1.

glaasje met gebakken scampi en tartaarsaus

INGREDIËNTEN:

Scampi(50%), gekookte TIJGERGARNALEN(97%)(TIJGERGARNALEN, zout,
stabilisatoren: E450, E451, E452) gekookt in bouillon(zout, specerijen, kruiden, dextrose,
aroma, zuurteregelaar: E330), olijfolie(1,5%), knoflookpuree(1%)(knoflook(96%), zout,
voedingszuur: E330), oregano(0,5%), tartaarsaus(50%)(koolzaadolie, water, SCHARRELEIGEEL, azijn,
groente(ui), MOSTERD, suiker, kruiden, specerijextract, zout, bewaarmiddel: E202, stabilisatoren:
E412, E410, E415), voedingszuren: E262, E330, kleurstof: E160a

ALLERGENEN:

SCHAALDIEREN
EI
MOSTERD
gemaakt in een bedrijf waar ook gewerkt wordt met
VIS, GLUTEN, SOJA, MELK, SELDERIJ, SULFIET en WEEKDIEREN

BEREIDINGSMETHODE ready to eat

BEWAREN

0°C-4°C

INFO VIS

tijgergarnaal - Penaeus monodon - gekweekt in Vietnam-Bangladesh

2.

glaasje met noordzeegarnaaltjes

INGREDIËNTEN:

GARNALEN(62,5%)(GARNALEN, zout, zuurteregelaars: E330, E270, conserveermiddel: E210),
coctailsaus(koolzaadolie, water, tomatenpuree, suiker, SCHARRELEIGEEL, whisky, azijn
gemodificeerd maïszetmeel, MOSTERD, zout, voedingszuren: E260, E270, E330, stabilisatoren:
E412, E415, conserveermiddelen: E202, E211, specerijextracten, kleurstof: 160a, paprikaextract, antioxidant: E385), tomaat, ajuin, peterselie.

ALLERGENEN:

SCHAALDIEREN
EI
MOSTERD
gemaakt in een bedrijf waar ook gewerkt wordt met
GLUTEN, VIS, SOJA, MELK, SELDERIJ, SULFIET en WEEKDIEREN

BEREIDINGSMETHODE ready to eat

BEWAREN

0°C-4°C

INFO VIS

garnalen - Crangon crangon - gevangen met trawlnetten in de Noordzee FAO27 zone IVb, IVc

3.

glaasje met zalmtartaar, bieslook en zure room

INGREDIËNTEN:

ZALM(81%)(ZALM (98%), specerijen (zout, peper, natuurlijk citroenaroma), voedingszuur: E262),
zure room(11%)(gepasteuriseerde room (MELK), zuursel), ui, bieslook(2%)

ALLERGENEN:

VIS
MELK
gemaakt in een bedrijf waar ook gewerkt wordt met
GLUTEN, SCHAALDIEREN, EI, MOSTERD, SOJA, SELDERIJ, SULFIET en WEEKDIEREN

BEREIDINGSMETHODE ready to eat

BEWAREN

0°C-4°C

INFO VIS

zalm - Salmo salar - gekweekt in Noorwegen of Schotland

4.

mix glaasjes maison (2xscampi/2xgarnaaltjes/2x zalmtartaar)

INGREDIËNTEN:

glaasje gebakken scampi:
Scampi(50%), gekookte TIJGERGARNALEN(97%)(TIJGERGARNALEN, zout,
stabilisatoren: E450, E451, E452) gekookt in bouillon(zout, specerijen, kruiden, dextrose,
aroma, zuurteregelaar: E330), olijfolie(1,5%), knoflookpuree(1%)(knoflook(96%), zout,
voedingszuur: E330), oregano(0,5%), tartaarsaus(50%)(koolzaadolie, water, SCHARRELEIGEEL, azijn,
groente(ui), MOSTERD, suiker, kruiden, specerijextract, zout, bewaarmiddel: E202, stabilisatoren:
E412, E410, E415), voedingszuren: E262, E330, kleurstof: E160a
glaasje garnaaltjes:
GARNALEN(62,5%)(GARNALEN, zout, zuurteregelaars: E330, E270, conserveermiddel: E210),
coctailsaus(koolzaadolie, water, suiker, SCHARRELEIGEEL, MOSTERD(azijn,
MOSTERDZAAD, zout, kurkuma), azijn, tomatenpuree, zout, sinaaslikeur, voedingszuur: E575,
bewaarmiddelen: E202, E211, specerijextract, stabilisatoren: E412, E415, E410, antioxidant:
E385, kleurstof: E160c, tomaat, ajuin, peterselie.
glaasje zalmtartaar
ZALM(81%)(ZALM (98%), specerijen (zout, peper, natuurlijk citroenaroma), voedingszuur: E262),
zure room(11%)(gepasteuriseerde room (melk), zuursel), ui, bieslook(2%)

ALLERGENEN:

SCHAALDIEREN
VIS
EI
MOSTERD
MELK
BEREIDINGSMETHODE gemaakt in een bedrijf waar ook gewerkt wordt met
SOJA, GLUTEN, SELDERIJ, SULFIET en WEEKDIEREN
BEWAREN

0°C-4°C

INFO VIS

zalm - Salmo salar - gekweekt in Noorwegen of Schotland
garnalen - Crangon crangon - gevangen met trawlnetten in de Noordzee FAO27 zone IVb, IVc
tijgergarnaal - Penaeus monodon - gekweekt in Vietnam-Bangladesh

5.

Mix glaasje haring hapjes

INGREDIËNTEN:

Haringhapjes in dillesaus: haringhapjes(45%)(HARING, suiker, zout, voedingszuur: E260, E270),
raapolie, augurk, ui, suiker, warmtebehandelde YOGHURT(3%), SLAGROOM, EIGEEL,
brandewijnazijn, TARWEZETMEEL, dille(1%), zout, MOSTERDZAAD, aroma, verdikkingsmiddel:
E412, specerijen.
Haringhapjes in currysaus: haringhapjes(38%)(HARING, suiker, zout, bewaarmiddel: E260, aroma),
raapzaadolie, YOGHURT, ananas, peper, water, suiker, bamboevezel, lenteui, curry(1%)(bevat:
MOSTERD), gember, EIGEEL, specerijen, zout, druivenpitolie, azijn, bewaarmiddel: E330, E575, E262,
dextrose, aroma.
Rode haringsalade: haringfilet(46%)(HARING, zout, voedingszuur: E260, E270), rode bieten, raapolie,
warmtebehandelde YOGHURT, appel, suiker, water, ui, SCHARRELEIGEEL, azijn, MOSTERDZAAD,
TARWEZETMEEL, rode bietenconcentraat, kruiden en specerijen, aroma.

ALLERGENEN:

VIS
MOSTERD
MELK
EI
GLUTEN
gemaakt in een bedrijf waar ook gewerkt wordt met
SCHAALDIEREN,SULFIET, SELDERIJ, WEEKDIEREN, SOJA

BEREIDINGSMETHODE ready to eat

BEWAREN

0°C-4°C

INFO VIS

haring - Clupea harengus - gevangen met ring- en kruisnetten, trawlnetten in FAO27 zone IIa, IVa, VIb
Noorse zee, noordelijke en centrale Noordzee

6.

Oester met wijnsaus

INGREDIËNTEN:

Wijnsaus(MELK, ROOM(16%)(karneMELK, plantaardige oliën(volledig geharde palm, kokos, palm),
gemodificeerd maïszetmeel, emulgatoren: E473, E471, E322(SOJA), karneMELKpoeder,
verdikkingsmiddelen: E412, E410), TARWEbloem, plantaardige oliën(gedeeltelijk gehard
palmvet, zonnebloem, volledig gehard raapzaad, maïs, olijf) in wisselende verhoudingen, groenten
(prei(3%), SELDER, ui, look, pastinaak, sjalot), vermout, zout, witte wijn(1%), kruiden en specerijen,
maltodextrine, KABELJAUW, aardappelzetmeel, verdikkingsmiddel: E412, gistextract, citroensap,
aroma's, geconcentreerd champignonsap, witte wijnextract, olijfolie, emulgator: E472c, natuurlijk
boteraroma(MELK), natuurlijk aroma, kleurstof: E160a), OESTER, KAAS(gepasteuriseerde KOEMELK,
zout, aardappelzetmeel, microbieel stremsel, zuursel), bieslook.

ALLERGENEN:

VIS
MELK
GLUTEN
SELDERIJ
SOJA
WEEKDIEREN
gemaakt in een bedrijf waar ook gewerkt wordt met
SCHAALDIEREN, EI, MOSTERD, SULFIET
BEREIDINGSMETHODE gratineren in de oven

BEWAREN

0°C-4°C

INFO VIS

creuses - Crassostrea giga - gekweekt in Nederland

7.

verse kaasballetjes met truffel

INGREDIËNTEN:

kaas, MELK, peper, zout, nootmuskaat, PANEERMEEL, EI, BLOEM, boter, truffel

ALLERGENEN:

MELK
GLUTEN
EI
gemaakt in een bedrijf waar ook gewerkt wordt met
NOTEN, VIS, SCHAALDIEREN, MOSTERD, SULFIET, SOJA, WEEKDIEREN

BEREIDINGSMETHODE frituren op 180°C gedurende 5 minuten

BEWAREN

0°C-4°C
verpakt onder beschermende atmosfeer

8.

assortiment visbouchées (oven)

