
Glutenvrij buffet 
 

Westlandse tomatensoep en groentesoep 
Groentenbouillon zelf gemaakt (wortel, ui, prei), coeur de boeuff-tomaat, wortel, prei, taugé 

en knolselderij, zout, ui, knoflook 
 

Toppings 
Bosui, oude geraspte kaas, creme fraîche 40%, paprikablokjes 

 
Mam’s keekske cake 

Lupine, ei, haver, sesam, rijstebloem, kippenei, olie (raap-, zonnebloem- en palmolie) suiker, 
lupinemeel, bakkerszout, vanille, citroensap, guarpitmeel e412, rijsmiddelen e500-e450 

 
Pastridor glutenvrije broodjes 

Bruine broodjes 
pompoenpitten, druivenconcentraat, zout, zuurteregelaar e262, zonnebloempitten, 
sesamzaad, dextrose, gist, lijnzaad, sojaeiwitconcentraat, zonnebloemolie, linzen, 

maiszetmeel, rijstebloem, psylliumzaad, maanzaad, stroop, suiker, verdikkingsmiddel 
e415/e464, voedingszuur e270 

Witte broodjes 
druivenconcentraat, zout, zuurteregelaar e262, dextrose, gist, sojaeiwitconcentraat, 

zonnebloemolie, linzen, maiszetmeel, rijstebloem, psylliumzaad, maanzaad, stroop, suiker, 
verdikkingsmiddel e415/e464, voedingszuur e270 

 
GV broodje 

Mam’s mikske glutenvrij witbrood. 
water, rijstemeel, aardappel-/ tapiocazetmeel, voedingsvezels, plantaardige oliën (raap en 

zonnebloem), maltodextrine (tapioca), appelpectine E440, guarpitmeel E412, methylcellulose 
E461, bakkerszout, gist 

 
Bake-off glutenvrije muffin appel 

appel (21%), KIPHEELEI, suiker, zonnebloemolie, aardappelzetmeel, water, gemodificeerd 
aardappelzetmeel, weipoeder [MELK], palmolie, zout, kaneel, aroma, magere 

MELKPOEDER, glucosesiroop, emulgator: E471, E472B, E475, E481, E415, stabilisator: 
E450, rijsmiddel: E500, voedingszuur: citroenzuur, antiklontermiddel: ascorbinezuur 

 
 

Frico 48+ jong per stuk verpakt 
Koemelk, lactose, zout, zuursel, stremsel, conserveermiddel e251, kleurstof e160b, kleurstof 

betacaroteen 
 

Frico 48+ oud per stuk verpakt 
Melk, keukenzout, zuursel, stremsel, kleurstof e160b, kleurstof betacaroteen, 

conserveermiddel e251 
 

Gebraden gehakt 
Half-om-half gehakt, gesnipperde ui, zout en peper 

bereid in olijfolie 
 

Fricandeau 
Varkensvlees, zout, bieslook, peterselie, peper; bereid in olijfolie 

 
Verrassend lekker kalkoenfilet per stuk verpakt 

Kalkoenvlees 66%, water, kippenvlees, aardappelzetmeel, kipvet, zout, glucosestroop, 
stabilisator e451, peper, gefermenteerde rijst, aroma, conserveermiddel e250, 



beukenhoutrook, antioxidant e316, gistextract, voedingszuur e326, kippencollageen, 
kippeneiwit 

 
Kips rosbief 

100 procent rundvlees, zout gebraden in olijfolie 
 

Gerookte zalmfilet 
Zalm, zout, suiker, rook, aquacultuurproductie Noorwegen 

 
Fairtrade original products 

Aardbeien, abrikozen, rietsuiker* (55,5%), aardbeien, voedingszuur: citroenzuur, 
geleermiddel: pectine. *Max Havelaar / Fairtrade gecertificeerde ingrediënten. Bereid met 45 

gram vruchten per 100 gram. Totaalgehalte aan suikers: 63 gram per 100 gram. 
 

Pure roomboter 
min. 82% MELKvet, bevat lactose 

 
Bebo light halvarine 

Plantaardige oliën, vetten, water, emulgatoren (citroenzure esters van mono-diglyceriden van  
vetzuren), voedingszuur (citroenzuur), aroma, kleurstof (beta-caroteen), vitamines (A en D2). 

