
Informatie over onze broodjes  

Kaiser 70 gram 

Ingrediënten: TARWEbloem, water, gist, zout, TARWEGLUTEN, ROGGEzuurdesem, 
moutmeel(TARWE),  TARWEzuurdesem, rijstbloem, aardappelzetmeel, antioxidant(Ascorbinezuur), 
plantaardige olie(koolzaad) 

Alergenen: Gluten, Tarwe, Rogge 

Kan sporen bevatten van: melk, noten en sesam. 

Pistolet wit 80 gram 

Ingrediënten: tarwebloem, water, gist, zout, tarwegluten, gemout tarwemeel, meelverbeteraar 
(E300), koolzaadolie. 

Allergenen: Gluten, Tarwe 

Kan sporen bevatten van: melk, ei, soja. 

Pistolet bruin 80 gram 

Ingrediënten: tarwebloem, water, tarwezemelen, gist, zout, tarwegluten, gemout tarwemeel, 
meelverbeteraar (E300), koolzaadolie, geroosterde tarwemoutmeel, gerstemoutextract.  

Allergenen: Gluten, Tarwe 

Kan sporen bevatten van: melk, ei, soja. 

Rustico wit 100 gram 

ingrediënten: Tarwebloem, Water, Roggebloem, Gist, Gejodeerd zout(zout, Kaliumjodide), 
Tarwegluten, zout,  olie, Raapzaad, Emulgator:E472e,E322, Gemalen Roggeproduct: Mout, Bloem, 
Dextrose 

Allergenen: Gluten, Tarwe, Rogge, Gerstemout, Lupine.  

Kan sporen bevatten van noten, Ei, Soja, selderij, mosterd, sesam, melk(lactose), lupin. 

Rustico bruin 100 gram 

ingrediënten: Tarwebloem, Water, Roggebloem, Geroosterde moutbloem(Gerst), Gist, Gejodeerd 
zout(zout, Kaliumjodide), Plantaardige olie, Raapzaad, Emulgator:mono-en diglyceriden van vetzuren 
veresterd met mono- en diacetijlwijnsteenzuur, lecithinen, zout. 

Allergenen: Gluten, Tarwe, Rogge, Gerstemout, Lupine.  

Kan sporen bevatten van noten, Ei, Soja, selderij, mosterd, sesam, melk(lactose), lupin. 

 



Waldkorn carre 100 gram 

ingrediënten: Tarwebloem; Water; Tarwegluten; Sojastukjes; Geroosterde moutbloem ( Tarwe); 
Zonnebloempitten; Havervlokken; Gerstekorrels; Bruin lijnzaad;Roggebloem; Gedroogd 
gerstemoutextract; Gist; Haverkorrels; Gejodeerd zout (Zout; Kaliumjodide); Emulgator: 
Calciumstearoyl-2-lactylaat (E 482), Monoendiglyceriden van vetzuren (E 471), Mono- en diglyceriden 
van vetzuren veresterd met mono- en diacetylwijnsteenzuur (E 472e); Maltodextrine; 
Sesamzaad;Dextrose; Volkoren roggemeel; Volkoren tarwemeel; Raapzaadolie; Gerstemoutextract. 

allergenen: Gluten, Soja en Sesam 

Rustiek piccolo wit 100 gram 

Ingrediënten: TARWEbloem, water, ROGGEbloem, ROGGEvlokken, TARWEvlokken, koolzaadolie, 
TARWEgluten, gist, gefermenteerde TARWEbloem, zout, TARWEmoutmeel, meelverbeteraar (E300), 
MELK, GERSTEmoutextract, sucrose, zonnebloemolie, gedroogde gist, gistextract.  

allergenen: Gluten, Melk 

Kan sporen bevatten van: ei, sesamzaad 

Rustiek Piccolo volkoren 95 gram 

ingrediënten Volkoren TARWEmeel, water, TARWEgluten, aardappelvlokken, gist, gejodeerd zout, 
gefermenteerde ROGGEbloem, stroop, GERSTEmoutextract, TARWEmoutmeel, meelverbeteraar 
(E300), koolzaadolie, antioxydant (E392). Decoratie: geplette TARWE.  

allergenen: Gluten 

Kan sporen bevatten van: melk, ei, sesamzaad 

Roomboter Croissant 70 gram 

ingrediënten: tarwebloem, boter (melk) (20,6%), water, suiker, gist, zout, tarwegluten, gedroogde 
gist, meelverbeteraar (E300, enzyme), ei. Decoratie: ei.  

Allergenen: gluten, ei, melk. 