INGREDIËNTEN:

bladerdeeg 32%: TARWEBLOEM, plantaardige oliën en vetten(palm, raapzaad, kokos),
water, zout, EI.
rivierkreefvulling(11%): water, koolzaadolie, glucosestroop, MELKEIWITTEN, MELKPOEDER,
TARWEBLOEM, gemodificeerd maïszetmeel, rundgelatine, maltodextrine, zout,
stabilisatoren: E451, E450iii, verdikkingsmiddel: E401, conserveermiddelen: E202, E211,
voedingszuren: E330, E260, zuurteregelaar: E575, gouda, gemodificeerd maïszetmeel,
aroma(SCHAALDIEREN, VIS), tomatenconcentraat, RIVIERKREEFT(2%), zout, kleurstof: E160c,
kruiden en specerijen.
garnaalvulling(11%): water, koolzaadolie, glucosestroop, MELKEIWITTEN, MELKPOEDER,
TARWEBLOEM, gemodificeerd maïszetmeel, rundgelatine, maltodextrine, zout,
stabilisatoren: E451, E450iii, verdikkingsmiddel: E401, conserveermiddelen: E202, E211,
voedingszuren: E330, E260, zuurteregelaar: E575, KAAS, aardappel, tomatenconcentraat,
invertsuikerstroop, gemodificeerd maïszetmeel, GARNAAL(2%), whisky, zout, aroma's
(SCHAALDIER, VIS), zuurteregelaar: E575, kruiden en specerijen, look.
zalmvulling(23%): water koolzaadolie, glucosestroop, MELKEIWITTEN, MELKPOEDER,
TARWEBLOEM, gemodificeerd maïszetmeel, rundgelatine, maltodextrine, zout,
stabilisatoren: E451, E450iii, verdikkingsmiddel: E401, conserveermiddelen: E202, E211,
voedingszuren: E330, E260, zuurteregelaar: E575, KAAS, aardappel, gerookte ZALM(6%),
gemodificeerd maïszetmeel, aroma(VIS), zout, kleurstof: E160c, kruiden en specerijen.
kaasvulling(11%): water, koolzaadolie, glucosestroop, MELKEIWITTEN, MELPOEDER,
TARWEBLOEM, gemodificeerd maïszetmeel, rundgelatine, maltodextrine, zout,
stabilisatoren: E451, E450iii, verdikkingsmiddel: E401, conserveermiddelen: E202, E211,
voedingszuren: E330, E260, zuurteregelaar: E575, KAAS, aardappel, TARWEBLOEM,
gemodificeerd maïszetmeel, invertsuikertroop, kruiden en specerijen, zout, aroma(MELK),
kleurstof: E160a, grijze GARNALEN(2%)

ALLERGENEN:

GLUTEN
EI
MELK
SCHAALDIEREN
VIS
kan sporen bevatten van SELDERIJ, SOJA en MOSTERD

BEREIDINGSMETHODE ready to heat

BEWAREN

0°C-4°C
THT: zie verpakking

VOEDINGSWAARDEN

gemiddelde voedingswaarden per 100g:
Energie
Vetstoffen
waarvan verzadigde vetzuren
Koolhydraten
waarvan suikers
Eiwitten
Zout

INFO VIS

rivierkreeft - Procambarus clarkii - gevangen in zoet water in China met korven en vallen
garnalen - Crangon crangon - gevangen met trawlnetten in de Noordzee FAO27 zone IVb, IVc
zalm - Salmo salar - gekweekt in Noorwegen of Schotland

kcal/kJ 315/1314
21g
11g
9,3g
0,8g
9,3g
0,8g

9.

creuse oesters nr 2

INGREDIËNTEN:

Creuse(100%)

ALLERGENEN:

WEEKDIEREN

BEREIDINGSMETHODE voor gebruik bakken, koken, stoven, grillen, smoren of rauw

BEWAREN

0°C-7°C
deze schelpdieren moeten bij verkoop levend zijn

INFO VIS

creuses - Crassostrea giga - gekweekt in Nederland

10.

fine de claire nr 2

INGREDIËNTEN:

fine de claire (100%)

ALLERGENEN:

WEEKDIEREN

BEREIDINGSMETHODE voor gebruik bakken, koken, stoven, grillen, smoren of rauw

BEWAREN

0°C-7°C
deze schelpdieren moeten bij verkoop levend zijn

INFO VIS

creuses - Crassostrea giga - gekweekt in Ierland

11.

platte oesters 4/0

INGREDIËNTEN:

platte oesters(100%)

ALLERGENEN:

WEEKDIEREN

BEREIDINGSMETHODE voor gebruik bakken, koken, stoven, grillen, smoren of rauw

BEWAREN

0°C-7°C
deze schelpdieren moeten bij verkoop levend zijn

INFO VIS

platte oester - Ostrea edulis - gekweekt in Nederland

12.

trio van oesters platte oesters 4/0 - creuse nr 3 en Ierse supreme nr 2

INGREDIËNTEN:

platte oesters, creuses, Ierse supreme

ALLERGENEN:

WEEKDIEREN

BEREIDINGSMETHODE voor gebruik bakken, koken, stoven, grillen, smoren of rauw

BEWAREN

0°C-7°C
deze schelpdieren moeten bij verkoop levend zijn

INFO VIS

platte oester - Ostrea edulis - gekweekt in Nederland
creuses - Crassostrea giga - gekweekt in Nederland
ierse oesters - Crassostrea giga - gekweekt in Ierland

13.

sushi box small

INGREDIËNTEN:

nigiri tonijn: Rijst (62,5%) (Rijst, azijn, suiker, zout), TONIJN (37,5%)
nigiri zalm: Rijst (62,5%) (Rijst, azijn, suiker, zout), ZALM (37,5%)
maki zalm-komkommer: Rijst (60%) (Rijst, azijn, suiker, zout), ZALM (33%), komkommer (6%),
nori zeewier(1%)
maki tonijn-bieslook: Rijst (62%) (Rijst, azijn, suiker, zout), TONIJN (34%), bieslook (3%),
nori zeewier(1%)
maki gerookte zalm - bieslook: Rijst (60%) (Rijst, azijn, suiker, zout), gerookte ZALM (33%)
(ZALM, zout, suiker, rook), komkommer (6%), nori zeewier (1%).
maki surimi - ei bieslook: Rijst (57%) (Rijst, azijn, suiker, zout), surimi (26%) (Surimi (51%)
(ALASKA POLLAK, suiker), water, kippeneiwit, TARWEZETMEEL, zout, SOJA eiwit, rijstwijn,
smaakversterker: E621, E635, krabaroma, kleurstoffen: E120, E160c, emulgator: E473),
tamago EI (13%) (EI, suiker, water, aardappelzetmeel, SOJASAUS (bevat SOJA en TARWE),
zout, tapiocameel, azijn,verdikkingsmiddel: E415, kelp extract (zoetstof: E965,
bevochtigingsmiddel: E420, gemodificeerd zetmeel (maïs, aardappel, zoete aardappel, cassave),
zout, smaakversterker: E621, E631, E627, alcohol, kelp), bouillon (smaakversterker: E621, E631,
zout, glucose, bonito extract (bevat VIS), suiker, voedingszuur: E363, kelp extract)), komkommer
(3%), nori zeewier(1%)
maki scampi: Rijst (72%) (Rijst, azijn, suiker, zout), SCAMPI TORPEDO (20%) (GARNALEN (50%),
TARWEBLOEM, water, rijstmeel, gemodificeerd maïszetmeel, gemodificeerd tapiocazetmeel,
dextrose, palmolie, geheel geharde palmolie, smaakversterker: E621, zout, lookpoeder,
gist, suiker, meelverbeteraar: E300, peper, rijsmiddelen: E450, E500, E341, tapiocazetmeel,
verdikkingsmiddelen: E415, E412, SOJABLOEM, emulgator: E471, stabilisator: E451), komkommer (7%),
nori zeewier(1%)
small maki zalm: Rijst (63%) (Rijst, azijn, suiker, zout), ZALM (33%), nori zeewier(1%)
small maki tonijn: Rijst (64%) (Rijst, azijn, suiker, zout), TONIJN (35%), nori zeewier(1%)
small maki surimi : Rijst (65%) (Rijst, azijn, suiker, zout), surimi (34%) (Surimi (51%)
(ALASKA POLLAK, suiker), water, kippeneiwit, TARWEZETMEEL, zout, SOJA eiwit, rijstwijn,
smaakversterker: E621, E635, krabaroma, kleurstoffen: E120, E160c, emulgator: E473),
(3%), nori zeewier(1%)

ALLERGENEN:

VIS
SCHAALDIEREN
GLUTEN
SOJA
EI
gemaakt in een bedrijf waar ook gewerkt wordt met
MOSTERD, MELK, SELDERIJ, SULFIET en WEEKDIEREN

BEREIDINGSMETHODE ready to eat

BEWAREN

0°C-4°C
bevat ontdooid product - niet opnieuw invriezen
consumptie op dag van aankoop

INFO VIS

tonijn - Thunnus albacares - Gevangen in FAO51, FAO57, FAO58 of FAO71
zalm - Salmo salar - aquacultuurproduct Schotland of Noorwegen
tijgergarnaal - Penaeus monodon - gekweekt Vietnam/Bangladesh
alaska pollack - Theragra chalcogramma - Gevangen in de Pacifische Oceaan (FAO67)

14.

