
	

Ingrediënten overzicht – Perron3 
 
 
*Let	op,	het	kan	zijn	dat	onze	ingredieten	(en	dus	allergenen)	afwijken	van	dit	bovengenoemde	
schema.	Dit	i.v.m.	leverings	fouten,	uitverkochte	producten.	Hiervoor	kan	het	zijn	dat	wij	een	
vervangend	product	gebruiken	met	andere	allergenen.	Voor	100%	zekerheid,	vraag	gerust	naar	de	
etiketten	van	onze	huidige	producten.		



 

FRIET	&	SAUSJES	
 
Ambachtelijke friet 
Agria aardappelen gebakken in plantaaardig olie. Allergenen vrij.  
Plantaardige oliën (high oleic zonnebloemolie, zonnebloemolie) 
 
*Let op, onze friet en snacks worden in dezelfde frituurolie gebakken. Dit maakt onze friet 
niet volledig vrij van gluten. 
 
Belgische mayonnaise: 
Eigeel, Mosterd, Mosterdzaden  * Glutenvrij 
- 
81% raapolie, 7.6% vrije uitloop eigeel, water, azijn, mosterd (water, azijn, mosterdzaden, 
voedingszuur: citroenzuur en specerij), zout, antioxidant: E385 
 
Fritessaus zoet en hartig, 35%: 
Eigeel, Mosterd, Mosterdzaden * Glutenvrij 
- 
raapolie, water, glucose-fructosestroop, azijn, vrije uitloop EIGEEL, gemodificeerd 
maiszetmeel, maiszetmeel, MOSTERD (water, MOSTERDZADEN, azijn, specerijen), zout, 
voedingszuur: melkzuur, conserveermiddel: kaliumsorbaat, verdikkingsmiddelen: guarpitmeel 
en xanthaangom, antioxidant: E385, kleurstof: caroteen. 
 
Curry 
* Glutenvrij 
- 
Glucose-fructosestroop, water, tomatenpuree, azijn, gemodificeerd zetmeel (aardappel en 
mais), zout, kleurstof: E150d, specerijen, voedingszuur: melkzuur, conserveermiddel: 
kaliumsorbaat. 
 
Ketchup 
* Glutenvrij 
- 
Tomatenpuree (155g verse tomaten per 100g saus), suiker, azijn, maiszetmeel, zout, 
specerijen, zoetstof: steviolglycosiden, knoflook. 
 
Chilisaus 
* Glutenvrij 
- 
Suiker, Water, Rode pepers, Zout, Zuurteregelaar E260, Zuurteregelaar E330, 
Verdikkingsmiddel E410, Verdikkingsmiddel E412, Verdikkingsmiddel E415, Knoflook, 
Conserveermiddel E210, Kruiden en specerijen. 
 
Smokey bbq saus 
Mosterd, Mosterdzaden* Glutenvrij 
- 
Tomatenpuree, azijn, suiker, melasse, gemodificeerd 
maiszetmeel, mosterd (water, mosterdzaden, azijn, specerijen), zout, kleurstof: karamel, ui-
extract, knoflookpoeder, specerijen, rookaroma 
 
 
 
 
 



Pesto mayonnaise ( Huisgemaakt ) 
Kaas(melk) cashewnoten, Tarwezetmeel, Scharreleigeel, Mosterd, Soja 
- 
- Pesto: Verse basilicum (30%), zonnebloemolie, KAAS (MELK), extra vergine olijfolie, 
CASHEWNOTEN, citroensap, water, knoflook, azijn, zout, specerijen, suiker. 
- Fritessaus: water, 35% plantaardige olie (raapolie), suiker, TARWEzetmeel, scharrelEIgeel, 
azijn, zout, MOSTERD (water, MOSTERDzaden, azijn, zout, suiker, kruiden), gemodificeerd 
aardappelzetmeel, aroma's (SOJA eiwit), conserveermiddel: E202, kleurstof: E160a, 
verdikkingsmiddelen: guarpitmeel en xanthaangom, voedingszuur: citroenzuur, antioxidant: 
E385 E= door de EG goedgekeurde kleurstof 
 
