Product specificaties - Allergenen
(SMOS)
Aardappelsla

Bolognaise saus
Brie
CHEDDAR (smeltkaas)
FETA

Gerookte Zalm
Gerookte zalmsla
Geitenkaas
Humus

Tomaten, sla, augurk, Mayonaise traiteur : koolzaadolie, water, gezouten EIGEEL, azijn, suiker,
MOSTERD(azijn, MOSTERDzaden,zout, kruiden) zout stabilisatoren : E412, E415, conserveermiddelen :
E202. antioxidanten E330-E385, kruiden EIEREN
Ingrediënten : aardappelen (50%)plant.olie Eigeel, water, azijn, suiker, mosterd, augurk, ui, peterselie,
kervel, kruiden, zout, onserveermiddel E202 & E270
Ingrediënten : tomaat (48%) varkensvlees (31%) champions, wortel, patprika, raapzaadolie, ui, azijn,,
zout, suiker, bruine suiker, (suiker, kandijstroop, kleurstof E150c) gemodificeerd zetmeel, kruiden,
specerijen, dextrose, aroma, kruidenextract, voedingszuren (citroenzuur,melkzuur) conserveermiddelen
(E202 & E211) stabilisatoren (E407-E410-E412) dan sporen bevatten van gluten bevattende granen,
schaaldieren, ei, vis, soja, melk, selderij, mosterd, lupine, weekdieren,,
Ingrediënten : gepasteuriseerde MELK, zout, FERMENTEN,
Ingrediënten : SMELTKAAS 35 % Kaas (wei (bevat MELK) 15% CHEDDAR , BOTER smeltzouiten (E339, E452
& E311) weipoeder (bevat MELKeiwitten, kleurstor (E160c)
Ingredienten : gepasteuriseerde koemelk, palm olie (24 %) zout, melkzuurbacteriën en stremsel
Ingrediënten : Atlantische zalm (VIS), zout, beukenhoutrook
Ingrediënten : gerookte ZALM (40%) zout, rook, raapzaadolie, wortel, water, ui, suiker MOSTERD, Eigeel,
zetmeel, peterselie, azijn, bouillon (bevat VIS) peper, voedingszuren (melkzuur, azijnzuur)
conserveermiddel (E202) stabilisatoren (guargom, xantheeaangom) Germaakt in een bedrijf waar ook
glutenbevattengranen, schaaldieren, soja, melk, selderij,sesam,lupine weekdieren verwerkt worden
Ingrediënten : gepaseuriseerde geitenMELK, zout, micorbieel stremsel, melk-en schimmelfermenten
Kikkererwten , water, koolzaaolie, SESAM, gemod. maÏszetmeel, zout, look, komijn, chilipeper,
voedingszuur (E260-E270-E330) verdikkingsmiddel (E415) concerveermiddel (E202)

HESP

HESP : varkensvlees (65%) water, aardappelzetmeel, zout, glucosestroop,dextrose, stabilisator (E415E407-E450-E452) MELKEIWIT dierlijk eiwit (varken)aroma, conserveermiddel (E262-E250-E252)
antioxidant (E301-E331)voedingszuur (E327), kruiden en specerijen

Kaas

KAAS: gepasteuriseerde koeMELK, zout, melkzuurkweek, vegetarische stremsel

Kip Andalouse
Kip Curry
Kip Hawaï

kip (45%)(kip, kookvocht, zout, specerijen, specerij-extract); raapzaadolie; water; wortel; azijn; tomaat;
suiker; bloemkool; EIgeel; gemodificeerd zetmeel; MOSTERD; zout; augurk; ui; kruiden; specerijen (bevat:
SELDERIJ); zetmeel; glucosestroop; kippeneiwit; voedingszuren (azijnzuur, melkzuur); stabilisatoren
(E412, E415); conserveermiddelen (E202, E211); kleurstoffen (paprika-extract, bietenrood, caroteen)
Kip (33%) koolzaadolie, water, ZETMELEN, EIGEEL, azijn, zout, MOSTERD, kruiden, conserveermiddelen
E202, E270 SELDER
kip (40%) (kip, kookvocht, zout, specerijen, specerij-extract); ananas (23%); raapzaadolie; suiker; whisky;
tomaat; EIgeel; azijn; MOSTERD; zout; bouillon (bevat: SELDERIJ); paprika-extract; zetmeel;
glucosestroop; voedingszuren (azijnzuur, melkzuur, citroenzuur); conserveermiddel (E202); stabilisatoren
(guargom, xanthaangom)

