
 
 

Love Potion 
Donut Shell Tarwebloem (GLUTEN), water, mix 

(TARWEbloem (GLUTEN), suiker, 
dextrose, zout, plantaardige olie 
(zonnebloem), rijsmiddelen (E450, 
E500), tarwezetmeel 
(GLUTEN), SOJAmeel, 
emulgatoren (E471, E481, E472e), 
gedroogd EIWIT, MELKweipoeder, 
stabilisator (E412), kleurstof 
(E160a) en aroma), plantaardig vet 
(palm), 
plantaardige olie (zonnebloem) en 
gist. 

Vulling Aardbei Sucrose, glucosestroop, water, 
verdikkingsmiddelen (E440, E410), 
zuurteregelaar (E330), 
conserveermiddel (E202) en 
kleurstof (E163). 

Glazuur 
 
 
 
  

Aardbei Suiker, water, plantaardige olie 
(RSPO-SG palm), glucosestroop, 
maïzena, fructose, Kleurstof (E129, 
E171), zout, smaakstoffen, 
conserveermiddel (E202), 
geleermiddel (E406), Emulgator 
(E475), zuurteregelaar (E330) 
E129 

Topping Marshmallows Glucose-fructosestroop, suiker, 
water, gelatine, antiklontermiddel: 
maïszetmeel; kleuren: E100, E120; 
smaakstof. 

 Confetti Suiker, CACAOboter, 
aardappelzetmeel, rijstmeel, MAIS 
zetmeel, kleurstoffen: E100, E101, 
E163, E131. 

 Kleurmusket dip Suiker, TARWEzetmeel, 
glucosestroop, plantaardige olie 
(kokos); kleurstof: E100, E120, 
E131; glansmiddel: E901. 

   

Bewaaradvies  Op kamer temperatuur tussen de 
18 en 24 graden. Niet in de 
koelkast of vriezer bewaren. 

Opmerking  Kan de activiteit of oplettendheid  
van kinderen nadelig 
beïnvloeden. 
Product kan sporen bevatten van 
pinda`s en noten 

  

 

 



 
 

Kitkat 
Donut Ring Tarwebloem (GLUTEN), water, mix 

(TARWEbloem (GLUTEN), suiker, 
dextrose, zout, plantaardige olie 
(zonnebloem), rijsmiddelen (E450, 
E500), tarwezetmeel (GLUTEN), 
SOJAmeel, emulgatoren (E471, 
E481, E472e), gedroogd EI-wit, 
MELKweipoeder, stabilisator 
(E412), kleurstof (E160a) en 
smaakstoffen), plantaardig vet 
(palm), plantaardig 
olie (zonnebloem) en gist. 

Glazuur 
 
 
 
  

Chocolade Suiker, water, plantaardige olie 
(RSPO-SG Palm), maizena, 
fructose, glucosestroop, 
Kleur (E155,E133, E150c), Zout, 
Smaakstof, Conserveermiddel 
(E202), Emulgator (E475), Vet 
Gereduceerd cacaopoeder, 
geleermiddel (E406) 

Topping Kitkat suiker, TARWEmeel, magere 
MELKpoeder, cacaoboter, 
cacaomassa, plantaardige vetten 
(palm, karité), watervrij MELKvet, 
emulgator (lecithinen), rijsmiddel 
(natriumcarbonaten) 

 Caramel Suiker, Glucosesiroop, Gezoete 
gecondenseerde melk, Water, 
Ongezouten boter, Glucose-
fructosestroop (gedeeltelijk 
geïnverteerd), Plantaardige olie 
(palm), Zout, Emulgatoren 
(sojalecithine, E491), Natuurlijke 
aroma 

   

   

Bewaaradvies  Op kamer temperatuur tussen de 
18 en 24 graden. Niet in de 
koelkast of vriezer bewaren. 

Opmerking  Kan de activiteit of oplettendheid  
van kinderen nadelig 
beïnvloeden. 
Product kan sporen bevatten van 
pinda`s en noten 

  

 

 



 
 

Banana Pudding 
Donut Shell Tarwebloem (GLUTEN), water, mix 

(TARWEbloem (GLUTEN), suiker, 
dextrose, zout, plantaardige olie 
(zonnebloem), rijsmiddelen (E450, 
E500), tarwezetmeel (GLUTEN), 
SOJAmeel, emulgatoren (E471, 
E481, E472e), gedroogd EI-wit, 
MELKweipoeder, stabilisator 
(E412), kleurstof (E160a) en 
smaakstoffen), plantaardig vet 
(palm), plantaardig 
olie (zonnebloem) en gist. 

