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Becel halvarine 
Ingrediënten: Plantaardige oliën (60%) (zonnebloem, lijnzaad, palm*), water, emulgatoren 
(zonnebloemlecithine, mono- en dyglyceriden van vetzuren),voedingszuur (citroenzuur), 

natuurlijke aroma, vitamine (A, D), kleurstof (caroteen). *Dit is duurzame palmolie 
 

Campina   roombotercups 
Ingrediënten: BOTER (min.82% MELKvet) 

Vers handfruit 
 

Farm friet finest frozen 
Ingrediënten: Aardappel (95,8 %), zonnebloem olie (4.2 %). 

 

Remia vloeibaar frituurvet regular 
Ingrediënten: plantaardige oliën en vetten 100% (palmolie rnass balance, zonnebloemolie, 

sojaolie), antioxidant: E306, natuurlijk aroma, anti-schuim middel E900 
 

Remia friteslijn mayostick 
water, azijn, maïszetmeel, inuline, 4.3% raapolie, glucose-fructosestroop, SCHARRELEI en 

SCHARRELEIGEEL, gemodificeerd zetmeel, mosterd (water, MOSTERDZA DEN, azijn, 
specerijen). zout. verdikkingsmiddel: guarpitmeel.  kleurstoffen: titaandioxide 

 

Remia currystick 
glucose-fructosestroop, water, tomatenpuree, azijn, suiker, gemodificeerd zetmeel, zout, 

currykruiden (MOSTERD), voedingszuur: melkzuur-, oromël (SOJA), ve1·dikkingsmiddel: 
xanthaangom, conserveermiddel: kaliurnsorbaat, kleurstof: karamel, zoetstof 

 

Remia ketchupstick 
tomatenpuree (155g verse tomaten per 100g saus), suiker, azijn, ma·1szetrneel, zout, specerijen, 

zoetstof: steviaglycosiden, knoflook Landen van herkomst worden niet voor 100% 
gegarandeerd. Bevat suiker en zoetstof. 
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Niet-glutenvrij buffet 
 

Huisgemaakte ossenstaartbouillon 
met verse groenten 

ossenstaartbotten, prei, wortel, ui, peper, zout 
 

tarvo moutbrood 
tarwemeel, water, bakkersgist, bakkerszout, moutmeel (tarwe, gerst), emulgator ( E482), 

enzym (tarwe) 
 

witte pistolet, freefrom shop 
Gierst, zuurdesem, water, zemelen (mais, tapioca), plantaardige vezel, plantaardige olie (olijf, 

raapzaad), gist, verdikkingsmiddel (xantaangom), bevochtigingsmiddel (glycerol), zout. 
aardappeleiwit, glucose, suiker, emulgator (mono- en diglyceriden van vetzuren, 

zonnebloemlecithine), boekweitschil, rijsmiddel (natriumcarbonaat). 
 

Huis van beleg kalkoenham 1 plak 
kalkoenvlees• 98%, zout. conserveermiddel (natruimnitriet). * = van biologische oorsprong 

Conform verordening 1169/2011EG 
 

Verrassend Lekker Palingworst, BL1 
Ingrediënten: varkensvlees 91%, water, mechanisch gesepareerd varkensvlees 9%, 
aardappelzetmeel, zouten (keukenzout, kaliumchloride), varkensspek, rundereiwit, stabilisator: 
E450, aroma. rookaroma. dextrose. specerijen. suiker, antioxidant: E30 

 

Kapitein edam jonge  kaas 40+ 1 plak gepasteuriseerde 
KOEMELK, zout, stremsel, zuursel, kleurstof (E160b) 

 

Fair trade jam aardbei 
63.7% rietsuiker, 35% aardbeien, geleermiddel (pectine). voedingszuur (citroenzuur), zwarte 

bessenconcentraat, wortelconcentraat, conserveermiddelen (E202, E211) Rietsuiker verhandeld in 
overeenstemming met de internationale fairtrade voorwaarden. Totaal 63,7%. Kan sporen van 

noten en pinda's bevatten. 
 

Saladebar 
IJsbergsla, mesclun, rucola, komkommer, tomaat, gekookt ei (in de schil), paprikareepjes 

Olie, azijn 
 

Dressingcups italian dressing Heinz 
Ingrediënten: Water, azijn, suiker, gemodificeerd zetmeel. zout. olijfolie 3%, knoflook, kruid, 

conserveermiddel (kaliumsorbaat). verdikkingsmiddel (xnnthêlrn1gom), kleurstoffen 
(koperchlorofyl, bètacaroteen) .aroma 

 

Unox runderknacks 
Ingrediënten: Worstjes: Rundvlees 68%, water, aardappelzetmeel, rijstebloem, zout, 

raapzaadolie, stabilisator (E451, E452}, aroma, rundercollageen, witte peper, 
nootmuskaatextract, paprikapoeder, antioxidant (E301, rozemarijnextract), rookaroma, 

 

Becel halvarine 
lng1·ediënten: Plantaardige oliën (60%) (zonnebloem, lijnzaad, palm), Water, emulgatoren 

(zonnebloemlecithine, rnono- en dyglyceriden van vetzuren). voedingszuur (citroenzuur), 
natuurlijke aroma, vitamine (A, D), kleurstof (caroteen). #Dit is duurzame palmolie 

 
Campina   roornbotercups 

Ingrediënten: BOTER (min.82% MELKvet) 
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Vers handfruit 

 

Farm frites finest frozen 
Ingrediënten: Aardappel (95,8 %), zonnebloemolie (4,2 %). 

 

Remia vloeibaar frituurvet regular 
Ingrediënten: plantaardige oliën en vetten 100% (palmolie mass balance, zonnebloemolie, 

sojaolie), antioxidant: E306, natuurlijk aroma, anti-schuimmiddel E900 
 

Remia friteslijn mayostick 
water, azijn, maïszetmeel, inuline, 4.3% raapolie, glucose-fructosestroop, SCHARRELEI en 

SCHARRELEIGEEL, gemodificeerd zetmeel, mosterd (water, MOSTERDZA DEN, azijn, 
specerijen). zout. verdikkingsmiddel: guarpitmeel.  kleurstoffen: titaandioxide 

 

Remia currystick 
glucose-fructosestroop, water, tomatenpuree, azijn, suiker, gemodificeerd zetmeel, zout, 

currykruiden (MOSTERD), voedingszuur: melkzuur, momêl (SOJA), verdikkingsmiddel: 
xanthaangom, conserveermiddel: kaliumsorbaat, kleurstof: karamel, zoetstof 

 

Remi<l ketchupstick 
tomatenpuree (155g verse tomaten per 100g saus), suiker, azijn, maïszetmeel, zout, specerijen. 

zoetstof: steviaglycosiden. knoflook Lander1 van herkomst worden niet voor 100% 
gegarandeerd. Bevat suiker en zoetstof. 