Sushi box large

INGREDIËNTEN:

Nigiri TONIJN: rijst (62,5%) (rijst, azijn, suiker, zout), TONIJN (37,5%).
Nigiri ZALM: rijst (62,5%) (rijst, azijn, suiker, zout), ZALM (37,5%).
Nigiri SCAMPI: rijst (56%) (rijst, azijn, suiker, zout), SCAMPI (44%) (GARNALEN (50%,
TARWEBLOEM, water, rijstmeel, gemodificeerd maïszetmeel, gemodificeerd tapiocazetmeel,
dextrose, palmolie, geheel geharde palmolie, smaakversterker: E621, zout, lookpoeder, gist, suiker,
meelverbeteraar: E300, peper, rijsmiddelen: E450, E500, E341, tapiocazetmeel, verdikkingsmiddelen: E415, E412, SOJABLOEM, emulgator: E471, stabilisator: E451).
Nigiri ebi: rijs t(56%) (rijst, azijn, suiker, zout), EBI-GARNAAL, wakame (zeewier , agar-agar, suiker,
glucose, SESAMOLIE, azijn, gedroogde paddenstoelen, zout, SESAMZAAD, smaakversterker:E621,
rode peper, plantaardig eiwit (water maïs, SOJABONEN, TARWE), kleurstof (E100, E141)), pikante
mayonaise (mayonaise (EI), sriracha (chili, suiker, look, azijn, zout)).
Gebakken sushi TONIJN: rijst (57%) (rijst, azijn, suiker, zout), TONIJN (31%), panko (8%)
(TARWEBLOEM, biologische rietsuiker, gist, zout), tempura (3%) (verrijkt TARWEBLOEM
(TARWEBLOEM, vitamine B3, gereduceerd ijzer, vitamine B1, B2, B9), TARWEZETMEEL,
rijsmiddel: E450, E500, maïszetmeel, E431), nori zeewier (1%).
Gebakken sushi ZALM: rijst (57%) (rijst, azijn, suiker, zout), ZALM (31%), panko (8%)
(TARWEBLOEM, biologische rietsuiker, gist, zout), tempura (3%) (verrijkt TARWEBLOEM
(TARWEBLOEM, vitamine B3, gereduceerd ijzer, vitamine B1, B2, B9), TARWEZETMEEL,
rijsmiddel: E450, E500, maïszetmeel, E431), nori zeewier (1%).
Gebakken sushi SURIMI: rijst (53%) (rijst, azijn, suiker, zout), SURIMI (24%) (SURIMI (51%) (ALASKA
POLLAK, suiker), water, kippeneiwit, TARWEZETMEEL, zout, SOJA eiwit, rijstwijn, smaakversterker: E621, E635, krabaroma, kleurstoffen: E120, E160c, emulgator: E473), tamago EI (12%)
(EI, suiker, water, aardappelzetmeel, SOJASAUS (bevat SOJA en TARWE), zout, tapiocameel, azijn,
verdikkingsmiddel: E415, kelp extract (zoetstof: E965, bevochtigingsmiddel: E420, gemodificeerd
zetmeel (maïs, aardappel, zoete aardappel, cassave), zout, smaakversterker: E621, E631, E627,
alcohol, kelp), bouillon (smaakversterker: E621, E631, zout, glucose, bonito extract (bevat VIS),
suiker, voedingszuur: E363, kelp extract)), panko (7%) (TARWEBLOEM, biologische rietsuiker,
gisten, zeezout), tempura (3%) (verrijkt TARWEBLOEM (TARWEBLOEM, vitamine B3, gereduceerd
ijzer, vitamine B1, B2, B9), TARWEZETMEEL, rijsmiddel: E450, E500, maïszetmeel, E431),
nori zeewier(1%).
Maki ZALM-komkommer: rijst (60%) (rijst, azijn, suiker, zout), ZALM (33%), komkommer (6%),
nori zeewier(1%).
Maki TONIJN-bieslook: rijst (62%) (rijst, azijn, suiker, zout), TONIJN (34%), bieslook (3%),
nori zeewier(1%).
Maki SURIMI-EI-bieslook: rijst (57%) (rijst, azijn, suiker, zout), SURIMI (26%) (SURIMI (51%)
(ALASKA POLLAK, suiker), water, kippeneiwit, TARWEZETMEEL, zout, SOJA eiwit, rijstwijn,
smaakversterker: E621, E635, krabaroma, kleurstoffen: E120, E160c, emulgator: E473),
tamago EI (13%) (EI, suiker, water, aardappelzetmeel, SOJASAUS (bevat SOJA en TARWE),
zout, tapiocameel, azijn,verdikkingsmiddel: E415, kelp extract (zoetstof: E965,
bevochtigingsmiddel: E420, gemodificeerd zetmeel (maïs, aardappel, zoete aardappel, cassave),
zout, smaakversterker: E621, E631, E627, alcohol, kelp, bouillon (smaakversterker: E621, E631,
zout, glucose, bonito extract (bevat VIS), suiker, voedingszuur: E363, kelp extract)), komkommer
(3%), nori zeewier(1%).
Small maki ZALM: rijst (63%) (rijst, azijn, suiker, zout), ZALM (33%), nori zeewier(1%).
Small maki TONIJN: rijst (64%) (rijst, azijn, suiker, zout), TONIJN (35%), nori zeewier(1%).
Small maki SURIMI : rijst (65%) (rijst, azijn, suiker, zout), SURIMI (34%) (SURIMI (51%)
(ALASKA POLLAK, suiker), water, kippeneiwit, TARWEZETMEEL, zout, SOJA eiwit, rijstwijn,
smaakversterker: E621, E635, krabaroma, kleurstoffen: E120, E160c, emulgator: E473),
(3%), nori zeewier(1%).

ALLERGENEN:

VIS
SCHAALDIEREN
GLUTEN
SOJA
EI

gemaakt in een bedrijf waar ook gewerkt wordt met
MOSTERD, MELK, SELDERIJ, SULFIET en WEEKDIEREN
BEREIDINGSMETHODE Ready to eat

BEWAREN

0°C-4°C
Bevat ontdooid product - niet opnieuw invriezen
Consumptie op dag van aankoop

INFO VIS

Tonijn - Thunnus albacares - Gevangen in FAO51, FAO57, FAO58 of FAO71.
Zalm - Salmo salar - aquacultuurproduct Schotland of Noorwegen.
Scampi butterfly - Penaeus spp - Aquacultuur product Indonesië.
Alaska pollack - Theragra chalcogramma - Gevangen in de Pacifische Oceaan (FAO67).

15.

Noordzeevissoep

INGREDIËNTEN:

Water, groenten(7%)(prei, wortel, SELDER, ajuin), KABELJAUW(4,6%), TARWEBLOEM, witte
wijn, tomatenpoeder, zout, specerijen, gedroogde GARNALEN(0,62%), palmvet, gedroogde
ui, gedehydrateerde glucosestroop, gistextraat, natuurlijk aroma(SOJA), VISPOEDER(0,19%),
gedehydrateerde KREEFT, witte wijnextract, suiker, citroenpoeder, saffraan, SELDERIJextract,
maltodextrine, gemodificeerd maïszetmeel, gehydrolyseerd plantaardig eiwit(maïs, SOJA),
koolzaadolie, champignonextract, gedehydrateerd kippenvet en kippenvlees, SELDERIJOLIE,
gemodificeerd tapiocazetmeel, fructose, gedroogde look, rode bietensap, rode wijnextract,
verdikkingsmiddelen: E440i, E410, E412, smaakversterker: E635, zuurteregelaar: E330.

ALLERGENEN:

GLUTEN
SCHAALDIEREN
VIS
SOJA
SELDERIJ
kan sporen bevatten van EI, MELK en WEEKDIEREN

BEREIDINGSMETHODE Opwarmen to >65°C en opdienen

BEWAREN

0°C-4°C
THT : zie verpakking

VOEDINGSWAARDEN

Gemiddelde voedingswaarden per 100g:
Energie
Vetstoffen
waarvan verzadigde vetzuren
Koolhydraten
waarvan suikers
Eiwitten
Zout

INFO VIS

Kreeft - Homarus americanus - gevangen met korven en vallen in noordwestelijk deel van de
Atlantische Oceaan - FAO21.
Garnalen - Crangon crangon - gevangen met trawlnetten in de Noordzee FAO27 zone IVb, IVc
Kabeljauw - Gadus morhua - FAO27-noordoostelijk deel van de Atlantische oceaan
zone I - Barentszee/zone II - Noorse zee, Spitsbergen en Bereneiland/zone IV - Noordzee/
zone V - Ijsland en Faëroer - gevangen met kieuwnetten en soortgelijke netten, haken en
lijnen, trawlnetten, ringnetten en kruisnetten, zegens.

30kcal/126kJ
0,9g
0,5g
3,1g
1,6g
1,4g
1,1g

16.

Garnalenbisque

INGREDIËNTEN:

Water, GARNAALKOP(10%), witte wijn, tomatenconcentraat, cognac, TARWEBLOEM,
palmolie, ROOM, gemodificeerd zetmeel: E1422, zout, verdikkingsmiddelen: E407, E412,
E466, E471, voedingszuur: E270, E330, E331, groenten(prei, wortel, SELDER, ui, sjalot),
maltodextrine, KABELJAUW(0,1%), aardappelzetmeel, gistextract, citroensap, suiker,
aroma(VIS), melksuiker, geconcentreerd champignonsap, MELKEIWIT, smaakversterker:
E621, porto, kruiden en specerijen afgewerkt met GARNALEN(GARNALEN, zout,
zuurteregelaars: E330, E270, conserveermiddel: E210)

ALLERGENEN:

VIS
SCHAALDIEREN
GLUTEN
SELDERIJ
MELK
kan sporen bevatten van EI, SOJA en WEEKDIEREN

BEREIDINGSMETHODE Opwarmen to >65°C en opdienen

BEWAREN

0°C-4°C
THT : zie verpakking

VOEDINGSWAARDEN

Gemiddelde voedingswaarden per 100g:
Energie
Vetstoffen
waarvan verzadigde vetzuren
Koolhydraten
waarvan suikers
Eiwitten
Zout

INFO VIS

Garnalen - Crangon crangon - gevangen met trawlnetten in de Noordzee FAO27 zone IVb, IVc
Kabeljauw - Gadus morhua - FAO27-noordoostelijk deel van de Atlantische oceaan
zone I - Barentszee/zone II - Noorse zee, Spitsbergen en Bereneiland/zone IV - Noordzee/
zone V - Ijsland en Faëroer - gevangen met kieuwnetten en soortgelijke netten, haken en
lijnen, trawlnetten, ringnetten en kruisnetten, zegens.

40kcal/168kJ
1,9g
1,2g
3,4g
2,3g
2,0g
0.96

17.