 
Truffelmayo  ( Huisgemaakt ) 
Tarwezetmeel, Scharreleigeel, Mosterd, Soja 
- 
- Truffel: Champignons, zwarte olijven, zonnebloemolie, extra vergine olijfolie, citroensap, 
azijn, specerijen, suiker, zout, truffel (0,3%), knoflook, water, olijfolie met truffelaroma. 
- Fritessaus: water, 35% plantaardige olie (raapolie), suiker, TARWEzetmeel, scharrelEIgeel, 
azijn, zout, MOSTERD (water, MOSTERDzaden, azijn, zout, suiker, kruiden), gemodificeerd 
aardappelzetmeel, aroma's (SOJA eiwit), conserveermiddel: E202, kleurstof: E160a, 
verdikkingsmiddelen: guarpitmeel en xanthaangom, voedingszuur: citroenzuur, antioxidant: 
E385 E= door de EG goedgekeurde kleurstof 
 
Knoflook Mayonaise 
Tarwezetmeel, Scharreleigeel, Mosterd, Soja 
- 
- Knoflook 
- Fritessaus: water, 35% plantaardige olie (raapolie), suiker, TARWEzetmeel, scharrelEIgeel, 
azijn, zout, MOSTERD (water, MOSTERDzaden, azijn, zout, suiker, kruiden), gemodificeerd 
aardappelzetmeel, aroma's (SOJA eiwit), conserveermiddel: E202, kleurstof: E160a, 
verdikkingsmiddelen: guarpitmeel en xanthaangom, voedingszuur: citroenzuur, antioxidant: 
E385 E= door de EG goedgekeurde kleurstof 
 
Rosemary Seasalt 
Vrije uitloop eigeel, Mosterdzaden, Mosterd, glutenbevattende granen, tarwe, selderij 
- 
68% plantaardige oliën en vetten (raapolie en zonnebloemolie), water, azijn, 6% vrije uitloop 
eigeel, 2.5% Dijonmosterd (water, mosterdzaden, azijn, zout), suiker, zout, kruiden en 
specerijen (mosterd, selderij), gedroogde groenten, gemodificeerd maiszetmeel, citroensap, 
0.5% zeezout, 0.4% rozemarijn, tarwezetmeel, dextrose, maltodextrine, gehydroliseerd eiwit, 
gebrande suiker, verdikkingsmiddel: guarpitmeel, conserveermiddel: kaliumsorbaat, natuurlijk 
aroma, antioxidant: E385 
 
 
Mosterd (Glutenvrij) 
Mosterdzaden, *Glutenvrij 
- 
water, 19% MOSTERDZADEN, azijn, suiker, zout, specerijen, verdikkingsmiddel: 
xanthaangom, aroma 
 
Satesaus 
Pinda’s, Soja, Tarwe, 
- 
48% PINDA'S, suiker, water, SOJASAUS (water, SOJABONEN, zout, TARWE, 
conserveermiddel: E202), azijn, aroma's (gehydrolyseerd SOJA-eiwit), plantaardige olie 
(raapzaad), gemodificeerd maïszetmeel, specerijen, weipoeder (MELK), zout, sambal (rode 
pepers, zout, water, voedingszuur: E260, conserveermiddel: E210), gember, uienpoeder, 
verdikkingsmiddelen: E412/E415, kleurstof: E150d E = door EU goedgekeurde hulpstoffen 
 



SNACKS	
Hotwings 
Tarwe, Selderij 
- 
83% kippenvleugels, tarwemeel, water, raapzaadolie, zout, tarwezetmeel, rijstzetmeel, 
maiszetmeel, smaakversterker (E621), specerijen, rijsmiddel (E450, E500), gedroogde 
groenten (knoflook, selderij), kruidenextract, kleur (paprika extract) 
 
 
Chicken fingers 
Tarwe, Melk, Ei 
- 
56% kipfilet, water, tarwemeel, geraffineerde plantaardige palmolie, zout, specerijen (zwarte 
peper, witte peper, anijs), gistextract, rijsmiddelen (natriumzuurpyrofosfaat, 
natriumbicarbonaat), fosfaatmix, melk , gemodificeerd maiszetmeel, knoflookpoeder, 
dextrose, salie, peperextracten (zwarte peper, witte peper), eipoeder 
 
Onion rings 
Tarwemeel 
- 
Ui (40%), tarwemeel, plantaardige olie (zonnebloem), zetmeel (tarwe, maïs, tapioca), zout, 
dextrose, gist, rijsmiddelen (dinatriumdifosfaat, natriumbicarbonaat), verdikkingsmiddelen 
(carrageen, guargom) 
 