Vulling Banana Creme vulling Water, suiker, glucose en 
fructosestroop, verdikkingsmiddel: 
gemodificeerd wasachtig 
maïszetmeel (E-1442), 
zonnebloemolie met hoog 
oliezuurgehalte, emulgeerbaar: 
citrusesters van mono 
en diglyceriden (E-472c), zout, 
vanillegeur, stabilisator: glucono-
delta-lacton (E-575), 
voedingskleurstoffen: 
titaniumdioxide (E-171), luteïne (E-
161b), verdikkingsmiddel: agar-
agar (E-406), conserveermiddel: 
kaliumsorbaat (E-202), 
verdikkingsmiddel: boongom (E-
410). Suikerstroop (suiker, water), 
glucosestroop, bananen (7%), 
aroma's, stabilisator: E 407 
carrageen, voedingszuur: E 330 
citroenzuur, zout. 

Glazuur 
 
 
 
  

Vanille Water, suiker, glucose en 
fructosestroop, verdikkingsmiddel: 
gemodificeerd wasachtig 
maïszetmeel (E-1442), 
zonnebloemolie met hoog 
oliezuurgehalte, emulgeerbaar: 
citrusesters van mono 
en diglyceriden (E-472c), zout, 
vanillegeur, stabilisator: glucono-
delta-lacton (E-575), 
voedingskleurstoffen: 
titaniumdioxide (E-171), luteïne (E-
161b), verdikkingsmiddel: agar-
agar (E-406), conserveermiddel: 
kaliumsorbaat (E-202), 
verdikkingsmiddel: boongom (E-
410). fructose siroop, vanille 
extract, vanillezaden, kleustoffen:  
E104 chinoline, E110 Zonnegeel 

  



 
 

Banana Pudding 
Topping Koek kruimels Tarwebloem (tarwebloem, calcium, 

ijzer, niacine, thiamine), 
Volkoren Tarwemeel, Plantaardige 
Olie (Palm [SG]), Suiker, 
Gedeeltelijk Inverted Suikerstroop, 
Rijzen 
Middelen (natriumbicarbonaat, 
appelzuur, ammoniumbicarbonaat, 
dinatriumdifosfaat), glucose- 
Fructosestroop, zout, emulgator 
(E472e), gedroogde magere melk, 
gerstemoutextract. 

 Vanille Suiker, water, plantaardige olie 
(palm RSPO-SG), glucosestroop, 
maizena, fructose, fructose siroop, 
vanille extract, vanillezaden 

   

Bewaaradvies  Op kamer temperatuur tussen de 
18 en 24 graden. Niet in de 
koelkast of vriezer bewaren. 

Opmerking  Kan de activiteit of oplettendheid  
van kinderen nadelig 
beïnvloeden. 
Product kan sporen bevatten van 
pinda`s en noten 

 



 
 

Raspberry Cheesecake 
Donut Ring Tarwebloem (GLUTEN), water, mix 

(TARWEbloem (GLUTEN), suiker, 
dextros e, zout, plantaardige olie 
(zonnebloem), rijsmiddelen (E450, 
E500), tarwezetmeel (GLUTEN), 
SOJAmeel, emulgatoren (E471, 
E481, E472e), gedroogd EI-wit, 
MELKweipoeder, stabilisator 
(E412), kleurstof (E160a) en 
smaakstoffen), plantaardig vet 
(palm), plantaardig 
olie (zonnebloem) en gist. 

Vulling Raspberry Cheesecake Water, sugar, glucose and fructose 
syrup, thickener: modified waxy 
maize starch (E-1442), high oleic 
sunflower oil, emulsifiable: citrus 
esters of mono 
and diglycerides (E-472c), salt, 
vanilla scent, stabilizer: glucono-
delta-lactone (E-575), 
food colourings: titanium dioxide 
(E-171), lutein (E-161b), thickener: 
agar-agar (E- 
406), preservative: potassium 
sorbate (E-202), thickener: bean 
gum (E-410). Frambozen, suiker, 
dextrose, fructose, water, 
stabilisator pectine (E440), 
voedingszuur citroenzuur (E330), 
conserveermiddel 
kaliumsorbaat (E202), 
zuurteregelaar trinatriumcitraat 
(E331), tricalciumcitraat, 

Glazuur 
 
 
 
  

Vanille Water, suiker, glucose en 
fructosestroop, verdikkingsmiddel: 
gemodificeerd wasachtig 
maïszetmeel (E-1442), 
zonnebloemolie met hoog 
oliezuurgehalte, emulgeerbaar: 
citrusesters van mono 
en diglyceriden (E-472c), zout, 
vanillegeur, stabilisator: glucono-
delta-lacton (E-575), 
voedingskleurstoffen: 
titaniumdioxide (E-171), luteïne (E-
161b), verdikkingsmiddel: agar-
agar (E-406), conserveermiddel: 
kaliumsorbaat (E-202), 
verdikkingsmiddel: boongom (E-
410). fructose siroop, vanille 
extract, vanillezaden, kleustoffen:  
E104 chinoline, E110 Zonnegeel 