Kreeftenbisque

INGREDIËNTEN:

Water, GARNAALKOP(6%), witte wijn, ROOM, KREEFTEN(4%), tomatenpruee, cognac,
groenten(prei, wortel, SELDER, ui, sjalot), TARWEBLOEM, palmolie, suiker, maltodextrine,
zout, KABELJAUW(0,1%), aardappelzetmeel, gistextract, citroensap, aroma's(VIS), melksuiker, geconcentreerd champignonsap, witte wijnextract, MELKEIWIT, specerijen, smaakversterker: E621, gemodificeerd zetmeel: E1422, voedingszuur: E270, E330, E331,
verdikkingsmiddelen: E407, E412, E466, E471, emulgator: E322(SOJA), conserveermiddel:
E202, gedeeltelijk geharde plantaardige olie(palm, raapzaad), WEIPOEDER, niet natuurlijk
boteraroma, kleurstof: E160a-karamel, vitamine A, KREEFTEXTRACT(0,002%), rode bietensap,
laurier afgewerkt met RIVIERKREEFTENVLEES(RIVIERKREEFTENVLEES, zout, voedingszuren:
E260, E270, aroma).

ALLERGENEN:

GLUTEN
SOJA
VIS
SCHAALDIEREN
MELK
SELDERIJ
kan sporen bevatten van WEEKDIEREN

BEREIDINGSMETHODE Opwarmen to >65°C en opdienen

BEWAREN

0°C-4°C
THT : zie verpakking

VOEDINGSWAARDEN

Gemiddelde voedingswaarden per 100g:
Energie
Vetstoffen
waarvan verzadigde vetzuren
Koolhydraten
waarvan suikers
Eiwitten
Zout

INFO VIS

Kreeft - Homarus americanus - gevangen met korven en vallen in noordwestelijk deel van de
Atlantische Oceaan - FAO21.
Garnalen - Crangon crangon - gevangen met trawlnetten in de Noordzee FAO27 zone IVb, IVc
Kabeljauw - Gadus morhua - FAO27-noordoostelijk deel van de Atlantische oceaan
zone I - Barentszee/zone II - Noorse zee, Spitsbergen en Bereneiland/zone IV - Noordzee/
zone V - Ijsland en Faëroer - gevangen met kieuwnetten en soortgelijke netten, haken en
lijnen, trawlnetten, ringnetten en kruisnetten, zegens.
Rivierkreeft - Procambarus clarkii - gevangen in zoet water in China met korven en vallen.

39kcal/164kJ
2,1g
1,4g
3,5g
2,1g
1,6g
1,07g

18.

Bouillabaisse

INGREDIËNTEN:

Water, witte wijn, KABELJAUW(7,4%), MOSSELEN(6%), INKTVIS(2%), KOKKELS(2%),
ZEEBARBEEL(2%), maltodextrine, zout, palmolie, aardappelzetmeel, verdikkingsmiddel:
E412, gistextract, citroensap, VISAROMA, MELKSUIKER, geconcentreerd champignonsap,
MELKEIWIT, TARWEBLOEM, aardappelen, groenten(ui, sjalot, prei, wortel, SELDER, venkel),
tomatenconcentraat, GARNAALKOPPPEN, voedingszuur: E270, E330, sinaasappelsap, Pernod,
smaakversterker: E621, suiker, specerijen, lookpoeder, laurier afgewerkt met
ZALM, KABELJAUW, ROODBAARS, MOSSELEN, GAMBA 16/20.

ALLERGENEN:

VIS
SCHAALDIEREN
WEEKDIEREN
MELK
GLUTEN
SELDERIJ
kan sporen bevatten van EI, SOJA

BEREIDINGSMETHODE Opwarmen to >65°C en opdienen

BEWAREN

0°C-4°C
THT : zie verpakking

INFO VIS

Kabeljauw - Gadus morhua - FAO27-noordoostelijk deel van de Atlantische oceaan
zone I - Barentszee/zone II - Noorse zee, Spitsbergen en Bereneiland/zone IV - Noordzee/
zone V - Ijsland en Faëroer - gevangen met kieuwnetten en soortgelijke netten, haken en
lijnen, trawlnetten, ringnetten en kruisnetten, zegens.
Mosselen - Mytilus edilus - gekweekt in Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Ierland.
Inktvis - Sepiida - FAO57 oostelijk deel van de Indische oceaan.
Kokkels - Cerastoderma ssp - FAO27 Noordoostelijk deel van de Atlantische oceaan
zone Ivc - zuidelijke Noordzee - gevangen met sleeplijnen.
Zeebarbeel - Mullus surmuletus - FAO27 Noordoostelijk deel van de Atlantische oceaan
zone VII Ierse Zee, westelijk van Ierland, Porcupine Bank, oostelijk en westelijk
kanaal, kanaal van Bristol, noordelijke en zuidelijke Keltische zee en Zuidwestelijk van
Ierland oost en west - zone VIII Gof van Biskaje gevangen met trawlnetten, ringnetten en
kruisnetten.
Garnalen - Crangon crangon - gevangen met trawlnetten in de Noordzee FAO27 zone IVb, IVc
Zalm - Salmo salar - gekweekt in Noorwegen of Schotland.
Roodbaars - Sebastes marinus - gevangen met trawlnetten, haken en lijnen - FAO27 noordoostelijk deel van de Atlantische oceaan - zone II - Noorse Zee, Spitsbergen en Bereneiland.
Gamba - Penaeus monodon - gekweekt in Vietnam-Bangladesh.

19.

Verse kaaskroketten

INGREDIËNTEN:

TARWEBLOEM, kaas(17%)(bevat MELK, EI-lysozyme), paneerbinding(water, TARWEZETMEEL,
SOJABLOEM, zout, zuurteregelaar: E526, margarine(plantaardige oliën en vetten(palm, koolzaad in
wisselende verhoudingen), water, emulgatoren: lechithinen E322 en E471, zout, weipoeder(MELK),
voedingszuur: E330, aroma's, vitaminen A en D, paneermeel(TARWEBLOEM, zout, gist), MELK,
water, culinaire room(room(MELK), water, magere MELKPOEDER, gemodificeerd zetemmel, MELK,
lactose(MELK), EIGEEL, kaasbinding(gedroogde aardappelen(bevat SULFIET), TARWEBLOEM,
zout, gist, plantaardig eiwit en vezel(erwt), emulgator: E464, zout, krudien en specerijen, antioxidantenmis(dextrose, zetmeel, antioxidanten: E301, E300, voedingszuur: E331), verdikkingsmiddelen: E461, E466.

ALLERGENEN:

MELK
GLUTEN
EI
SOJA
SULFIET
gemaakt in een bedrijf waar ook gewerkt wordt met
VIS, SCHAALDIEREN, SELDER en MOSTERD

BEREIDINGSMETHODE frituren op 180°C gedurende 5 mintuten

BEWAREN

0°C-3°C
verpakt onder beschermende atmosfeer

VOEDINGSWAARDEN

Gemiddelde voedingswaarden per 100g:
Energie
Vetstoffen
waarvan verzadigde vetzuren
Koolhydraten
waarvan suikers
Eiwitten
Zout

305kcal/1273kJ
17g
8,9g
27g
3,1g
11g
0,97g

20.

Verse garnaalkroketten

INGREDIËNTEN:

GARNALEN(33%), TARWEBLOEM, paneermeel(TARWEBLOEM, zout, gist), margarine(plantaardige
oliën en vetten(palm, koolzaad in wisselende verhoudingen), water, emulgatoren: lechithinen E322,
E471, zout, weipoeder(MELK), voedingszuur: E330, aroma's, vitaminen A en D, paneerbinding(water,
TARWEZETMEEL, SOJABLOEM, zout, zuurteregelaar: E526), MELK, kaas(bevat MELK), kreeftenbisque(water, KREEFT, VIS, maïszetmeel, natuurlijke aroma's, tomaat, gemodificeerd maïszetmeel,
zout, aromatische planten, cullinaire room(room(MELK), water, magere MELKPOEDER, gemodificeerd
maïszetmeel, MELK, lactose(MELK), EIGEEL, gelatine, specerijen, antioxidantenmix(dextrose, zetmeel,
antioxidant: E301, E300, voedingszuur: E331), verdikkingsmiddel E461, E466.

ALLERGENEN:

MELK
SCHAALDIEREN
GLUTEN
SOJA
EI
VIS
gemaakt in een bedrijf waar ook gewerkt wordt met
SELDER, MOSTERD, WEEKDIEREN, SULFIET

BEREIDINGSMETHODE frituren op 180°C gedurende 5 mintuten

BEWAREN

0°C-3°C
verpakt onder beschermende atmosfeer

VOEDINGSWAARDEN

Gemiddelde voedingswaarden per 100g:
Energie
Vetstoffen
waarvan verzadigde vetzuren
Koolhydraten
waarvan suikers
Eiwitten
Zout

INFO VIS

Garnalen - Crangon crangon - gevangen met trawlnetten in de Noordzee FAO27 zone IVb, IVc

223kcal/937kJ
9,6g
4,6g
21g
2,6g
13g
1,5g

21.

Visschelp van de chef

INGREDIËNTEN:

Schelp gevuld met visvidee(93%)(saus(42%)(water, koolzaadolie, witte wijn(5,5%),
gemodificeerd maïszetmeel, SCHARRELEIGEEL, aroma, ROOMPOEDER(MELK), suiker,
conserveermiddelen: E202, E211, stabilisatoren: E412, E415, voedingszuur: E334),
KABELJAUW (23%), ZALM (11%), GARNALEN(9%)(GARNALEN, zout, zuurteregelaars:
E330, E270, conserveermiddel: E210), champignons(champignons, water, zout, voedingszuur:
E330, antioxidant: E300, citroensap, peper, zout), emmenthaler KAAS(Gepasteuriseerde
KOEMELK, zout, aardappelzetmeel, microbieel stremsel, zuursel), fantasiemix(Groenten
(ui, KNOLSELDERIJ), prei, paprika, kool), SELDERIJBLAD).