Chilli cheese nuggets 
Kaas, Melkeiwit, Weipoeder  tarwebloem, tarwezetmeel,tarwegluten, 
- 
Smeltkaasmengel (33 %) [kaas, water, boter, melkeiwit, gemodificeerd zetmeel, smeltzouten 
(polyfosfaten, 
natriumcitraten), weipoeder, zout, verdikkingsmiddelen (johannesbroodpitmeel, guargom), 
kleurstoffen (paprika- extract, carrotenen), geleermiddel (carrageen)], water, tarwebloem, 
paprika (8 %), tarwezetmeel, Jalapeño chilipeper (2%), room, zetmeel, plantaardige olie 
(zonnebloem, raap), rijstebloem, zout, tarwegluten, gist, maïsbloem, dextrose, kruidenextract, 
rijsmiddelen (difosfaten, natriumcarbonaten), weipoeder, stabilisator (xanthaangom), 
specerijen. 
 
Gepaneerde garnalen 
tarwebloem, tarweglute, schaaldieren 
- 
{witpootgarnaal} 51%, zout, conserveermiddel: E451, predust (gemodificeerd tapiocazetmeel 
, maïszetmeel, zout), beslag (water, {tarwebloem}, gemodificeerd tapiocazetmeel, zout, 
vetpoeder, verdikkingsmiddel: E412, {tarwegluten}, kruiden, bakpoeder), paneermeel 
({tarwebloem}, palmolie, suiker, gist, zout, meelverbeteraars: E170, E516, E300, 
maïszetmeel, voedingsenzym: amylase). 
 
	
	

	
	



	

KIDSBURGER	
 
Kids burger bun 
Tarwebloem, Sesamzaand, tarwemoutmeel, sesamzaad 
Kan sporen van noten, haver, gerst en ei bevatten 
- 
TARWEBLOEM, water, bakkersgist, 3.5% SESAMZAAD, glucose-fructosestroop, 
raapzaadolie, bakkerszout, suiker, emulgator: E482, palmvet, conserveermiddel: E282, 
enzym [TARWE], TARWEMOUTMEEL, meelverbeteraar: E300 % sesamzaad hoeft volgens 
wetgeving niet vermeld te worden. 
 
Kan bevatten: Walnoten, Spelt, Soja, Rogge, Pistachenoten, Pecannoten, Paranoten, Noten, 
Melk, Macadamianoten, Lupine, Kamut, Hazelnoten, Haver, Gerst, Ei, Cashewnoten, 
Amandelen 
 
Kids hamburger, 100% rundvlees | Halal 
Tarwebloem,, soja 
- 
Rundersnippers Black Angus, Solina Apollo (zout, PANEERMEEL (TARWEBLOEM, 
gistextract, zout),aroma’s, kruiden en specerijen (uienpoeder, witte peper, knoflookpoeder, 
koriander, nootmuskaat,foelie), SOJA-EIWITHYDROLYSAAT, SOJABLOEM, koolzaadolie), 
Budget Binding (aardappelzetmeel,paneermeel (rijstmeel, aardappelzetmeel, tapioca 
zetmeel, maltodextrine, zout, gist), fruitvezel),water. 
 



BEEF	BURGERS	
 
Basis  
 
Basis burger beleg - allergenen vrij: 
Sla, tomaat, rode ui, jalapeno pepers, gebakken ei, augurk, zonnebloem olie en 
olijfolie 
 
Burgers 
 
Hamburger | 100% rundvlees burger | Halal 
Tarwe, Soja 
- 
Rundersnippers Black Angus, Solina Apollo (zout, PANEERMEEL (TARWEBLOEM, 
gistextract, zout),aroma’s, kruiden en specerijen (uienpoeder, witte peper, knoflookpoeder, 
koriander, nootmuskaat,foelie), SOJA-EIWITHYDROLYSAAT, SOJABLOEM, koolzaadolie), 
Budget Binding (aardappelzetmeel,paneermeel (rijstmeel, aardappelzetmeel, tapioca 
zetmeel, maltodextrine, zout, gist), fruitvezel),water. 
 