Kan sporen bevatten van: noten 

Chocolade broodje 75 gram 

Ingrediënten:  Tarwebloem, Roomboter(melk)(19,1%), Water, Chocolade (tenminste 44,2% 
cacaobestanddelen)(9,3%)(suiker,cacaomassa,cacaoboter,emulgator (E322(soja))), Gist, Suiker, Zout, 
Tarwegluten, Gedroogde gist,Meelverbeteraar(e300,enzyme), Ei. Decoratie:Ei. 

Allergenen: Tarwe (gluten), Melk, Soja 

kan sporen bevatten van: Noten. 



Kaas Swirl old amsterdam 

Ingrediënten: Deeg: tarwebloem, palmvet, water, ei, gist, boter (melk), suiker, koolzaadolie, 
tarwegluten, zout, mager melkpoeder, emulgator (E471), zuurteregelaar (E330), natuurlijk aroma, 
gedroogde gist, meelverbeteraar (E300, enzyme). Vulling: water, Old Amsterdam kaas (melk) (8,7%), 
gemodificeerd aardappelzetmeel, weipoeder (melk), tarwezetmeel, aardappelzetmeel, palmolie, 
glucosestroop, tarwebloem, kaaspoeder (melk, zout, stremsel, startercultuur), rijstbloem, natuurlijk 
aroma, ei, zout, tarwevezels, aardappelvezels, natuurlijk kaas (melk)-aroma, eiwit, maltodextrine, 
uienpoeder, citroensapconcentraat, gist, kurkuma, tarweeiwit. Decoratie: Old Amsterdam kaas 
(melk) (3,3%), ei, aardappelzetmeel.  

Allergenen: Gluten, Ei, Melk 

Kan sporen bevatten van: noten. 

Rustiek stokbrood 180 gram 

Ingrediënten: tarwebloem, water, zuurdesem (water, gefermenteerde tarwebloem, zout), olijfolie 
(2,4%), gist, gejodeerd zout, tarwegluten, gemout tarwemeel, meelverbeteraar (E300). Decoratie: 
tarwebloem, tarwegluten, gemout tarwemeel.  

Allergenen: Gluten 

Kan sporen bevatten van: ei, soja, sesamzaad 

Alpenbrood 600 gram 

Ingrediënten:  tarwebloem, water, zonnebloempitten, roggebloem, havergrutten, lijnzaad, gist, 
gejodeerd zout, tarwevlokken, grof roggemeel, tarwezemelen, sesamzaad, gemout tarwemeel, 
dextrose, gerstemoutextract, emulgator (E471, E472e), stabilisator (E412), meelverbeteraar (E300).  

Allergenen: Gluten, Sesamzaad  

Kan sporen bevatten van: melk, ei, soja, noten. 

Glutenvrij meergranenbroodje 60 gram 

Ingrediënten: water, maïszetmeel, rijstbloem, soja eiwit concentraat, zonnebloemolie, 
zonnebloempitten, sesamzaad, dextrose, gist, lijnzaad, pompoenpitten, druivenconcentraat, zout, 
zuurteregelaar (E262), psyllium zaad, geroosterde linzen, maanzaad, stroop, suiker, 
verdikkingsmiddel (E415, E464), voedingszuur (E270). 

Komt geseald bij ons binnen.  

Allergenen: Soja, Sesam 

 

 



Speltbroodje  85 gram (100% spelt) 

ingrediënten: speltmeel(55,8%),water, pompoenpitten, lijnzaad, volkorenspeltbloem(2.0%), gist, 
zonnebloempitten, gejodeerd zout, rijstbloem, dextrose, meelverbeteraar(e300). 

Kan sporen bevatten van: melk, soja, sesamzaad, noten. 

Zachte kadet wit 50 gram 

Ingrediënten: Tarwebloem, water, bakkersgist, Weipoeder (Melk), veldbonenmeel, suiker, 
plantaardige olie (raapzaad), bakkerszout, TarweGLUTEN, emulgatoren (E482/E471), dextrose, enzym 
(Tarwe), aroma 

Allergenen: Tarwe(gluten), Melk. 

Kan sporen bevatten van Sesam. 

Zachte kadet bruin 50 gram 

Ingrediënten: Tarwebloem, Volkorenmeel, Water, Bakkersgist, Weipoeder (MELK), suiker, 
Veldbonenmeel, Plantaardige olie (raapzaad), Bakkerszout, tarweGLUTEN, Gerstemoutmeel, 
Emulgatoren (E482/E471), Dextrose, , Aroma, Enzym (Tarwe),  

Allergenen:Tarwe (gluten), Gerst , Melk. 

kan sporen bevatten van Sesam. 