ALLERGENEN:

VIS
SCHAALDIEREN
MELK
SELDERIJ
EI
gemaakt in een bedrijf waar ook gewerkt wordt met
SOJA, MOSTERD, GLUTEN, SULFIET en WEEKDIEREN

BEREIDINGSMETHODE Gratineren in de oven

BEWAREN

0°C-4°C

INFO VIS

Zalm - Salmo salar: gekweekt in Noorwegen of Schotland.
Kabeljauw - Gadus morhua: gevangen met haken en lijnen in noordoostelijk deel van
de Atlantische Oceaan (FAO27-Va) - Zone Va: Visgronden Ijsland.
Garnalen - Crangon crangon: gevangen met trawlnetten in de Noordzee (FAO27 zone IVb, IVc).

22.

Coquille St-Jacques

INGREDIËNTEN:

gesteamde COQUILE, saus(MELK, ROOM(16%)(karneMELK, plantaardige oliën(volledig geharde palm, kokos,
palm), gemodificeerd maïszetmeel, emulgatoren: E473, E471, E332(SOJA), karneMELKpoeder, verdikkingsmiddelen: E412,
E410, gepelde tomaten(4,7%), tomatensap, plantaardige oliën(zonnebloem, volledig gehard(raapzaad, olijf) in wisselende
verhoudingen, KREEFTfond(KREEFTkop(21%), olijfolie, groenten(prei, SELDER, sjalot, wortel, look), cognac, kruiden en
specerijen), zout, groenten(ui, paprika, look, sjalot, pastinaak), whiskey, witte wijn, suiker, kruiden en specerijen, maltodextrine, aroma's, aardappelzetmeel, champignonsapconcentraat, zuurteregelaar: E330, emulgator: E472c, natuurlijk
boteraroma(MELK), natuurlijk aroma, kleurstof: E120c, kaas(gepasteuriseerde KOEMELK, zout, aardappelzetmeel,
microbieel stremsel, zuursel), champignons (champignons, water, zout, voedingszuur: E330, antioxidant:
E300), citroensap, peper, zout, GARNALEN(GARNALEN, zout, zuurteregelaars: E330, E270, conserveermiddel: E210)
koekje(TARWEbloem (GLUTEN), margarine (palmvet, water, zout, emulgator: E471, voedingszuur: E330, kleurstof E160a, aroma),
water, zout, afgeroomde MELK, koolzaadolie, MELKEIWIT, plantaardig eiwit, MELK)

ALLERGENEN:

MELK
SCHAALDIEREN
SELDER
GLUTEN
WEEKDIEREN
gemaakt in een bedrijf waar ook gewerkt wordt met
SOJA, MOSTERD, EI, VIS, SULFIET

BEREIDINGSMETHODE Gratineren in de oven
BEWAREN

0°C-4°C

INFO VIS

Patinopecten yessoensis: gevangen in Stille Oceaan (FAO61)
Garnalen - Crangon crangon: gevangen met trawlnetten in de Noordzee (FAO27 zone IVb, IVc).

23.

Halve gekookte kreeft van 650gr met kruidenboter

INGREDIËNTEN:

KREEFT(100%), gekookt in bouillon(zout, specerijen, kruiden, dextrose, aroma,
zuurteregelaar: E330) afgewerkt met kruidenboter(BOTER, uien, peterselie(6%), knoflook(3%),
zout, kruiden, specerijen, zetmeel, citroensap uit concentraat, natuurlijk knoflookaroma.

ALLERGENEN:

SCHAALDIEREN
MELK

gemaakt in een bedrijf waar ook gewerkt wordt met
VIS, SOJA, MOSTERD, EI, SELDERIJ, SULFIET en WEEKDIEREN
BEREIDINGSMETHODE ready to eat

BEWAREN

0°C-4°C

INFO VIS

Kreeft - Homarus americanus - gevangen met korven en vallen in noordwestelijk deel van de
Atlantische Oceaan - FAO21.

24.

scharrol met witte wijnsaus en druifjes

INGREDIËNTEN:

SCHAR (50%), saus (37%) (water, koolzaadolie, witte wijn (5,5%), gemodificeerd maïszetmeel, EIGEEL, aroma, roompoeder (MELK), suiker, bewaarmiddelen: E202, E211,
stabilisatoren: E412, E415, voedingszuur: E334), witte druiven (druiven, water, suiker),
grijze garnalen(4%)(GARNALEN, zout, zuurteregelaar: E330, E270, conserveermiddel:
E210), zeekraal, peterselie.

ALLERGENEN:

VIS
MELK
LACTOSE
EI
SCHAALDIEREN
kan sporen bevatten van WEEKDIEREN

BEREIDINGSMETHODE ready to heat

BEWAREN

0°C-4°C

INFO VIS

Schar - Limanda aspera - gevangen met bodemottertrawl in noordoostelijk en
noordwestelijk deel van de Pacifische Oceaan(FAO61+FAO67).
Garnalen - Crangon crangon - gevangen met trawlnetten in de Noordzee FAO27 zone IVb, IVc

25.

Klassiek vispannetje van het huis

INGREDIËNTEN:

Saus (23%) (water, koolzaadolie, witte wijn (5,5%), gemodificeerd maïszetmeel,
SCHARRELEIGEEL, aroma, roompoeder (MELK), suiker, conserveermiddelen: E202,
E211, stabilisatoren: E412, E415, voedingszuur: E334), ZALM (23%), KABELJAUW
(23%), SCHAR (14%), champignons (champignons, water, zout, voedingszuur:
E330, antioxidant: E300), GARNALEN (4%) (GARNALEN, zout, zuurteregelaars:
E330, E270, conserveermiddel: E210), KAAS (gepasteuriseerde KOEMELK, zout,
aardappelzetmeel, microbieel stremsel, zuursel).

ALLERGENEN:

VIS
SCHAALDIEREN
MELK
EI
Kan sporen bevatten van WEEKDIEREN

BEREIDINGSMETHODE ready to heat

BEWAREN

0°C-4°C

INFO VIS

Scharrolletjes - Limanda aspera: gevangen met bodemottertrawl in noordoostelijk en
noordwestelijk deel van de Pacifische Oceaan (FAO61 + FAO67).
Zalm - Salmo salar: gekweekt in Noorwegen.
Kabeljauw - Gadus morhua: gevangen met haken en lijnen in noordoostelijk deel van
de Atlantische Oceaan (FAO27-Va) - Zone Va: Visgronden Ijsland.
Garnalen - Crangon crangon: gevangen met trawlnetten in de Noordzee (FAO27 zone IVb, IVc).

26.

Visfestijn van de chef

INGREDIËNTEN:

SCHARROL, saus(MELK, ROOM(16%)(karneMELK, plantaardige oliën(volledig geharde palm, kokos,
palm), gemodificeerd maïszetmeel, emulgatoren: E473, E471, E332(SOJA), karneMELKpoeder, verdikkingsmiddelen: E412,
E410, gepelde tomaten(4,7%), tomatensap, plantaardige oliën(zonnebloem, volledig gehard(raapzaad, olijf) in wisselende
verhoudingen, KREEFTfond(KREEFTkop(21%), olijfolie, groenten(prei, SELDER, sjalot, wortel, look), cognac, kruiden en
specerijen), zout, groenten(ui, paprika, look, sjalot, pastinaak), whiskey, witte wijn, suiker, kruiden en specerijen, maltodextrine, aroma's, aardappelzetmeel, champignonsapconcentraat, zuurteregelaar: E330, emulgator: E472c, natuurlijk
boteraroma(MELK), natuurlijk aroma, kleurstof: E120c, gesteamde COQUILLE, GARNALEN(GARNALEN, zout, zuurteregelaars:
E330, E270, conserveermiddel: E210), RIVIERKREEFTENVLEES(RIVIERKREEFTENVLEES, zout, voedingszuren: E260, E270, aroma)
VENUSSCHELP CLAMS afgewerkt met witloof, spruitjes, bospeen, trostomaatjes

ALLERGENEN:

VIS
MELK
SOJA
WEEKDIEREN
SCHAALDIEREN
SELDER
Wordt gemaakt in een bedrijf waar ook gewerkt wordt met: EI, SULFIET, GLUTEN, MOSTERD.
BEREIDINGSMETHODE ready to heat

BEWAREN

0°C-4°C
THT:

INFO VIS

Schar - Limanda aspera - gevangen met bodemottertrawl in noordoostelijk en
noordwestelijk deel van de Pacifische Oceaan(FAO61+FAO67).
Patinopecten yessoensis: gevangen in Stille Oceaan (FAO61)
Garnalen - Crangon crangon - gevangen met trawlnetten in de Noordzee FAO27 zone IVb, IVc
Kreeft - Homarus americanus - gevangen met korven en vallen in noordwestelijk deel van de
Atlantische Oceaan - FAO21.
Rivierkreeft - Procambarus clarkii - gevangen in zoet water in China met korven en vallen.
Venusschelp clams - Meretrix lyrata - gevangen in Stille Oceaan (FAO61)

27.

Visvidee van de chef

INGREDIËNTEN:

Saus (42%) (water, koolzaadolie, witte wijn (5,5%), gemodificeerd maïszetmeel,
SCHARRELEIGEEL, aroma, roompoeder (MELK), suiker, conserveermiddelen: E202, E211,
stabilisatoren: E412, E415, voedingszuur: E334), KABELJAUW (23%), ZALM (11%),
GARNALEN (9%) (GARNALEN, zout, zuurteregelaars: E330, E270, conserveermiddel:
E210), champignons (champignons, water, zout, voedingszuur: E330, antioxidant:
E300), citroensap, peper, zout.

ALLERGENEN:

EI
MELK
VIS
SCHAALDIEREN
kan sporen bevatten van WEEKDIEREN

BEREIDINGSMETHODE ready to heat

BEWAREN

0°C-4°C

VOEDINGSWAARDEN

Gemiddelde voedingswaarden per 100g:
Energie
Vetstoffen
waarvan verzadigde vetzuren
Koolhydraten
waarvan suikers
Eiwitten
Zout

INFO VIS

Zalm - Salmo salar: gekweekt in Noorwegen of Schotland.
Kabeljauw - Gadus morhua: gevangen met haken en lijnen in noordoostelijk deel van
de Atlantische Oceaan (FAO27-Va) - Zone Va: Visgronden Ijsland.
Garnalen - Crangon crangon: gevangen met trawlnetten in de Noordzee (FAO27 zone IVb, IVc).