Cripsy Chicken burger | Halal 
Tarwe, ei 
- 
Kipfilet(68%), water, tarwemeel, tapiocazetmeel, paneermeel,(Tarwemeel,zout,gist,suiker) 
geraffineerde palmolie, gemodificeerd tapiocazetmeel, kruiden & specerijen 
(knoflookpoeder,uienpoeder, chilipoeder, zwarte peper), suiker, kruiden & specerijextracten, 
(knoflook, zwarte peper, capsicum, ui) rijstmeel, gistextract (bevat zout), rijsmiddelen,(E450i, 
E5009=ii), emulgator(E472e), eipoeder, dextrose, zuurteregelaars, (E170, E330), 
kleurstof,(E160c), antiklotermiddel (E551) 
 
Vegetarische hamburger 
Soja, tarwe-eiwit, kippenei-eiwit, tarwevezelfs,  
- 
71% gerehydrateerd {soja}- en {tarwe-eiwit}, aardappelzetmeel, rode ui, natuurlijke aroma's, 
zonnebloemolie, {kippenei-eiwit} (vrije uitloop) , {tarwevezels}, dextrose, aroma, uienpoeder, 
zout, kruiden en specerijen, tomatenpoeder, knoflookpoeder, maltodextrine, ijzer(II)gluconaat, 
vitamine B12 
 
Fish burger  
Paneermeel, tarwemeel, tarwezetmeel, Mosterd, 
- 
Alaska koolvis* 56%, paneermeel (tarwemeel (tarwe, calcium carbonaat, ijzer, Vitamine B1, 
niancine), gist, zout, dextrose), water, tarwemeel (tarwe, calcium carbonaat, ijzer, Vitamine 
B1, niancine), raapzaadolie, tarwezetmeel, zout, mosterd, kurkuma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Burger brood: 
 
Burger Broodje: Hamburger bun rustiek 
Tarwebloem, Rogge. Kan sporen van Melk en sesamzaad bevatten 
- 
TARWEbloem, water, durum TARWEbloem, gist, gejodeerd zout, gedroogd ROGGE 
zuurdesem, olijfolie, suiker, meelverbeteraar (E300, E920). Kan sporen bevatten van: melk, 
sesamzaad. 
 
 
Gluten vrij burger broodje - Schar  * Alleen mogelijk op aanvraag vooraf. 
Kan sporen van soja en sesam bevatten. 
- 
Zuurdesem (25%) (rijstmeel, water), water, rijstzetmeel, maiszetmeel, gierstmeel, plantaardig 
vezel (psyllium), suiker, verdikkingsmiddel: hydroxypropylmethylcellulose, lupine-eiwit, 
zonnebloemolie, gist, zout, emulgator: mono- en diglyceriden van vetzuren, aroma. 
 
 
 
 
Burger toppings: 
 
Oude kaas: (Old dutch burgers & Upgrades) 
MELK 
- 
48+, Gepasteuriseerde MELK, zout, zuursel (bevat MELK),stremsel, kleurstof: E160a, 
conserveermiddel E251. 
 
 
Cheddarkaas: 
Cheddar, kaas, magere melk, boter 
- 
Kaas 50+. Gepasteuriseerde MELK, zout, zuursel (bevat MELK), microbieel stremsel, 
kleurstof (carotenen) 
 
 
Kalkoen bacon | Halal  
Selderij, Melkeiwit, Soja 
- 
Kalkoenvlees 92%, plantaardige olieeen ( zonnebloem, koolzaad) zout, stabilisatoren E407, 
E450, E451, glucosestroop, dextrose, specerijen, (peper,selderij) Melkeiwit, gehydroliseerd 
plantaardig eiwit (SOJA, mais), rookaroma, aroma (peper), uienpoeder, kruiden (thijm, 
marjolein), conserveermiddel E250, antioxidanten (E301, rozemarijnextract) 
Kan sporten bevatten  van tarwe, gerst, eiren en mosterd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Burger sauzen: 
 
 
Burgersaus (op alle beefburgers en vega’s burger) 
Gluten, eiren, mosterd 
- 
Water plantaardige olien (Raapolie), suiker, ZETMEEL, (w.o. tarwe), uitjes, glucosestroop, 
zout, MOSTERD, EIGEEL, kruiden & specerijen, aroma’s conserveringsmiddel: E202, 
voedingszuur,: (E260, E330), antioxydantLE385, kleurstof:E160. 
 