Kipsalade

kip (47%)(kip, kookvocht, zout, specerijen, specerij-extract); raapzaadolie; water; MOSTERD; EIgeel; azijn;
suiker; zout; bouillon (bevat: SELDERIJ); zetmeel; glucosestroop; voedingszuren (melkzuur, azijnzuur);
conserveermiddel (E202); stabilisatoren (guargom, xanthaangom)

Kipsalade "Black
Pepper"

Kip 51% (kip, kookvocht, zout, specerijen, specerij-extract); raapzaadolie; water; EIgeel; zwarte peper
1,6%; suiker; azijn; MOSTERD; melasse; ui; zout; kruiden; gember; specerijen; kruidenextract; zetmeel;
glucosestroop; voedingszuren (azijnzuur, melkzuur); conserveermiddel (E202); stabilisatoren (E412, E415)

Kipsalade "Zuiders"

kip (40%)[kip, zetmeel, dextrose, glucosestroop, antioxidanten (E301, E334)]; raapzaadolie; paprika;
water; tomaat; gedroogde tomaat; EIgeel; kruiden; specerijen; zout; suiker; MOSTERD; azijn; bouillon
(bevat: SELDERIJ); kaas (MELK, zout, zuursel, stremsel); aroma; voedingszuren (azijnzuur, melkzuur,
citroenzuur); conserveermiddel (E202); stabilisatoren (guargom, xanthaangom); curcuma-extract

