel 
(E223, E304) samt svartpepparextrakt.

Kaffebröd
KANELSNÄCKA
Vetemjöl, fyllning (socker, vatten, vegetabiliskt fett, modifierad 
vetestärkelse, kanel, glukossirap, vetemjöl, majsmjöl, emulger-
ingsmedel E471, salt, konserveringsmedel (E202), arom, sta-
biliseringsmedel E415), vatten, sirap, rapsolja, pärlsocker, jäst, 
bakpulver (E500, E450), kardemumma, salt, emulgeringsmedel 
(E481), maltodextrin, modifierad stärkelse, proteinhydrolysat 
(vete), druvsocker, potatisstärkelse, mjölbehandlingsmedel
(E300, enzym). Kan innehålla spår av mandel, hasselnöt och 
mjölk.

WIENERBRÖD MED VANILJ
Vetemjöl, margarin (vegetabiliskt fett från palm, raps-och 

Kort om Pölsemannen
Pölsemannen är korvspecialist som med servicekänsla och finess stoltserar med ett unikt sortiment. Sedan 1986 då 
vi tog den danska korven till Sverige har vi serverat miljontals korvar till lika många nöjda gäster. Vi ser alla besökare 
som gäster- inte kunder. Vårt mål är att medverka till att gäster i varuhus, köpcentra och citymiljöer blir nöjda och 
belåtna. Alla gäster skall alltid lämna Pölsemannen med samma leende som återfinns i vår logotyp. Pölsemannen 
serverar på ett bekvämt och snabbt sätt god mat som är enkel att hantera och äta.

Vi är innovatörer och ägnar oss ständigt åt produktutveckling för att ta fram nya korvar och tillbehör som tillsammans, 
eller var för sig, kan bli nya spännande rätter. Snabbmaten ökar i popularitet och hos Pölsemannen ska alla kunna 
trivas både genom närvaron och genom vårt sortiment. Att ta fram egna koncept och menyer har ända sedan starten 
varit en vital del av Pölsemannen. Regelbundet utbildar vi våra medarbetare inom service och kvalitet. Det skall alltid 
kännas sunt, säkert och tryggt att handla hos Pölsemannen.

Pölsemannen har 58 enheter från Trelleborg i söder till Uppsala i norr.

FÖR MER INFO GÅ IN PÅ:
www.polsemannen.se

KONTAKT:
info@polsemannen.com
Telefon: 036-585 17 50

BESÖKSADRESS:
Järnyxegatan 5
213 75 Malmö