 
 
 
Crispy chicken saus (Bij Crispy burgers) 
Ei,lactose, melk, mosterd 
- 
plantaardige olie. raapolie water natuurazijn kaaspoeder (kaas 89%, emulgator: E339(ii), 
weipoeder, zout) suikers gedroogde glucosestroop eieren/eiproducten. scharreleigeelpoeder 
zout pikante saus mosterd (water, mosterdzaad, natuurazijn, zout, specerijen, natuurlijk 
kruiden aroma) kruiden en specerijen geextraheerde zwarte peper schilfers. suiker kleurstof 
carotheen E160a(ii) in raapolie. conserveermiddel kaliumsorbaat: E202. voedingszuur 
citroenzuur:E330. verdikkingsmiddel guar gom:E412/johannesbroodpitmeel:E410/ 
xanthaangom:E415. specerij extract zwarte peper extract antiklontermiddel 
siliciumdioxide:E551. tricalciumfosfaat: E341(iii). 
 
 
Smokey bbq saus ( Bij bbq burgers ) 
Mosterd, Maiszetmeel * Glutenvrij 
- 
Tomatenpuree, azijn, suiker, melasse, gemodificeerd 
maiszetmeel, mosterd (water, mosterdzaden, azijn, specerijen), zout, kleurstof: karamel, ui-
extract, knoflookpoeder, specerijen, rookaroma 
 
 
Truffelmayonaise  ( Huisgemaakt ) (Bij old dutch burgers) 
Tarwezetmeel, Scharreleigeel, Mosterd, Soja 
- 
- Truffel: Champignons, zwarte olijven, zonnebloemolie, extra vergine olijfolie, citroensap, 
azijn, specerijen, suiker, zout, truffel (0,3%), knoflook, water, olijfolie met truffelaroma. 
 
- Fritessaus: water, 35% plantaardige olie (raapolie), suiker, TARWEzetmeel, scharrelEIgeel, 
azijn, zout, MOSTERD (water, MOSTERDzaden, azijn, zout, suiker, kruiden), gemodificeerd 
aardappelzetmeel, aroma's (SOJA eiwit), conserveermiddel: E202, kleurstof: E160a, 
verdikkingsmiddelen: guarpitmeel en xanthaangom, voedingszuur: citroenzuur, antioxidant: 
E385 E= door de EG goedgekeurde kleurstof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FOODLOVER	SPECIALS	
	

Kipfilet ( Kipfilet reepjes ) 
Mosterdzaad, Selderij, Melksuiker, Soja, Knolselderij, Tarwe 
- 
Kipfilet, Kip-grillkruiden(zout, 19% kruiden en specerijen (paprikapoeder, witte peper, 
coriander,gemberpoeder, foelie, kurkuma, komijn, venkelzaad, nootmuskaat, 
MOSTERDZAAD, SELDERIJ,cayennepeper, lavas, kruidnagel, knoflookpoeder, tijm), 
smaakversterker (E621 (glutamaat)),dextrose, maltodextrine, MELKSUIKER, gehydrolyseerd 
eiwit (SOJA), preipoeder, uipoeder, meel(rijst), gistextract, paprikaconcentraat, 
KNOLSELDERIJpoeder, plantaardige olie (zonnebloem),natuurlijk ui aroma, zoethoutwortel 
poeder, kruidenolie (coriander)), Goedhart marinade (suiker,water, sojasaus (water, 
sojabonen, zout, TARWE, conserveermiddel: E202, SOJA), specerijen (knoflookpoeder, 
uienpoeder, kurkuma, koriander, chillies, laos, gember, foenegriek, piment, komijnzaad, 
peper, foelie, kardemom), sambal (rode pepers, zout , water, voedingszuur: E260, 
conserveermiddel: E210), aroma (gehydrolyseerd soja eiwit, SOJA), azijn, tarwezetmeel 
(TARWE), zout, kleurstof: E150d, gember, anti klontermiddel: E551 (=technisch hulpstof)) 
 
 
Satesaus 
Pinda’s, Soja, Tarwe, 
- 
48% PINDA'S, suiker, water, SOJASAUS (water, SOJABONEN, zout, TARWE, 
conserveermiddel: E202), azijn, aroma's (gehydrolyseerd SOJA-eiwit), plantaardige olie 
(raapzaad), gemodificeerd maïszetmeel, specerijen, weipoeder (MELK), zout, sambal (rode 
pepers, zout, water, voedingszuur: E260, conserveermiddel: E210), gember, uienpoeder, 
verdikkingsmiddelen: E412/E415, kleurstof: E150d E = door EU goedgekeurde hulpstoffen 
 
 
Gebakken uitjes 
Tarwemeel 
- 
76% Ui, Palmolie ongehard, TARWEMEEL, 1.5% Zout 
 
 
 
 
 
 
 
Grilled gamba’s - Black Tiger garnalen 
Schaaldieren 
- 
Tijgergarnalen 80% (schaaldier)}, water, zout, stabilisator (E451). 
 
