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Bacon  
Ingrediënten: Varkensvlees, kleurzout (vacuümzout, conserveermiddel natriumnitriet E250) 
Allergenen*: Geen 
 
Ontbijtspek 
Ingrediënten: Varkensvlees, kleurzout (vacuümzout, conserveermiddel natriumnitriet E250) 
Allergenen*: Geen 
 
Brabantse plaatham zonder zwoerd 
Ingrediënten: Varkensvlees, kleurzout (vacuümzout, conserveermiddel natriumnitriet E250) 
Allergenen*: Geen 
 
Luxe achterham 
Ingrediënten: Varkensvlees, kleurzout (vacuümzout, conserveermiddel natriumnitriet E250), glucosesiroop,  
smaakversterker (E621, E627 en E631), antioxidant (E301), aroma’s, specerijenextracten 
Allergenen*: Geen 
 
Grillworst naturel 
Ingrediënten: Varkensvlees, kleurzout (vacuümzout, conserveermiddel natriumnitriet E250), tarwezetmeel, 
gemengde specerijen, zout, emulgator E450 (III) en E452 (II), bouillonpoeder, smaakversterker E621, kruiden, 
anti-oxidant: E301, E331 (III). 
Allergenen*: Gluten, sulfiet (ui) 
 
Klippelworst 
Ingrediënten: Rundvlees, varkensvlees, chilies, water, specerijenextracten, verdikkingsmiddel: tragacanth E431, 
voedingszuur: citroenzuur E330, starterculturen. 
Allergenen*: Geen 
 
 
Gebraden gehakt 
Ingrediënten: Varkensvlees, kleurzout (vacuümzout, conserveermiddel natriumnitriet E250), superstim 
(stabilisatoren E450(i), E451(i), en E452(ii), glucosestroop, antioxidant: ascorbinezuur, smaakversterker: 
mononatriumglutamaat, paprika extract), paneermeel, specerijen (koriander, peper, gember, foelie, 
kruidnagel, kardemom, chilies), selecta met zout (zout, glucosestroop, antioxidant: ascorbinezuur, 
voedingszuur: citroenzuur), eieren. 
Allergenen*: Gluten 
 
Zeeuws spek 
Ingrediënten: Varkensvlees, plantaardige oliën en vetten, zout, emulgator (E472c), boteraroma (bevat melk), 
honing, glucosesiroop, water, stabilisator (E450), smaakversterkers (E621, E627, E631), antioxidant (E301), 
aroma’s (bevat selderij), specerijenextracten, zonnebloemolie, gemodificeerd maïszetmeel, kruiden, groenten 
(ui, knoflook), gistextracten, dextrose, stabilisatoren (carrageen en xanthaangom), azijn, kleurstof (paprika 
extract, E150c, E150d, bèta-caroteen, E160a), voedingszuur (melkzuur, salmiak), gedistilleerde Vieux, 
invertsuikerstroop, kandijstroop, suiker, ketjap (melasse, water, natuurlijk gefermenteerde soja (soja, 
tarwemeel, caramel E150d, conserveermiddelen natirumbezoaat E211), zout, voedingszuur E270, natuurlijk 
anijsaroma, marinademix (specerijen (koriander, paprika, gember, peper, komijn, selderijzaad, foelie, kurkuma, 
chilies, kardemom), zout, groenten (ui, tomaat, knoflook, paprika), aroma’s (bevat soja), kruiden (fenegriek).  
Allergenen*: Tarwe, lactose, soja, ui (sulfiet), selderij. 
 
 
 
 
 
 



Beenham 
Ingrediënten: Varkensvlees, plantaardige oliën en vetten, zout, emulgator (E472c), boteraroma (bevat melk), 
honing, glucosesiroop, water, stabilisator (E450), smaakversterkers (E621, E627, E631), antioxidant (E301), 
aroma’s (bevat selderij), specerijenextracten, zonnebloemolie, gemodificeerd maïszetmeel, kruiden, groenten 
(ui, knoflook), gistextracten, dextrose, stabilisatoren (carrageen en xanthaangom), azijn, kleurstof (paprika 
extract, E150c, E150d, bèta-caroteen, E160a), voedingszuur (melkzuur, salmiak) 
Allergenen*: Tarwe, lactose, soja, ui (sulfiet), selderij. 
 
Gebraden fricandeau 
Ingrediënten: Varkensvlees, zout, groenten (uienstukjes, uienpoeder, tomatenpoeder paprikagranulaat, 
knoflookgranulaat, uienpoeder, knoflookpoeder), gehydrolyseerd soja eiwit, kruiden, suiker, zonnebloemolie, 
antiklontermiddel (E470a), aroma, smaakversterker (E621), selderij, specerijen (koriander, paprika, gember, 
peper, komijn, selderijzaad, foelie, kurkuma, chili, kardemom), aroma (bevat soja), gistextract, 
antiklontermiddel (E470a) kruiden (fenegriek), melasse, water, natuurlijk gefermenteerde soja (soja, 
tarwemeel, caramel (E150d), conserveermiddel natriumbenzoaat (E211)), voedingszuur (E270), natuurlijke 
anijsaroma, plantaardige oliën en vetten, emulgator (E472c), boteraroma (bevat melk), kleurstof (bèta-
caroteen) (E160a) 
Allergenen*: sulfiet (ui), soja, selderij, gluten, lactose 
 
 
* Wij doen onze uiterste best om ons te houden aan bovenstaande allergenen, maar het is niet uitgesloten 
dat onze gerechten ook andere allergenen bevatten, daar onze producten worden bereidt in een omgeving 
waar alle allergenen voorkomen. 