176kcal/732kJ
14g
1,8g
2,4g
1,0g
9,9g
1,2g

28.

Gekookte zalm belle vue

INGREDIËNTEN:

ZALM(100%)(ZALM(95%), water, pekeladditief(zout, glucosesiroop, stabilisator: E451,
conserveermiddel: E262, voedingszuur: E331, antioxidant: E301, azijn)).

ALLERGENEN:

VIS
kan sporen bevatten van SCHAALDIEREN en WEEKDIEREN

BEREIDINGSMETHODE ready to eat

BEWAREN

0°C-4°C

VOEDINGSWAARDEN

Gemiddelde voedingswaarden per 100g:
Energie
Vetstoffen
waarvan verzadigde vetzuren
Koolhydraten
waarvan suikers
Eiwitten
Zout

INFO VIS

Zalm - salmo salar - gekweekt in Noorwegen of Schotland.

214kcal/888kJ
15g
3,1g
0,2g
0,2g
19g
0,68g

29.

Verse aardappelkroketten

INGREDIËNTEN:

aardappel, peper, zout, nootmuskaat, PANEERMEEL(GLUTEN)
EIEREN

ALLERGENEN:

GLUTEN
EI
gemaakt in een bedrijf waar ook gewerkt wordt met
MELK, SCHAALDIEREN, SELDERIJ, NOTEN

BEREIDINGSMETHODE Te frituren

BEWAREN

0°C-4°C

30.

Verse amandelkroketten

INGREDIËNTEN:

aardappel, AMANDEL, peper, zout, nootmuskaat, PANEERMEEL, EI

ALLERGENEN:

EI
MELK
NOTEN
GLUTEN
gemaakt in een bedrijf waar ook gewerkt wordt met
SCHAALDIEREN, WEEKDIEREN, SOJA, SULFIET, VIS, MOSTERD

BEREIDINGSMETHODE Te frituren OP 180°C gedurende 5 minuten

BEWAREN

0°C-4°C
verpakt onder beschermende atmosfeer

31.

Gekookte kreeft à la nage

INGREDIËNTEN:

KREEFT(100%), gekookt in bouillon(zout, specerijen, kruiden, dextrose, aroma,
zuurteregelaar: E330).

ALLERGENEN:

SCHAALDIEREN

gemaakt in een bedrijf waar ook gewerkt wordt met
VIS, MELK, EI, SOJA, MOSTERD, SELDERIJ, SULFIET, WEEKDIEREN, GLUTEN
BEREIDINGSMETHODE

BEWAREN

0°C-4°C

INFO VIS

Kreeft - Homarus americanus - gevangen met korven en vallen in noordwestelijk deel van de
Atlantische Oceaan - FAO21.

32.

Gekookte kreeft doorgesneden met garnituur citroen en peterselie

INGREDIËNTEN:

KREEFT(100%), gekookt in bouillon(zout, specerijen, kruiden, dextrose, aroma,
zuurteregelaar: E330) afgewerkt met citroen en peterselie.

ALLERGENEN:

SCHAALDIEREN

gemaakt in een bedrijf waar ook gewerkt wordt met GLUTEN,
VIS, MELK, EI, SOJA, MOSTERD, SELDERIJ, SULFIET, WEEKDIEREN
BEREIDINGSMETHODE ready to eat

BEWAREN

0°C-4°C
THT:

INFO VIS

Kreeft - Homarus americanus - gevangen met korven en vallen in noordwestelijk deel van de
Atlantische Oceaan - FAO21.

33.

Canadese kreeften

INGREDIËNTEN:

KREEFT

ALLERGENEN:

SCHAALDIEREN

BEREIDINGSMETHODE te koken in bouillon

BEWAREN

0°C-4°C

INFO VIS

Kreeft - Homarus americanus - gevangen met korven en vallen in noordwestelijk deel van de
Atlantische Oceaan - FAO21.

34.

Europese kreeften

INGREDIËNTEN:

KREEFT

ALLERGENEN:

SCHAALDIEREN

BEREIDINGSMETHODE te koken in bouillon

BEWAREN

0°C-4°C

INFO VIS

Kreeft - Homarus gammarus - FAO27 noordoostelijk deel van de Atlantische oceaan
zone IVc - zuidelijke Noordzee - korven en vallen.

35.

Grootmoeders buffet

INGREDIËNTEN:

Gekookte ZALM: (ZALM(95%), water, pekeladditief(zout, glucosesiroop, stabilisator: E451,
conserveermiddel: E262, voedingszuur: E331, antioxidant: E301, azijn)).
Gerookte ZALM: (ZALM, suiker, zout, rook).
Gekookte TIJGERGARNALEN (93%) (TIJGERGARNALEN, zout, stabilisatoren: E450,
E451, E452), marinade (7%) (plantaardige raapzaadolie, zout, specerijen en kruiden
(look, ui, turmeric, peper, peterselie, gember, bieslook, marjolein, rozemarijn), aroma
paprika, suiker, emulgator: mono- en diglyceriden van vetzuren).
SCHAROLLETJES
Tomaat GARNAAL: uitgeholde tomaat gevuld met GARNALEN(GARNALEN, zout, zuurteregelaar:
E330, E270, conserveermiddel: E210).
Gekookte EITJES gevuld met KRABSALADE: EI((EI, water, zout, zuurteregelaars: E331, E330,
conserveermiddel: E211), KRABSALADE(SURIMI chunks(33%)(ontdooid)(water, SURIMI(36%)(VISPASTA
suiker, stabilisator: E451i), TARWEZETMEEL, tapiocazetmeel, EIWIT, suiker, zout, SOJAOLIE,
KRABAROMA, rijstwijn, KRABEXTRACT, kleurstoffen: E120, E160c, E170)), SNEEUWKRAB(22%)
(ontdooid), mayonaise(22%)(koolzaadolie, EIGEEL, water, azijn, zout, bewaarmiddel: E202,
specerijextract, stabilisator: E412, voedingszuur: E330, antioxidant: E385), gekookte EIEREN
(EI, water, zout, zuurteregelaars: E331, E330, conserveermiddel: E211), citroensap, peper, zout.
Garnituur: sla, komkommer, druiven, trostomaatjes, peterselie, bieslook, citroen.
Aardappelsalade: aardappel(71%), raapzaadolie, water, ui, suiker, zout, azijn, EIGEEL, MOSTERD,
kruiden, specerijen, conserveermiddel: E202, gemodificeerd zetmeel: voedingszuren: E270, E260,
stabilisatoren: E412, E415.
Dressing thousand island: koolzaadolie, water, azijn, tomatenpuree, SCHARRELEIGEEL, suiker,
MOSTERD, groenten(paprika, ui), whisky, zout, voedingszuren: E575, E270), aroma, kruiden,
bewaarmiddelen: E202, E211, stabilisatoren: E412, E410, E415, specerijextract, specerij,
worcestershire extract, paprika-extract.
Dressing maison: koolzaadolie, water, azijn, suiker, SCHARRELEIGEEL, MOSTERD, zout,
groenten(ui, knoflook), voedingszuren: E330, E270, specerij: kleurstof: E160a, bewaarmiddelen:
E202, E211, stabilisatoren: E412, E410, E415, kruiden, antioxidant: E385.

ALLERGENEN:

VIS
SCHAALDIEREN
GLUTEN(tarwe)
EI
MOSTERD
SOJA
gemaakt in een bedrijf waar ook gewerkt wordt met:
WEEKDIEREN, SULFIET, SELDERIJ, MELK

BEREIDINGSMETHODE ready to eat

BEWAREN

0°C-4°C
bevat ontdooide producten, niet terug in vriezen

INFO VIS

Zalm - Salmo salar - aquacultuur Noorwegen of Schotland.
Tijgergarnaal - Penaeus monodon - gekweekt Vietnam/Bangladesh.
Garnalen - Crangon crangon - gevangen met trawlnetten in de Noordzee FAO27 zone IVb, IVc
Nemipterus - Nemipterus japonicus: gevangen in de Indische Oceaan (FAO51).
Snow crab - Chionoecetes opilio - wild gevangen in Canada.

36.

Buffet klassiek

INGREDIËNTEN:

Gekookte ZALM: (ZALM(95%), water, pekeladditief(zout, glucosesiroop, stabilisator: E451,
conserveermiddel: E262, voedingszuur: E331, antioxidant: E301, azijn)).
Tomaat GARNAAL: uitgeholde tomaat gevuld met GARNALEN(GARNALEN, zout, zuurteregelaar:
E330, E270, conserveermiddel: E210).
Gerookte FORELFILET(ontdooid)(FOREL, zout, houtrook).
Gerookte ZALM: (ZALM, suiker, zout, rook).
Gekookte TIJGERGARNALEN(97%)(TIJGERGARNALEN, zout, stabilisatoren: E450, E451, E452),
olijfolie (1,5%), knoflookpuree (1%) (knoflook (96%), zout, voedingszuur: E330), oregano(0,5%).
Gekookte GAMBA: (TIJGERGARNALEN, antioxidant: E223 (SULFIET), gekookte GAMBA gekookt in bouillon,
zout, specerijen, kruiden, dextrose, TARWEBLOEM, aroma, zuurtereglaar: E330).
Perzik gevuld met TONIJNSALADE: perzik(perzik, water, suiker, zuurteregelaar: E330), TONIJNSALADE.
Gekookte SKIPJACK TONIJN(59%)(TONIJN, water, zout), mayonaise(15%)(koolzaadolie,
EIGEEL, water, azijn, zout, bewaarmiddel: E202, specerij-extract, stabilisator: E412,
voedingszuur: E330, antioxidant: E385), tomatenketchup(15%)(tomaten, glucosefructosestroop, suiker, azijn, gemodificeerd zetmeel, zout, specerijextract, kruiden),
ui, kappertjes(kappertjes(60%), water, azijn, zout), citroensap, peper, zout.
Gekookte EITJES gevuld met KRABSALADE: EI((EI, water, zout, zuurteregelaars: E331, E330,
conserveermiddel: E211), KRABSALADE(SURIMI chunks(33%)(ontdooid)(water, SURIMI(36%)(VISPASTA,
suiker, stabilisator: E451i), TARWEZETMEEL, tapiocazetmeel, EIWIT, suiker, zout, SOJAOLIE,
KRABAROMA, rijstwijn, KRABEXTRACT, kleurstoffen: E120, E160c, E170)), SNEEUWKRAB(22%)
(ontdooid), mayonaise(22%)(koolzaadolie, EIGEEL, water, azijn, zout, bewaarmiddel: E202,
specerijextract, stabilisator: E412, voedingszuur: E330, antioxidant: E385), gekookte eieren
(EI, water, zout, zuurteregelaars: E331, E330, conserveermiddel: E211), citroensap, peper, zout.
Garnituur: sla, komkommer, druiven, trostomaatjes, peterselie, bieslook, citroen.
Aardappelsalade: aardappel(71%), raapzaadolie, water, ui, suiker, zout, azijn, EIGEEL, MOSTERD,
kruiden, specerijen, conserveermiddel: E202, gemodificeerd zetmeel: voedingszuren: E270, E260,
stabilisatoren: E412, E415.
Dressing thousand island: koolzaadolie, water, azijn, tomatenpuree, SCHARRELEIGEEL, suiker,
MOSTERD, groenten(paprika, ui), whisky, zout, voedingszuren: E575, E270), aroma, kruiden,
bewaarmiddelen: E202, E211, stabilisatoren: E412, E410, E415, specerijextract, specerij,
worcestershire extract, paprika-extract.
Dressing maison: koolzaadolie, water, azijn, suiker, SCHARRELEIGEEL, MOSTERD, zout,
groenten(ui, knoflook), voedingszuren: E330, E270, specerij: kleurstof: E160a, bewaarmiddelen:
E202, E211, stabilisatoren: E412, E410, E415, kruiden, antioxidant: E385.

ALLERGENEN:

VIS
SCHAALDIEREN
GLUTEN(tarwe)
EI
MOSTERD
SOJA
gemaakt in een bedrijf waar ook gewerkt wordt met:
WEEKDIEREN, SULFIET, SELDERIJ, MELK

BEREIDINGSMETHODE ready to eat
BEWAREN

0°C-4°C
bevat ontdooide producten, niet terug invriezen

INFO VIS

Zalm - Salmo salar - aquacultuur Noorwegen of Schotland.
Forel - Oncorhynchus mykiss - gekweekt in Turkije.
Tijgergarnaal - Penaeus monodon - gekweekt in Bangladesh-Vietnam.
Garnalen - Crangon crangon - gevangen met trawlnetten in de Noordzee FAO27 zone IVb, IVc.
Gamba - Penaeus monodon: gekweekt in Bangladesh-Vietnam.
Skipjack tonijn - Katsuwonus pelamis - gevangen in de Indische Oceaan FAO51
of in de Atlantische Oceaan FAO34, FAO47, FAO31, FAO41.
Nemipterus - Nemipterus japonicus: gevangen in de Indische Oceaan (FAO51).
Snow crab - Chionoecetes opilio - wild gevangen in Canada.

37.

Buffet de luxe

INGREDIËNTEN:

Gekookte KREEFT: KREEFT (100%), gekookt in bouillon (zout, specerijen, kruiden, dextrose,
aroma, zuurteregelaar: E330).
Gekookte LANGOUSTINE: LANGOUSTINES (100%), zuurteregelaar: E586, gekookt in bouillon (zout,
specerijen, kruiden, dextrose, aroma, zuurteregelaar: E330).
Gekookte GAMBA: (Tijgergarnalen, antioxidant: E223 (SULFIET), gekookt GAMBA gekookt in bouillon
(zout, specerijen, kruiden, dextrose, aroma, zuurtereglaar: E330).
Tomaat GARNAAL: uitgeholde tomaat gevuld met GARNALEN (GARNALEN, zout, zuurteregelaar:
E330, E270, conserveermiddel: E210).
Carpaccio van verse ZALM.
Spies van gekookte TIJGERGARNALEN(97%)(tijgergarnalen, zout, stabilisatoren: E450, E451, E452),
olijfolie (1,5%), knoflookpuree (1%) (knoflook (96%), zout, voedingszuur: E330), oregano(0,5%).
Glaasje ZALMTARTAAR: ZALM(81%)(ZALM (98%), specerijen (zout, peper, natuurlijk citroenaroma),
voedingszuur: E262), zure room(gepasteuriseerde room (melk), zuursel), ui, bieslook.
Gekookte EITJES gevuld met KRABSALADE: EI(EI, water, zout, zuurteregelaars: E331, E330,
conserveermiddel: E211), KRABSALADE(SURIMI chunks(33%)(ontdooid)(water, SURIMI(36%)(VISPASTA,
suiker, stabilisator: E451i), TARWEZETMEEL, tapiocazetmeel, EIWIT, suiker, zout, SOJAOLIE,
KRABAROMA, rijstwijn, KRABEXTRACT, kleurstoffen: E120, E160c, E170)), SNEEUWKRAB(22%)
(ontdooid), mayonaise(22%)(koolzaadolie, EIGEEL, water, azijn, zout, bewaarmiddel: E202,
specerijextract, stabilisator: E412, voedingszuur: E330, antioxidant: E385), gekookte eieren
(EI, water, zout, zuurteregelaars: E331, E330, conserveermiddel: E211), citroensap, peper, zout.
Garnituur: sla, komkommer, druiven, trostomaatjes, peterselie, bieslook, citroen.
Aardappelsalade: aardappel(71%), raapzaadolie, water, ui, suiker, zout, azijn, EIGEEL, MOSTERD,
kruiden, specerijen, conserveermiddel: E202, gemodificeerd zetmeel: voedingszuren: E270, E260,
stabilisatoren: E412, E415.
Dressing thousand island: koolzaadolie, water, azijn, tomatenpuree, SCHARRELEIGEEL, suiker,
MOSTERD, groenten(paprika, ui), whisky, zout, voedingszuren: E575, E270), aroma, kruiden,
bewaarmiddelen: E202, E211, stabilisatoren: E412, E410, E415, specerijextract, specerij,
worcestershire extract, paprika-extract.
Dressing maison: koolzaadolie, water, azijn, suiker, SCHARRELEIGEEL, MOSTERD, zout,
groenten(ui, knoflook), voedingszuren: E330, E270, specerij: kleurstof: E160a, bewaarmiddelen:
E202, E211, stabilisatoren: E412, E410, E415, kruiden, antioxidant: E385.

ALLERGENEN:

VIS
SCHAALDIEREN
GLUTEN(tarwe)
EI
MOSTERD
SOJA
gemaakt in een bedrijf waar ook gewerkt wordt met:
WEEKDIEREN, SULFIET, SELDERIJ, MELK

BEREIDINGSMETHODE ready to eat

BEWAREN

0°C-4°C
bevat ontdooide producten, niet terug invriezen

INFO VIS

Homarus americanus: gevangen in het noordwestelijke deel van de Atlantische Oceaan (FAO21).
Langoustine - Nephrops norvegicus: gevangen met trawlnetten in noordoostelijke deel van
Atlantische Oceaan - FAO27- Zone IIIa: Skagerrak en Kattegat.
Gamba - Penaeus monodon: gekweekt in Bangladesh-Vietnam.
Tijgergarnaal - Penaeus monodon - gekweekt in Vietnam/Bangladesh.
Zalm - Salmo salar - aquacultuur Noorwegen of Schotland.
Nemipterus - Nemipterus japonicus: gevangen in de Indische Oceaan (FAO51).
Snow crab - Chionoecetes opilio - wild gevangen in Canada.

38.
INGREDIËNTEN:

Zeevruchtenschotel
Gekookte KREEFT: KREEFT (100%), gekookt in bouillon (zout, specerijen, kruiden, dextrose,
aroma, zuurteregelaar: E330).
KINGKRABPOTEN(ontdooid).
Gesteamde GAMBA: (TIJGERGARNALEN, antioxidant: E223 (SULFIET).
Gekookte LANGOUSTINE: LANGOUSTINES (100%), zuurteregelaar: E586, gekookt in bouillon (zout,
specerijen, kruiden, dextrose, aroma, zuurteregelaar: E330).
Gekookte TIJGERGARNALEN (93%) (TIJGERGARNALEN, zout, stabilisatoren: E450,
E451, E452), marinade (7%) (plantaardige raapzaadolie, zout, specerijen en kruiden
(look, ui, turmeric, peper, peterselie, gember, bieslook, marjolein, rozemarijn), aroma
paprika, suiker, emulgator: mono- en diglyceriden van vetzuren).
Ongepelde GARNALEN, platte OESTERS, CREUSES.
Garnituur: sla, komkommer, druiven, trostomaatjes, peterselie, bieslook, citroen.
Aardappelsalade: aardappel(71%), raapzaadolie, water, ui, suiker, zout, azijn, EIGEEL, MOSTERD,
kruiden, specerijen, conserveermiddel: E202, gemodificeerd zetmeel: voedingszuren: E270, E260,
stabilisatoren: E412, E415.
Dressing thousand island: koolzaadolie, water, azijn, tomatenpuree, SCHARRELEIGEEL, suiker,
MOSTERD, groenten(paprika, ui), whisky, zout, voedingszuren: E575, E270), aroma, kruiden,
bewaarmiddelen: E202, E211, stabilisatoren: E412, E410, E415, specerijextract, specerij,
worcestershire extract, paprika extract
Dressing maison: koolzaadolie, water, azijn, suiker, SCHARRELEIGEEL, MOSTERD, zout,
groenten(ui, knoflook), voedingszuren: E330, E270, specerij: kleurstof: E160a, bewaarmiddelen:
E202, E211, stabilisatoren: E412, E410, E415, kruiden, antioxidant: E385.