 
Sambal saus: 
Gluten vrij 
- 
Gemalen verse rode pepers, keukenzout, zuurteregelaar E260, conserveringsmiddel: E211 
 



PASTA’S	
Pasta basis 
Allergene vrije basis: Rucola, cherrytomaat, rode ui, broccoli, spinazie, rode 
paprika, groene paprika, bosui, krulpeterselie, champignons, knoflook, olijfolie. 
 
Penne pasta 
Tarwe, Glutenbevattende Granen, kan sporen van soja bevatten 
- 
Griesmeel van harde TARWE, water. Kan sporen van SOJA bevatten. 
 
Spaghetti 
Tarwe, Glutenbevattende Granen, kan sporen van soja bevatten 
- 
Griesmeel van harde TARWE, water. Kan sporen van SOJA bevatten. 
 
 
Pasta sauzen 
Kookroom 
Room, MELK 
- 
ROOM; gemodificeerd zetmeel; stabilisatoren: E466, E331, carrageen; emulgator: E471 
 
Pesto 
Kaas, Melk, Cashewnoten 
- 
Verse basilicum (30%), zonnebloemolie, KAAS (MELK), extra vergine olijfolie, 
CASHEWNOTEN, citroensap, water, knoflook, azijn, zout, specerijen, suiker. 
 
Tomatensaus 
- Allergenen vrij 
- 
tomaat* (81%), tomatenpasta* (17%), zout, ui*, kruiden* (0.2%) (baslicium, peterselie, 
oregano), knoflook*, geconcentreerd citroensap*, * product afkomstig uit de biologische 
landbouw 
 
Bolognese saus 
Kan gluten, melk, ei, mosterd bevatten. ( Tomatensaus + groente, gehakt en kruiden ) 
- 
Groenten 40,1% (tomaat¹ 34,5%, ui¹, prei¹, rode paprika), aardappelzetmeel, suiker 
Zout, aroma, gehydrolyseerde plantaardige eiwitten, knoflook¹, palmvet, gistextract 
kruiden (oregano, peterselie¹, basilicum¹, rozemarijn, laurierblad), specerijen (zwarte peper, 
selderijzaad), ¹op duurzame wijze geteeld. 
 
Sambal saus 
Gluten vrij 
- 
Gemalen verse rode pepers, keukenzout, zuurteregelaar E260, conserveringsmiddel: E211 
 
Chilisaus 
* Glutenvrij 
- 
Suiker, Water, Rode pepers, Zout, Zuurteregelaar E260, Zuurteregelaar E330, 
Verdikkingsmiddel E410, Verdikkingsmiddel E412, Verdikkingsmiddel E415, Knoflook, 
Conserveermiddel E210, Kruiden en specerijen. 



 
Pasta vlees, vis & overige toppings 
 
Kipfilet 
Mosterdzaad, Selderij, Melksuiker, Soja, Knolselderij,  
- 
Kipfilet, Kip-grillkruiden(zout, 19% kruiden en specerijen (paprikapoeder, witte peper, 
coriander, gemberpoeder, foelie, kurkuma, komijn, venkelzaad, nootmuskaat, 
MOSTERDZAAD, SELDERIJ, cayennepeper, lavas, kruidnagel, knoflookpoeder, tijm), 
smaakversterker (E621 (glutamaat)), dextrose, maltodextrine, MELKSUIKER, gehydrolyseerd 
eiwit (SOJA), preipoeder, uipoeder, meel (rijst), gistextract, paprikaconcentraat, 
KNOLSELDERIJpoeder, plantaardige olie (zonnebloem), natuurlijk ui aroma, zoethoutwortel 
poeder, kruidenolie (coriander))   
 
Grilled gamba’s - Black Tiger garnalen 
Schaaldieren 
- 
Tijgergarnalen 80% (schaaldier)}, water, zout, stabilisator (E451). 
 
Ossenhaaspuntjes 
*Allergenen vrij 
 
 
- 
 
Parmezaansekaas: 
Rauwe melk, zout, stremsel. 
 
