
Allergenen lijst

    Eieren en producten op basis van eieren. 

    Glutenbevattende granen, namelijk tarwe (zoals spelt en khorasantarwe), rogge, gerst,           
    haver of de hybride soorten daarvan en producten op basis van glutenbevattende  granen 

  Lupine en producten op basis van lupine.

             
 Mosterd en producten op basis van mosterd.

 Melk en producten op basis van melk (inclusief lactose), met uitzondering van:
 wei die wordt gebruikt voor de vervaardiging van alcoholhoudende distillaten, waaronder    
ethylalcohol uit landbouwproducten en lactitol.

 Noten, namelijk amandelen, hazelnoten, walnoten, cashewnoten, pecannoten, paranoten,     
pistachenoten, macadamianoten, en producten op basis van noten, met uitzondering van      
noten die worden gebruikt voor de vervaardiging van alcoholhoudende distillaten, 
waaronder ethylalcohol uit landbouwproducten. 

              
               Aardnoten en producten op basis van aardnoten. (Pinda's)

 Schaaldieren en producten op basis van schaaldieren.

  Selderij en producten op basis van selderij.

  Sesamzaad en producten op basis van sesamzaad.

                
               Zwaveldioxide en sulfieten in concentraties van meer dan 10 mg/kg of 10 mg/l. 

 Soja en producten op basis van soja, met uitzondering van:
 volledig geraffineerd(e) sojaolie en -vet;  natuurlijke gemengde tocoferolen (E306), 
natuurlijk D-alfa-tocoferol, natuurlijk D-alfa-tocoferolacetaat en natuurlijk D-alfa-
tocoferolsuccinaat van soja;fytosterolen en fytosterolesters van plantaardige oliën van soja;
plantenstanolesters geproduceerd uit sterolen van plantaardige oliën van soja.

              Weekdieren en producten op basis van weekdieren.

Vis en producten op basis van vis, met uitzondering van; a) visgelatine die wordt gebruikt 
als drager voor vitamine- of carotenoïdenpreparaten; visgelatine of vislijm die wordt 
gebruikt als klaringsmiddel in bier en wijn.



Onze Producten

Bagel Hummus: 

Bagel Mozarella:                                                      

Bagel Zalm:             

Bagel Ham en Kaas:

Bagel Pesto-Roerei: 

Bagel Muhammara:                                                            (Walnoten en cashewnoten)

Bagel Roerei-Spek: 

Wrap Roerei:          

Wrap Kip:   

Wrap Zalm:      

Taco Roerei: 

Taco Zalm: 

Taco Kip: 

Mini Donuts: 

Granola cup:                                                          (Amandelen, hazelnoten, cashewnoten, walnoten)

Cinnamon Roll:  

Vanillepudding: 

Gevulde croissants:                                                         (Hazelnoten, amandelen)

Sandwich Choco:                                                             (Hazelnoten)

Sandwich Kaas: 



Sandwich Salami: 

Sandwich Ham:

Pistolet Smos:                                              

Pistolet Kaas: 

Pistolet Ham: 

Pistolet Salami:                                                                              

Pistolet Choco:                                                                  (Hazelnoten)

Mini koffiekoek: 

Chocoladebroodje:

Croissant:

Cava Rosé&Natuur:

Smoothies:

Thee en koekjes:

Cupcake: 

Macrons:                                                     (Amandelmeel, Pistachio)

Brood+kruidenboter

Mozarella+Salsa:

Tapenade:

Manchego:

Hummus:

Crackers: 



Pizzarolletjes kaas:

Pizzarolletjes zalm:

Italiaanse salade:

Glutenvrij
Meergranen broodje

Broodje Hummus: 

Broodje Mozarella:                                                      

Broodje Zalm:             

Broodje Ham en Kaas:

Broodje Pesto-Roerei: 

Broodje Muhammara:                                                      (Walnoten en cashewnoten)

Broodje Roerei-Spek: 

Wit broodje

Broodje Hummus: 

Broodje Mozarella:                                                      

Broodje Zalm:             

Broodje Ham en Kaas:

Broodje Pesto-Roerei: 

Broodje Muhammara:                                            (Walnoten en cashewnoten)

Broodje Roerei-Spek: 

Croissant: 

Granolacup:                            (Amandelen, hazelnoten, cashewnoten, walnoten)



Lactosevrij

Bagel Hummus: 

Bagel Zalm:                                               

Bagel Ham:           

Bagel Roerei:

Bagel Roerei-Spek: 

Croissant:

Granolacup:                                                           (Amandelen, hazelnoten, cashew, walnoten)

Smoothies:


