Perron3 ingrediënten lijst

FRIET
Ambachtelijke friet

*Kan sporen van gluten bevatten. Let op, onze friet en snacks worden in dezelfde frituurolie gebakken.
Dit maakt onze friet niet volledig vrij van gluten.

Friet + parmezaanse kaas en bosui topping
Melk *Kan sporen van gluten bevatten

Friet + Creamy cheddarsaus, jalapeño pepers, chili flakes en bosui
Melk, ei, mosterd. *Kan sporen van gluten bevatten

SAUS

SNACKS

Belgische mayonnaise:

Hotwings

Eigeel, Mosterd, Mosterdzaden

Fritessaus zoet en hartig, 35%:
Eigeel, Mosterd

Curry

* Allergenen vrij

Ketchup

* Allergenen vrij

Chilisaus
* Glutenvrij

Smokey bbq saus
Mosterd

Tarwe(gluten), Selderij

Chicken fingers

Tarwe(gluten), melk, ei

Onion rings
Tarwe(gluten)

Chilli cheese nuggets
Melk, tarwe(gluten)

Tempura garnalen

Tarwe(gluten), schaaldieren

Chicken snackbox

Tarwe(gluten), melk, ei, selderij

Pesto mayonaise ( Huisgemaakt )
Melk, ei, mosterd

Truffelmayonaise ( Huisgemaakt )
Ei, mosterd

KIDSMENU

Knoflook Mayonaise

KIDS BEEF BURGER

Ei, mosterd

Mosterd (Glutenvrij)
Mosterd

Satesaus

Pinda’s, Soja, Tarwe,

Basis burger beleg – allergenen vrij:
Tomaat, sla, augurk en ui

Burgersaus
Gluten, ei, mosterd
Kids burger broodje

Red Hot Samurai saus

Gluten, sesamzaad,

Eieren, Mosterd

*Kan sporen van noten, haver, gerst en ei bevatten

Creamy cheddar saus

Kids hamburger, 100% rundvlees | Halal

Eieren, Mosterd, Melk

Gluten soja

KIDS CHICKEN FINGERS

Kids Chicken fingers | Halal
Gluten, melk, Ei
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BURGERS
Basis

Burgers

Basis burger beleg – allergenen vrij:
Sla, tomaat, rode ui, jalapeno pepers, augurk,
zonnebloem olie en olijfolie

Hamburger | 100% rundvlees burger | Halal
Gluten, soja

Cripsy Chicken burger | Halal
Gluten, ei

Burger brood
Burger Broodje: Hamburger bun rustiek

Gluten. Kan sporen van melk en sesamzaad bevatten

Vegetarische hamburger
Soja, gluten, ei

Fish burger

Gluten, mosterd

Gluten vrij burger broodje - Schar * Alleen
mogelijk op aanvraag vooraf.

Kan sporen van soja en sesam bevatten.

Burger sauzen

Burger toppings

Burgersaus ( Beefburger/Vega burger )
*op alle beefburgers en vega’s burger
Gluten, ei, mosterd

Melk *Oud gerijpt/harde kaas

Crispy chicken saus (Crispy burgers)

Kalkoen bacon | Halal

Ei, melk, mosterd

Smokey bbq saus ( op bbq burgers )
Mosterd

Truffelmayonaise (op Old Dutch burgers)
Gluten, ei, mosterd, soja

Oude kaas:

Cheddarkaas:
Melk

*Oud gerijpt/harde kaas

Selderij, Melk(eiwit) Soja

Gebakken ei
Ei
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PASTA’S
Pasta basis

Pasta sauzen

Allergene vrije basis: Rucola, cherrytomaat,
rode ui, broccoli, spinazie, rode paprika, groene
paprika, bosui, krulpeterselie, champignons,
knoflook, olijfolie.

Kookroom

Penne pasta

Melk

Pesto

Melk, Cashewnoten

Glutenbevattende Granen *kan sporen van soja
bevatten

Tomatensaus

Spaghetti

Bolognese saus

Glutenbevattende Granen *kan sporen van soja
bevatten

Allergenen vrij

Kan gluten, melk, ei, mosterd bevatten

Sambal saus
Allergenen vrij

Pasta vlees, vis & overige toppings
Kipfilet

Chilisaus
Allergenen vrij

Mosterd, Selderij, Melk, Soja, Knolselderij,

Grilled gamba’s - Black Tiger garnalen

Pasta topping

Schaaldieren

Ossenhaaspuntjes
*Allergenen vrij

Parmezaanse kaas
Melk *Oud gerijpt/harde kaas

Parmezaansekaas:
Melk

FOODLOVER SPECIALS
PERRON3 KIPSATE

GEGRILDE GAMBA’S

Kipfilet ( Kipfilet reepjes )

Grilled gamba’s - Black Tiger garnalen

Mosterdzaad, selderij, melk, soja, knolselderij,
gluten

Schaaldieren

Satesaus

Allergenen vrij

Pinda’s, soja, gluten

Gebakken uitjes
Gluten

Sambal saus:
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SALADES
Basis

Salade kazen

Allergene vrije ingrediënten:
Sla mix, komkommer, rode ui, cherrytomaat, mais,
radijs. wortel, olijven,

Parmezaanse kaas

Noten, pitten, zaden
Walnoten, cashew noten, pistache noten, pitten &
zaden mix.

Salade Vlees & vis

*Onze salades kunnen sporen van pinda's, sesam
en andere noten bevatten

Melk *Oud gerijpt/harde kaas

Cripsy Chicken reepjes
Gluten, ei

Grilled gamba’s - Black Tiger garnalen
Allergenen vrij

Salade dressings
Yoghurt dressing:

Melk, gluten, ei, mosterd

Balsamico dressing:
Sulfiet,

CARPACCIO SPECIALS
Carpaccio

Allergenen vrij

Allergene vrije basis ingrediënten:
Rucola, cherrytomaat, rode ui

Toppings
Groente chips sweets/beet terra & blue terra
Allergenen vrij

Black truffle chips
Carpaccio dressing sauzen:
Pesto mayonaise ( Huisgemaakt )
Melk, ei, mosterd

Truffel mayonaise ( Huisgemaakt )
Ei, mosterd

Honing mosterd dressing

Ei, mosterd * Deze saus kan sporen bevatten van
gluten

Selderij

Parmezaanse kaas
Melk *Oud gerijpt/harde kaas

Croutons
Gluten
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MILKSHAKES & TOPPINGS
Milkshakes

Milkshake Vanilla Dream, Insane Banana,
Choco Loco & Strawberry Crush
Melk

Milkshake toppings

Topping Karam / Topping Choco
Vegan, Vegetarisch, Glutenvrij

Milkshake slagroom
Slagroom
Melk

Frozen coffee
Melk

ZOETIGHEDEN
Muffin bananoffee
Gluten, melk, ei,
Muffin Double Choco
Gluten, melk, ei, soja
Truffels & Magnum pops
Gluten, ei,
Chocolade truffels > melk

*Let op, het kan zijn dat onze ingrediënten afwijken van dit overzicht. Dit i.v.m. leveringsfouten en/of uitverkochte
producten. Hierdoor kan het zijn dat wij een vervangend product gebruiken met andere allergenen.
Voor 100% zekerheid, vraag gerust naar de etiketten van onze huidige producten.