Allemaal apart geserveerd 
Gemengde slasoorten, tomaat, komkommer, paprika, rode uiringen, courgettes, 

champignons, gekookte eieren in de schil 
 

French dressing 
Zonnebloemolie, natuurazijn, ui, bieslook, koriander, peterselie, peper en zout 

 
Los 

Zonnebloemolie, olijfolie, witte tafelazijn 
 

Glutenvrije eierflensjes 
guarpitmeel, aardappelzetmeel, maïszetmeel, dextrose, lupinemeel, magere melkpoeder, 

kip heel eipoeder, scharreleieren, zonnebloemolie, zout 
 

Divers vers handfruit 

 
Niet-glutenvrij buffet 

 
Westlandse tomatensoep en groentesoep 

Groentenbouillon zelf gemaakt (wortel, ui, prei) , coeur de boeuff-tomaat, wortel, prei, taugé, 
knolselderij, zout, ui, knoflook 

 
Toppings 

Bosui, oude geraspte kaas, creme fraîche 40%, paprikablokjes 
 

Frico 48+ jong per stuk verpakt 
Koemelk, lactose, zout, zuursel, stremsel, conserveermiddel e251, kleurstof e160b, kleurstof 

betacaroteen 
 

Frico 48+ oud per stuk verpakt 
Melk, keukenzout, zuursel, stremsel, kleurstof e160b, kleurstof betacaroteen, 

conserveermiddel e251 
 



Ham aan het buffet gesneden 
Zout, varkenslende, peper, mosterdzaad, groentebouillon 

 
Fricandeau 

Varkensvlees, zout, bieslook, peterselie, peper, gebraden in olijfolie 
 
 

Verrassend lekker kalkoenfilet per stuk verpakt 
Kalkoenvlees 66%, water, kippenvlees, aardappelzetmeel, kipvet, zout, glucosestroop, 

stabilisator e451, peper, gefermenteerde rijst, aroma, conserveermiddel e250, 
beukenhoutrook, antioxidant e316, gistextract, voedingszuur e326, kippencollageen, 

kippeneiwit 
 

Kips rosbief 
100 procent rundvlees, zout, gebraden in olijfolie 

 
Gerookte zalmfilet 

Zalm, zout, suiker, rook, aquacultuurproductie Noorwegen 
 

Fairtrade original products 
Aardbeien, abrikozen, rietsuiker* (55,5%), aardbeien, voedingszuur: citroenzuur, 

geleermiddel: pectine. *Max Havelaar/ Fairtrade gecertificeerde ingrediënten. Bereid met 45 
gram vruchten per 100 gram. Totaalgehalte aan suikers: 63 gram per 100 gram. 

 
Pure roomboter 

min.82% MELKvet, bevat lactose 
 

Bebo light halvarine 
Plantaardige oliën, vetten, water, emulgatoren (citroenzure esters van mono-diglyceriden van  
vetzuren), voedingszuur (citroenzuur), aroma, kleurstof (beta-caroteen), vitamines (A en D2) 

Allemaal apart geserveerd 
Gemengde slasoorten, tomaat, komkommer, paprika, rode uiringen, courgettes, 

champignons, gekookte eieren (afgekookt in de schil op het buffet) 
 

French dressing 
Zonnebloemolie, natuurazijn, ui, bieslook, koriander, peterselie, peper en zout 

 
Los 

Zonnebloemolie, olijfolie, witte tafelzaijn 
 

Divers vers handfruit 
 

Festini perenijsje 
 

 
Warm buffet 

 
Aviko friet 

Aardappel, plantaardige olie (palmolie) 
Gebakken in Remia zonnebloemolie: plantaardige oliën en vetten 100%, aroma, antioxidant, 

e320, e310 
 



Unox runderknaks 
70% water, aardappelzetmeel, rijstebloem, zout, plantaardige olie, stabilisator (e451,e452) 

aroma, rundercollageen, witte peper, nootmuskaatextract, paprikapoeder, antioxidant, e301, 
rozemarijnextract), rookaroma, conserveermiddel e250, water en zout 

 
Warme boerenachterham 

Zout, varkenslende, peper, mosterdzaad, groentebouillon 
 

Heinz cups en Calvé sticks 
 

Calvé mayonaise: plantaardige olie 77%, water, gepasteuriseerde vrije-uitloopeieren (6%), 
vrije-uitloopeigeel (2%), azijn, zout, suiker, aroma, citroensap, antioxidant (e385), kleurstof 

(e106c) 
 

Heinz ketchup 
Tomaten, azijn, suiker, zout, kruidenextract, specerijen (bevat selderij) 