ALLERGENEN:

VIS
SCHAALDIEREN
EI
MOSTERD
WEEKDIEREN
gemaakt in een bedrijf waar ook gewerkt wordt met:
SOJA, SULFIET, SELDERIJ, MELK, GLUTEN

BEREIDINGSMETHODE ready to eat

BEWAREN

0°C-4°C
bevat ontdooide producten, niet terug invriezen

INFO VIS

Homarus americanus: gevangen in het noordwestelijke deel van de Atlantische Oceaan (FAO21).
Kingkrab - Paralithodes camchaticus - gevangen in FAO027.
Langoustine - Nephrops norvegicus: gevangen met trawlnetten in noordoostelijke deel van de
Atlantische Oceaan - FAO27- Zone IIIa: Skagerrak en Kattegat.
gamba - Penaeus monodon: gekweekt in Bangladesh-Vietnam
Tijgergarnaal - Penaeus monodon - gekweekt in Vietnam/Bangladesh.
Garnalen - Crangon crangon - gevangen met trawlnetten in de Noordzee FAO27 zone IVb, IVc.
Platte oester - Ostrea edulis - gekweekt in Nederland.
Creuses - Crassostrea giga - gekweekt in Nederland.

39.

Gourmet - steengrill

INGREDIËNTEN:

ZALM, KABELJAUWHAASJE, TONIJN, ROODBAARS, COQUILLES(ontdooid).
Gemarineerde KOOLVIS: KOOLVIS(91%), marinade(9%)(plandaardige olie(raapzaad), kruiden en
specerijen(look, peper, peterselie, kervel, bonenkruid), zout, aroma, emultator: mono- en
diglyceriden van vetzuren, plantaardige olie(zonnebloem).
SCAMPIBROCHETTE(ontdooid): (TIJGERGARNALEN, water, zout, stabilisatoren: E450, E451, E452).
GAMBA(ontdooid): TIJGERGARNALEN, antioxidant: E223(SULFIET).
VISGYROS(ZALM, KABELJAUW, KOOLVIS, marinade(plantaardig vet gedeeltelijk gehard(koolzaad,
palm), specerijen(oa peper, paprika, MOSTERDmeel), zout, dextrose, knoflook, kruiden, specerijenextract(oa SELDERIJ)
Garnituur: sla, komkommer, druiven, trostomaatjes, peterselie, bieslook, citroen.
Aardappelsalade: aardappel(71%), raapzaadolie, water, ui, suiker, zout, azijn, EIGEEL, MOSTERD,
kruiden, specerijen, conserveermiddel: E202, gemodificeerd zetmeel: voedingszuren: E270, E260,
stabilisatoren: E412, E415.
Dressing thousand island: koolzaadolie, water, azijn, tomatenpuree, SCHARRELEIGEEL, suiker,
MOSTERD, groenten(paprika, ui), whisky, zout, voedingszuren: E575, E270), aroma, kruiden,
bewaarmiddelen: E202, E211, stabilisatoren: E412, E410, E415, specerijextract, specerij,
worcestershire extract, paprika extract.
Dressing maison: koolzaadolie, water, azijn, suiker, SCHARRELEIGEEL, MOSTERD, zout,
groenten(ui, knoflook), voedingszuren: E330, E270, specerij: kleurstof: E160a, bewaarmiddelen:
E202, E211, stabilisatoren: E412, E410, E415, kruiden, antioxidant: E385

ALLERGENEN:

VIS
SCHAALDIEREN
MOSTERD
EI
SULFIET
SELDERIJ
wordt gemaakt in een bedrijf waar ook gewerkt wordt met
MELK, WEEKDIEREN, SOJA, GLUTEN

BEREIDINGSMETHODE te bakken op gourmet

BEWAREN

0°C-4°C
bevat ontdooid product; niet meer terug invriezen

INFO VIS

Zalm - Salmo salar - gekweekt in Noorwegen of Schotland.
Kabeljauw - Gadus morhua - gevangen met haken en lijnen in noordoostelijk deel van
de Atlantische Oceaan FAO27 zone Va - visgronden Ijsland.
Tonijn - Thunnus albacares - gevangen in Westelijke Indische oceaan - FAO51.
Roodbaars - Sebastes marinus - gevangen met haken en lijnen , trawlnetten in
noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan FAO27 zone II - Noorse Zee,
Spitsbergen en Bereneiland.
Coquille - Plactopecten yessoensis - FAO61 noordwestelijk deel van Stille oceaan.
Koolvis - Pollachius virens - gevangen met trawlnetten in noordoostelijk deel van
de Atlantische Oceaan FAO27 zone IIa - Skagerak en Kattegat/zone IIIa - Noorse zee.
Tijgergarnaal - Penaeus monodon - gekweekt in Vietnam-Bangladesh.
Gamba - Penaeus monodon - gekweekt in Vietnam-Bangladesh.

40.

Winter BBQ pakket

INGREDIËNTEN:

VISBROCHETTE: ZALM (43%), KABELJAUW (43%), marinade (7%) (plantaardige raapzaadolie,
zout, kruiden en specerijen (look, chili, peper, peterselie, gember), kokos, saccharose,
aroma, groenten (paprika, tomaat), dextrose, emulgator: mono- en diglyceriden
van vetzuren), gegrilde paprikamix (zonnebloemolie, gegrilde rode paprika (32%)
(paprika, zonnebloemolie), gegrilde gele paprika (32%) (paprika, zonnebloemolie),
geconcentreerd citroensap, zout, look, oregano, conserveermiddel: E202).
Spies van gekookte TIJGERGARNALEN (93%) (TIJGERGARNALEN, zout, stabilisatoren: E450,
E451, E452), marinade (7%) (plantaardige raapzaadolie, zout, specerijen en kruiden
(look, ui, turmeric, peper, peterselie, gember, bieslook, marjolein, rozemarijn), aroma
paprika, suiker, emulgator: mono- en diglyceriden van vetzuren).
GAMBASPIES: TIJGERGARNALEN (93%) (TIJGERGARNALEN, antioxidant: E223 (SULFIET)),
marinade (7%) (plantaardige raapzaadolie, zout, kruiden en specerijen (look,
chili, peper, peterselie, gember), kokos, saccharose, aroma, groenten
(paprika,tomaat), dextrose, emulgator: mono- en diglyceriden van vetzuren).
Garnituur: sla, komkommer, druiven, trostomaatjes, peterselie, bieslook, citroen.
Aardappelsalade: aardappel (71%), raapzaadolie, water, ui, suiker, zout, azijn, EIGEEL, MOSTERD,
kruiden, specerijen, conserveermiddel: E202, gemodificeerd zetmeel: voedingszuren: E270, E260,
stabilisatoren: E412, E415.
Dressing thousand island: koolzaadolie, water, azijn, tomatenpuree, SCHARRELEIGEEL, suiker,
MOSTERD, groenten (paprika, ui), whisky, zout, voedingszuren: E575, E270), aroma, kruiden,
bewaarmiddelen: E202, E211, stabilisatoren: E412, E410, E415, specerijextract, specerij,
worcesterextract, kleurstof: E160c.
Dressing maison: koolzaadolie, water, azijn, suiker, SCHARRELEIGEEL, MOSTERD, zout,
groenten (ui, knoflook), voedingszuren: E330, E270, specerij: kleurstof: E160a, bewaarmiddelen:
E202, E211, stabilisatoren: E412, E410, E415, kruiden, antioxidant: E385.

ALLERGENEN:

VIS
SCHAALDIEREN
EI
MOSTERD
SULFIET
wordt gemaakt in een bedrijf waar ook gewerkt wordt met
MELK, SELDERIJ, SOJA, WEEKDIEREN, GLUTEN

BEREIDINGSMETHODE te bakken op grill/bbq

BEWAREN

0°C-4°C
bevat ontdooid product; niet meer terug invriezen

INFO VIS

Zalm - Salmo salar - gekweekt in Noorwegen of Schotland
Kabeljauw - Gadus morhua - gevangen met haken en lijnen in noordoostelijk deel van
de Atlantische Oceaan FAO27 zone Va - visgronden Ijsland
Tijgergarnaal - Penaeus monodon - gekweekt in Vietnam-Bangladesh

41.

Groenteschotel

INGREDIËNTEN:

Salade, tomaat, komkommer, wortel, gekookt ei (EI, water, zout, zuurteregelaars: E331, E330,
conserveermiddel: E211).

ALLERGENEN:

EI
wordt gemaakt in een bedrijf waar ook gewerkt wordt met:
SCHAALDIEREN, VIS, WEEKDIEREN, GLUTEN, MOSTERD, SOJA, SULFIET, SELDERIJ, MELK

BEREIDINGSMETHODE ready to eat

BEWAREN

0°C-4°C

42.

Royal belgian caviar gold label

INGREDIËNTEN:

Royal Belgian caviar - gold label, zout, borax.

ALLERGENEN:

VIS

BEREIDINGSMETHODE ready to eat
na opening onmiddellijk te consumeren
BEWAREN

0°C-4°C
THT: zie verpakking

INFO VIS

Acipenser baerri

43

Gemarineerde kingkrab

INGREDIËNTEN:

KINGKRABPOTEN(90%)ontdooid, lookolie (olijfolie, knoflookcrème (knoflook 96%,
zeezout, voedingszuur:E330), peper, zout, Franse marinade (plantaardige olie (Raapzaad)(79,5%)
kruiden en specerijen(10,9%)(look, peper,peterselie, kervel, bonenkruid) zout 9%, aroma,
emulgator, mono en diglyceriden van vetzuren, plantaardige olie (zonnebloem)), look, peper, zout

ALLERGENEN:

SCHAALDIEREN
kan sporen bevatten van VIS, GLUTEN, EI, MELK, SOJA,
MOSTERD, SELDERIJ, SULFIET, WEEKDIEREN

BEREIDINGSMETHODE READY TO EAT

BEWAREN

0°C-4°C

INFO VIS

KINGKRAB - Paralithodes camchaticus - gevangen in FAO027