 
 



SALADES 
 
Basis 
 
Allergene vrije ingredienten:  
Sla mix, komkommer, rode ui, cherrytomaat, mais, radijs. wortel, olijven,  
 
Noten, pitten, zaden 
Walnoten, cashew noten, pistache noten, pitten & zaden mix. 
Onze salades kunnen sporen van pinda's, sesam en andere noten bevatten 
 
 
 
 
Salade dressings 
 
Granaatappel dressing 
Allergenen vrij 
- 
Glucose, geconcentreerd granaatappel sap, water, citroenzuur, caramel, granaatappel 
smaakstof. 
 
Yoghurt dressing: 
Tarwezetmeel, Eigeel, Mosterdmeel 
- 
water, 25% raapolie, 19% magere YOGHURT, glucose-fructosestroop, azijn, 
TARWEZETMEEL, ui, EIGEEL, zout, 1% kruiden, voedingszuren: E575, melkzuur en 
citroenzuur, gemodificeerd maiszetmeel, paprika, MOSTERDMEEL, verdikkingsmiddel: 
guarpitmeel, citroensapconcentraat, preiconcentraat, uiensapconcentraat, conserveermiddel: 
kaliumsorbaat, aroma, antioxidant: E385 E= door EU goedgekeurde hulpstoffen. 
 
Balsamico dressing: 
Sulfiet,  
- 
Water, suiker, balsamico azijn 19% (bevat SULFIET), rode wijnazijn (bevat SULFIET), 
olijfolie, zout, gemodificeerd zetmeel (bevat SULFIET), verdikkingsmiddel (xanthaangom), 
aroma, kleurstof (E150d (bevat SULFIET)), conserveermiddel (kaliumsorbaat), 
knoflookpoeder 
 
 
 
Salade kazen 
 
Parmezaansekaas: 
rauwe melk, zout, stremsel. 
 
Feta: 
Lactose ( koemelk ) 
- 
gepasteuriseerde koemelk, zout, melkzuurbacteriën culturen, stremsel (microbiële lab) 
 
Mozzarella: 
KOEMELK, zout, dierlijk stremsel, zuursel  



 
Salade Vlees & vis 
 
Cripsy Chicken reepjes  
Tarwe, ei 
- 
Kipfilet(68%), water, tarwemeel, tapiocazetmeel, paneermeel,(Tarwemeel,zout,gist,suiker) 
geraffineerde palmolie, gemodificeerd tapiocazetmeel, kruiden & specerijen 
(knoflookpoeder,uienpoeder, chilipoeder, zwarte peper), suiker, kruiden & specerijextracten, 
(knoflook, zwarte peper, capsicum, ui) rijstmeel, gistextract (bevat zout), rijsmiddelen,(E450i, 
E5009=ii), emulgator(E472e), eipoeder, dextrose, zuurteregelaars, (E170, E330), 
kleurstof,(E160c), antiklotermiddel (E551) 
 
Carpaccio 
Allergenen vrij 
 
Grilled gamba’s - Black Tiger garnalen 
Allergenen vrij 
- 
Tijgergarnalen 80% (schaaldier)}, water, zout, stabilisator (E451). 
 
Kipfilet reepjes 
Mosterdzaad, Selderij, Melksuiker, Soja, Knolselderij 
- 
Kipfilet, Kip-grillkruiden(zout, 19% kruiden en specerijen (paprikapoeder, witte peper, 
coriander, gemberpoeder, foelie, kurkuma, komijn, venkelzaad, nootmuskaat, 
MOSTERDZAAD, SELDERIJ, cayennepeper, lavas, kruidnagel, knoflookpoeder, tijm), 
smaakversterker (E621 (glutamaat)), dextrose, maltodextrine, MELKSUIKER, gehydrolyseerd 
eiwit (SOJA), preipoeder, uipoeder, meel (rijst), gistextract, paprikaconcentraat, 
KNOLSELDERIJpoeder, plantaardige olie (zonnebloem), natuurlijk ui aroma, zoethoutwortel 
 
Zalm 
Allergenenvrij  * Graatvrij 
- 
ZALM , zout, suiker, azijn, rook Atlantische zalm (Salmo salar), gekweekt in Noorwegen. 
Geproduceerd in Nederland met zalm uit Noorwegen. Van een ASC-gecertificeerde, 
verantwoorde kwekerij. www.asc-aqua.org GRAATVRIJ: ondanks zorgvuldig fileren kan 
onbedoeld een graatje in de vis achtergebleven zijn  
 