  



 
 

Raspberry Cheesecake 
Topping Raspberry Fudge Suiker, glucosesiroop, 

zonnebloemolie, invertsuikerstroop, 
zuurteregelaar E330 (citroenzuur), 
natuurlijk aroma, emulgator E322 
(zonebloemlecitine), 
vlierbessenconcentraat, 
glansmiddel E901 (bijenwas) 

 Raspberry frambozen, suiker, dextrose, 
fructose, water, stabilisator pectine 
(E440), voedingszuur citroenzuur 
(E330), conserveermiddel 
kaliumsorbaat (E202), 
zuurteregelaar trinatriumcitraat 
(E331), tricalciumcitraat, 

   

Bewaaradvies  Op kamer temperatuur tussen de 
18 en 24 graden. Niet in de 
koelkast of vriezer bewaren. 

Opmerking  Kan de activiteit of oplettendheid  
van kinderen nadelig 
beïnvloeden. 
Product kan sporen bevatten van 
pinda`s en noten 

 



 
 

Watermelon 
Donut Ring Tarwebloem (GLUTEN), water, mix 

(TARWEbloem (GLUTEN), suiker, 
dextrose, zout, plantaardige olie 
(zonnebloem), rijsmiddelen (E450, 
E500), tarwezetmeel (GLUTEN), 
SOJAmeel, emulgatoren (E471, 
E481, E472e), gedroogd EI-wit, 
MELKweipoeder, stabilisator 
(E412), kleurstof (E160a) en 
smaakstoffen), plantaardig vet 
(palm), plantaardig 
olie (zonnebloem) en gist. 

Vulling Watermelon Water, suiker, glucose en 
fructosestroop, verdikkingsmiddel: 
gemodificeerd wasachtig 
maïszetmeel (E-1442), 
zonnebloemolie met hoog 
oliezuurgehalte, emulgeerbaar: 
citrusesters van mono 
en diglyceriden (E-472c), zout, 
vanillegeur, stabilisator: glucono-
delta-lacton (E-575), 
voedingskleurstoffen: 
titaniumdioxide (E-171), luteïne (E-
161b), verdikkingsmiddel: agar-
agar (E- 
406), conserveermiddel: 
kaliumsorbaat (E-202), 
verdikkingsmiddel: boongom (E-
410). Suiker, water, aroma, 
geconcentreerd citroensap, 
conserveermiddel: E202, kleurstof: 
E129. 

Glazuur 
 
 
 
  

Rood Suiker, water, plantaardige olie 
(palm RSPO-SG), glucosestroop, 
maizena, fructose, kleurstoffen: 
E129 Allura Rood, E124 Ponceau 
4R 

Topping Chocolade pailetten Suiker, plantaardig vet (palm), 
vetarm cacaopoeder, 
glucosestroop, emulgator lecithinen 
(SOJA). 

 Groen Sugar, Water, Vegetable Oil (Palm 
RSPO-SG), Glucose Syrup, 
Cornflour, Fructose, kleurstoffen; 
E133 Blauw FCF, E155 Bruin HT, 
E102 Tartrazine 

   

Bewaaradvies  Op kamer temperatuur tussen de 
18 en 24 graden. Niet in de 
koelkast of vriezer bewaren. 

Opmerking  Kan de activiteit of oplettendheid  
van kinderen nadelig 
beïnvloeden. 
Product kan sporen bevatten van 
pinda`s en noten 

  

 

 



 
 

Lemon Cheesecake 
Donut Shell TARWEbloem, water, plantaardige 

olie (palm, zonnebloem, kokos), 
glucosestroop, gecondenseerde 
volle MELK (MELK en suiker), 
suiker, dextrose, gist, zout, 
zetmeel, rijs 
middelen (E450, E500), 
gemodificeerd zetmeel, SOJAmeel, 
emulgatoren (E471, E481, E472e),  

Vulling Cheesecake Roomkaas (roomkaas, natuurlijk 
aroma, verdikkingsmiddel (E440) 
en 
zout), antiklontermiddel (E 170, 
E551), verdikkingsmiddelen (E440, 
E412), natuurlijke aroma's, MELK 
weipoeder, EGG-albuminepoeder, 
kleurstof (E160a), zuurteregelaar 
(E270)." 

