Allergenenlijst Kippie
producten
kippiepannen
beenhampan
snackpan (XL/XXL)
anti-kluifpan
kluifpan
ballenpan
kippelingpan
dönerpan
mini saté/ballenpan (XL)
mini satépan
satépan ketjap
satépan piripiri
satépan pindasaus
spareribpan zoet
spareribpan pittig
combimaaltijdpan bami en kip in ketjapsaus
combimaaltijdpan bami en kip in pangangsaus
combimaaltijdpan nasi en kip in ketjapsaus
combimaaltijdpan nasi en kip in pangangsaus
combimaaltijdpan chinese bami en kip in ketjapsaus
combimaaltijdpan chinese bami en kip in pangangsaus
combimaaltijdpan mihoen en kip in ketjapsaus
combimaaltijdpan mihoen en kip in pangangsaus
maaltijdpan bami
maaltijdpan nasi
maaltijdpan chinese bami
maaltijdpan mihoen
maaltijdpan chinese nasi
maaltijdpan bami en nasi
maaltijdpan bami en mihoen
maaltijdpan bami en chinese bami
maaltijdpan nasi en mihoen
maaltijdpan nasi en chinese bami
maaltijdpan mihoen en chinese bami
maaltijdpan met 4 soorten maaltijden
vega maaltijdenpan bami
vega maaltijdpan nasi
vega maaltijdpan chinese bami
vega maaltijdpan mihoen
vega maaltijdpan bami en nasi
vega maaltijdpan bami en mihoen
vega maaltijdpan bami en chinese bami
vega maaltijdpan nasi en mihoen
vega maaltijdpan nasi en chinese bami
vega maaltijdpan mihoen en chinese bami
vega maaltijdpan met 4 soorten maaltijden
aardappelpan

kippen- gluten
vlees

schaal- ei
dieren

vis

pinda`s soja

melk

selderij mosterd sesam- lupine
zaad

noten

zwavel- week- runddioxide dieren vlees

varkens- lactose cacao
vlees

glutamaat

koriander mais

peulvruchten

wortel

kippen- gluten
vlees
Grillproducten
kippenpoot (naturel)
kippenpoot (zoet)
kippenpoot (pittig)
kluifjes naturel
kluifjes zoet
kluifjes pittig
grillworst (naturel)
Grilworst (kaas)
kipsaté (ketjap)
Kipsaté (pikant)
kipsaté (pinda)
kipsate (knoflook)
spareribs zoet
spareribs pittig
snacks
partyschotel magnetron
partyschotel oven
kippiebox kippeling
kippiebox kipballetjes
kippiebox chippies
kippiebox chippies met kaas
loempia (kip)
rotirol
torilla rol (kip)
Gehaktbal (half om half)
mini kip saté
kip balletjes
kippeling
Chippies
Chippies met kaas
maaltijden
bami
nasi
chinese bami
mihoen
chinese nasi
macaroni
bami - vega
nasi - vega
chinese bami - vega
mihoen - vega

schaal- ei
dieren

vis

pinda`s soja

melk

selderij mosterd sesam- lupine
zaad

noten

zwavel- week- runddioxide dieren vlees

varkens- lactose cacao
vlees

glutamaat

koriander mais

peulvruchten

wortel

kippen- gluten
vlees
broodjes
broodje kip kroket
broodje kip frikandel
broodje kip burger
pistolet kip (zoete ketjap)
pistolet kip (pittige piripiri)
pistolet kip (knoflooksaus)
pistolet kippeling
pistolet kipbal
pistolet gehaktbal
stokbrood kip (zoete ketjap)
stokbrood kip (pittige piripiri)
stokbrood kip (knoflooksaus)
bijgerechten
dönerpakket (knoflooksaus)
dönerpakket (piripirisaus)
kip in ketjapsaus
kip in pangangsaus
kip in cashewsaus
kip in peperroomsaus
kip döner
aardappelpartjes
komkommersalade
sajoerboontjes
kroepoek
overige producten
honing mosterd saus
pindasaus
knoflooksaus
piripirisaus
pitabroodjes
witte puntjes

*versie oktober 2022
*Let op: kan door verwerking in dezelfde ruimte sporen van alle allergenen bevatten.
*Aan deze lijst kunnen geen rechten verleend worden.

schaal- ei
dieren

vis

pinda`s soja

melk

selderij mosterd sesam- lupine
zaad

noten

zwavel- week- runddioxide dieren vlees

varkens- lactose cacao
vlees

glutamaat

koriander mais

peulvruchten

wortel

