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Deze lijst bevat allergeneninfo van onze huidige producten. Opm. Nergens zit melk in 

verwerkt. Opgelet: 

 De samenstelling van onze producten zou kunnen wijzigen in de toekomst. Informeer u. 
Taarten Allergeneninfo:  

Bevat: 
Graansoort 
Alle speltproducten worden gebakken in een 
bakkerij waar ook tarwe verwerkt wordt 

frangipane Gluten +ei spelt  

Kriekentaart   Gluten spelt 

Kriek/ananastaart half/half Gluten spelt 

Appeltaart   Gluten + soja spelt 

Chocomoussetaart   Gluten  + ei + soja spelt 

Kaastaart fantasie (plantaardige mascarpone) Gluten  spelt 

Rijsttaart  Gluten + soja spelt 

Brésiliennetaart Gluten + soja + noten (geen pinda) spelt 

Smurfentaart zonder witte chocolade Gluten  spelt 

Stekelbessentaart Gluten spelt 

Bosvruchtentaart Gluten spelt 

Frambozenraart Gluten spelt 

Granberrytaart Gluten  spelt 

Abrikozentaart  Gluten  spelt 

Zwarte pruimentaart  Gluten spelt 

Zwarte pruim/abrikozentaart half/half Gluten spelt 

Appelcake   Gluten  + ei spelt 

Koffiekoeken   

Eclairs Gluten + ei + soja spelt 

Appel- krieken- ananasflappen Gluten  spelt 

Bladerdeegkoek met chocoladen staafjes Gluten + soja (sojalecitine)  

Rozijnenkoek Gluten+ soja tarwe 

Abrikozenflap bladerdeeg(niet altijd beschikb) Gluten  tarwe 

Crème-vierkant Gluten + soja tarwe 

Croissant  Gluten tarwe 

Broodjes   

Sandwiches Gluten  + ei tarwe 

Speltsandwiches  Gluten  spelt 

Pistolets witte, masai  Gluten (masai: ook soja) tarwe 

Stokbrood  op zaterdag  Gluten tarwe 

Rozijnenbol Gluten + ei tarwe 

Brood   

Wit brood  Gluten  tarwe 

Grijs brood  Gluten  tarwe 

Haksbergs Bruintje  Gluten  tarwe 

Abdijbrood Gluten  tarwe 

Roggebrood  Gluten  Rogge + tarwe 

Rogge 100% Gluten rogge 

Speltbrood wit  100%  Gluten spelt 

Speltbrood grijs  100% Gluten spelt 

Spelt zuurdesem 100% Gluten  spelt 

Spelt speciaal 100% Gluten spelt 

Solare   Gluten + soja tarwe 

Multigranen- brood  Gluten + soja + sesamzaad Tarwe + rogge 

Masai- brood  Gluten + soja tarwe 

Rozijnenbrood  Gluten tarwe 

Zuurdesembrood  Gluten) tarwe 

Notenbrood  Gluten + noten (geen pinda) + soja + 
sesamzaad 

Tarwe + rogge 

Appel-rozijnenbrood (480g) Gluten  tarwe 

Olijven-zongedroogde tomaatjes brood (480g) Gluten  tarwe 

Herfstbrood (noten, rozijnen, appelen) (550g) Gluten + noten(okkernoten) + soja 
+sesamzaad 

Tarwe + rogge 

Vruchtenbolletje  (200g) Gluten + soja tarwe 

Koolhydraatarmer brood Gluten + soja + sesam Tarwe +rogge + gerst + haver, spelt, 
kamut 

Fjord brood Gluten + soja+ sesam? Tarwe+ rogge + gerst 

Toendra Gluten  Tarwe+ rogge + gerst 

Hartige maaltijden    

Pizza  of pizzabodem Gluten  spelt  
Quiche:  witloof-- spek Gluten + soja spelt  
Quiche: vegetarisch Gluten + soja spelt  
Quiche:  broccoli- mix-- spek Gluten + soja spelt  

    
Choco 250 ml of 190 ml Soja (sojalecitine) / 
Biscuit (naar keuze)  4,6,8,... slagroom of 
ganache 

Gluten + ei tarwe 

Chocolade Soja (sojalecitine) / 



 
 