Krabsla

Kruidenkaas
Lasagne Bolognaise

Martino
Oude kaas
Pitasalade

Porei

Préparé

Red Green

Roomkaas
Salami
Seldersalade
Serrano
Tonijn Pikant
Tonijnsalade
Varkensgebraad

Ingrediënten : Surimi (45%) witte vis, suiker sabilisator (E451 &E 450) water, tarwezetmeel,
gemodificeerd tapiocazetmeel, suiker, maiszetmeel, zout, sojaolie, natuurlijk krabextract
bevochtingsmiddel (E420 - E 422) EIWITpoeder, smaakversterker (E621 & E640) stabilisator E407,
kleurstor (E120-E171-E160c), Mayonaise traiteur : koolzaadolie, water, gezouten EIGEEL, azijn, suiker,
MOSTERD(azijn, MOSTERDzaden,zout, kruiden) zout stabilisatoren : E412, E415, conserveermiddelen :
E202. antioxidanten E330-E385, kruiden EIEREN
Verse kaas light (44% V.G.) op D.S., Ingrediënten : MELK (gepasteuriseerd), stremsel (micorbieel)
melkzuurculturen, zout, verdikkingsmiddel (Johannesbroodpitmeel, guarpitmeel)
Ingrediënten : gedeeltelijk afgeroomde MELK, varkensvlees (20%) water,griesmeel van harde TARWE,
tomatenconcentraat, kaas (MELK), tomaten, TARWEBLOEM,plantaardig vet (palm) plantaardige olie
(koolzaad)gemodificieerd maïszetmeel, uien, EIEREN, zout aardappelzetmeel, specerijen, kruiden aroma's
- kan sporen van SELDERIJ bevatten
Préparé du chef, varkensvlees (67%) rode bietensap, vezel koolzaadolie, water, EIGEEL (EIEREN), azijn,
zout, voedingszuur (E270 , E260, E330)worcester (azijn, gist, kruiden en specerijen, citroensap)
gemod.maïszetmeel extract (paprika exctract, rode bietensap) kruiden en specerijen, suiker aroma, ui, svs
(621) antioxidanten (E331 -E300-E301) stab(E412 - E415) cons (E202,E211) dextrose, raapzaadolie,
MOSTERD, gistextract, augurk
Ingrediënten : MELK (gepasteuriseerd) zout, zuursel, stremsel (dierlijk) kleurstof (bèta-caroteen)
conserveermiddel (natriumnitraat) niet-eetbare korst
pitavlees (30%)[varkensvlees, water, zout, maltodextrine, glucosestroop, zetmeel, voedingsvezel (bevat:
TARWE), aroma, kruiden, specerijen]; raapzaadolie; water; ui; wortel; look; gemodificeerd zetmeel;
suiker; azijn; EIgeel; MOSTERD; zout; gistextract; citrusvezel; kruiden; specerijen; dextrose;
voedingszuren (azijnzuur, melkzuur); conserveermiddel (E202); stabilisatoren (E412, E415)
prei (30%); raapzaadolie; vegetarische SOJAstukjes (24%)(water, SOJA-eiwit, zout, azijn, aroma,
SOJAboon, specerijen, suiker); water; zetmeel; voedingsvezel; plantaardig eiwit; suiker; MOSTERD; azijn;
zout; gistextract; specerijen; voedingszuren (azijnzuur, melkzuur); conserveermiddel (E202);
stabilisatoren (E412, E415)
Préparé du chef, varkensvlees (67%) rode bietensap, vezel koolzaadolie, water, EIGEEL (EIEREN), azijn,
zout, voedingszuur (E270 , E260, E330)worcester (azijn, gist, kruiden en specerijen, citroensap)
gemod.maïszetmeel extract (paprika exctract, rode bietensap) kruiden en specerijen, suiker aroma, ui, svs
(621) antioxidanten (E331 -E300-E301) stab(E412 - E415) cons (E202,E211) dextrose, raapzaadolie,
MOSTERD, gistextract
gemalen vegetarische SOJAstukjes (29%) (water, SOJA-eiwit, zout); raapzaadolie; wortel; water;
wortelvezel; ui; specerijen (bevat: MOSTERD); glucosestroop; gistextract; aroma; tomaat; zetmeel;
voedingsvezel; plantaardig eiwit; zout; suiker; azijn; MOSTERD; aardappel; antioxidanten (E304, E300);
citroensap; kleurstof (paprika-extract); rode bietensap; melasse; tamarinde; voedingszuren (azijnzuur,
melkzuur); stabilisatoren (E412, E415); conserveermiddel (E202)
Authentieke Franse roomkaas met knoflook en kruide, warmtebehandeld, ingrediënten :MELK
gepasteuriseerd, zout,knoflook, fijne kruiden,peperculturen, stremsel (dierlijk) kan sporen van NOTEN
bevaten, opgeklopt met stikstof
Ingrediënten : varkensvlees, zout, Dextrose, specerijen, kruiden Antioxidant (E301 : conserveermiddel
E250, E252;Fermenten, Rook, oppervlaktebehandeling : conserveermiddel : E235. Kan sporen bevatten
van MELK: 100 gr product bereid uit 135 g vlees
SELDER (72%) (bevat: SULFIET); raapzaadolie; water; suiker; azijn; EIgeel; MOSTERD; zout; gemodificeerd
zetmeel; voedingszuren (melkzuur, azijnzuur); stabilisatoren (E412,E415); conserveermiddelen
(E202,E211)
Ingrediënten : varkensvlees, keukenzout, conserveermiddel : kaliumnitraat
TONIJN (48%); raapzaadolie; tomaat; EIgeel; azijn; suiker; MOSTERD; zout; ui; kruiden; specerijen;
dextrose; gistextract; voedingszuren (azijnzuur, melkzuur); stabilisatoren (E412, E415);
conserveermiddelen (E202); groente-extract, kleurstof (paprika-extract)
TONIJN (47%); raapzaadolie; EI; water; Eigeel; azijn; suiker; aardappel; MOSTERD; bouillon (bevat: VIS);
zout; specerijen; voedingszuren (melkzuur, azijnzuur); conserveermiddel (E202); stabilisatoren (E412,
E415)
Ingrediënten : varkensvlees (voor d bereiding van 100 gr van dit product worden 116 g varkensvlees
gebruikt, zout, specerijen, (selderij) gehard palmvet, dextrose, raapzaadolie, suiker, kruiden, look,
groentepoder (ui)

Vleessalade

Yellow Green

vleesworst (48%) [varkensvlees, water, zetmeel (bevat: TARWE), zout, dextrose, glucosestroop, kruiden,
specerijen, dierlijk eiwit, aroma (bevat: SOJA, SELDERIJ), smaakversterker (E621)]; raapzaadolie; EI;
zilverui; augurk; EIgeel; azijn; suiker; MOSTERD; kruiden; voedingszuren (melkzuur, azijnzuur,
citroenzuur); conserveermiddel (E202); aroma (bevat: MELK); stabilisatoren (E412, E415)
vegetarische SOJAstukjes (29%)(water, SOJA-eiwit, zout); raapzaadolie; water; ananas; bloemkool; appel;
specerijen (bevat: SELDERIJ); zetmeel; voedingsvezel; plantaardig eiwit; suiker; MOSTERD; azijn; zout; ui;
citroensap; aroma; kruiden; specerij-extract; voedingszuren (azijnzuur, melkzuur); conserveermiddel
(E202); stabilisatoren (E412, E415); kleurstof (E100)