 
 



MILKSHAKES	&	TOPPINGS	

	

Milkshake Vanilla Dream 
suiker, water, aroma, voedingszuur E330 (citroenzuur), conserveermiddel E202, kleurstof 
E150d 
 
Milkshake Insane Banana 
suiker, water, aroma, voedingszuur E330 (citroenzuur), conserveermiddel E202, kleurstof 
E160a (caroteen) 
 
Milkshake Choco Loco 
suiker, water, cacaopoeder , voedingszuur E330 (citroenzuur), aroma, zout, 
conserveermiddel E202, kleurstof E150d 
 
Milkshake Strawberry Crush 
suiker, water, aroma, voedingszuur E330 (citroenzuur), conserveermiddel E202, kleurstof 
E163, kleurstof E150d 
 
 
Milkshake toppings 
 
Topping Karamel |Vegan, Vegetarisch, Glutenvrij 
Glucose-fructosestroop, suiker, water, 5% gekaramelliseerde suiker, verdikkingsmiddel: 
E1422, aroma's, conserveermiddel: kaliumsorbaat E = door EU goedgekeurde hulpstoffen. 
 
Topping Choco: Vegan, Vegetarisch, Glutenvrij 
Glucose-fructosestroop, suiker, 12% magere cacaopoeder, water, kleurstof: E150d, 
verdikkingsmiddel: E1422, aroma's, conserveermiddel: kaliumsorbaat E = door EU 
goedgekeurde hulpstoffen. 
 
 
Milkshake slagrom 
 
Slagroom: 
ROOM, vloeibare suiker (suiker 10%), drijfgassen: N2O, N2, emulgator: E471, stabilisator: 
carrageen Vrij van: Glutenbevattende granen. Bevat: Melk 



ZOETIGHEDEN 
 
Muffin bananoffee 
TARWEBLOEM (TARWEBLOEM; Calciumcarbonaat; Nicotinezuur; Ijzer; Thiamine); Suiker; 
Raapzaadolie; Water; Kleine stukken fudge (12%) (Suiker; GEZOETE GECONDENSEERDE 
MELK (MELK, SUIKER); Glucosestroop; Palmvet; KARNEMELK; Emulgator: Glycerol 
monostearaat; Bevochtigingsmiddel: Glycerine; Zout); EIPOEDER; MAGERE 
MELKPOEDER; TARWEZETMEEL; Rijsmiddel: Natriumcarbonaat, Difosfaten, 
Calciumfosfaten; Palmvet; Gemodificeerd maïszetmeel; Emulgator: Natriumstearoyl-2-
lactylaat, Mono- en diglyceriden van vetzuren; Dextrose; Aroma; Zout; Verdikkingsmiddel: 
Xanthaangom; Kleurstof: Annatto norbixine. 
 
Muffin Double Choco 
Suiker; TARWEBLOEM (TARWEBLOEM; Calciumcarbonaat; Nicotinezuur; Ijzer; Thiamine); 
Raapzaadolie; Pure chocoladestukjes (16%) (Suiker; Cacao massa; Cacaoboter; Emulgator: 
SOJALECITHINE; Aroma); Water; Magere cacaopoeder (3,1%); EIPOEDER; MAGERE 
MELKPOEDER; TARWEZETMEEL; Rijsmiddel: Natriumcarbonaten, Difosfaten, 
Calciumfosfaten; Palmvet; Emulgator: Natriumstearoyl-2-lactylaat, Mono- en diglyceriden van 
vetzuren; Gemodificeerd maïszetmeel; Verdikkingsmiddel: Xanthaangom; Aroma.	
	
	
Truffels & Magnum pops 
Wij werken met wisselende recepten. Stuur ons hiervoor een mail voor de huidige 
informative. 
	
	
	
	
	
	
	
	
*Let	op,	het	kan	zijn	dat	onze	ingredieten	(en	dus	allergenen)	afwijken	van	dit	bovengenoemde	
schema.	Dit	i.v.m.	leverings	fouten,	uitverkochte	producten.	Hiervoor	kan	het	zijn	dat	wij	een	
vervangend	product	gebruiken	met	andere	allergenen.	Voor	100%	zekerheid,	vraag	gerust	naar	de	
etiketten	van	onze	huidige	producten.		