Glazuur 
 
 
 
  

Lemon Water, suiker, glucose en 
fructosestroop, verdikkingsmiddel: 
gemodificeerd wasachtig 
maïszetmeel (E-1442), 
zonnebloemolie met hoog 
oliezuurgehalte, emulgeerbaar: 
citrusesters van mono 
en diglyceriden (E-472c), zout, 
vanillegeur, stabilisator: glucono-
delta-lacton (E-575), 
voedingskleurstoffen: 
titaniumdioxide (E-171), luteïne (E-
161b), verdikkingsmiddel: agar-
agar (E-406), conserveermiddel: 
kaliumsorbaat (E-202), 
verdikkingsmiddel: boongom (E-
410). 99.93% citroensap, 0.07% 
kaliummetabisulfiet (E224), 
kleurstoffen:  
E104 chinoline, E110 Zonnegeel 

Topping Speculoos Tarwebloem, suiker, plantaardige 
oliën (palmolie van duurzame en 
gecertificeerde plantages, 
koolzaadolie), snoep 
suikersiroop, rijsmiddel 
(natriumwaterstofcarbonaat), 
sojameel, zout, kaneel. 

 Vanille Suiker, water, plantaardige olie 
(palm RSPO-SG), glucosestroop, 
maïzena, fructose, fructose siroop, 
vanille extract, vanillezaden 

   

Bewaaradvies  Op kamer temperatuur tussen de 
18 en 24 graden. Niet in de 
koelkast of vriezer bewaren. 

Opmerking  Kan de activiteit of oplettendheid  
van kinderen nadelig 
beïnvloeden. 
Product kan sporen bevatten van 
pinda`s en noten 

 



 
 

Cinnamon Cloud Cake 
Donut Cloud Cake Original (MEEL) tarwe, suiker, water, 

scharrelei 13,5% plantaardige 
olie)zonnebloem) scharreleiwit 4%, 
emulgatoren, E471, E472, E481, 
E322 (soja) tarwezetmeel, magere 
melkpoeder, rijsmiddel: E450 , 
E500 , Melkeiwit , zout ,aroma , 
(natuurlijk , bevat ei ,melk) 
enzymen (TARWE), natuurlijk 
aroma  

Glazuur 
 
 
 
  

Margarine 79% plantaardige oliën (palmolie, 
raapolie, gedeeltelijk geharde 
raapolie), water, 1.5% zout, 
weipoeder (MELK), emulgatoren: 
mono-en diglyceriden van vetzuren, 
E322 (SOJA), voedingszuur: 
citroenzuur, 
conserveermiddel: kaliumsorbaat, 
kleurstof: caroteen, aroma, 
vitamine A, vitamine D3 

Topping Suiker Suiker 

   

Bewaaradvies  Op kamer temperatuur tussen de 
18 en 24 graden. Niet in de 
koelkast of vriezer bewaren. 

Opmerking  Kan de activiteit of oplettendheid  
van kinderen nadelig 
beïnvloeden. 
Product kan sporen bevatten van 
pinda`s en noten 

 



 
 

MR Love (Vegan) 
Donut Shell TARWEbloem, water, plantaardig 

vet (palm), plantaardige olie 
(zonnebloem), gist, dextrose, 
suiker, zout, rijsmiddelen (E450, 
E500), TARWE 
zetmeel, emulgatoren (E471, E481, 
E472e), plantaardig eiwit (erwt), 
fructose, SOJAmeel, 
verdikkingsmiddelen (E412, E466, 
E415), kleurstof (E160a), natuurlijk 
aroma, meelverbeteraar (E300) 

Vulling Creme Water, suiker, glucose en 
fructosestroop, verdikkingsmiddel: 
gemodificeerd wasachtig 
 maïszetmeel (E-1442), 
zonnebloemolie met een hoog 
oliegehalte, emulgeerbaar: 
citrusesters van mono 
 en diglyceriden (E-472c), zout, 
vanillegeur, stabilisator: glucono-
delta-lacton (E-575), 
 kleurstoffen: titaandioxide (E-171), 
luteïne (E-161b), 
verdikkingsmiddel: agar-agar (E- 
 406), conserveermiddel: 
kaliumsorbaat (E-202), 
verdikkingsmiddel: bonengom (E-
410). 

Glazuur 
 
 
 
  

Vanille Suiker, water, plantaardige olie 
(palm RSPO-SG), glucosestroop, 
maizena, fructose, fructose siroop, 
vanille extract, vanillezaden, 
kleurstoffen: E104 quinoline, E110 
Sunset yellow 

Topping Rood Suiker, water, plantaardige olie 
(palm RSPO-SG), glucosestroop, 
maizena, fructose, fructose siroop, 
vanille extract, vanillezaden, 
kleurstoffen: E124 Ponceau 4R, 
E104 Quinoline, E122 
Carmoisine,E110 Sunset Yellow, 
E153 Carbon 

 Chocola Suiker, water, plantaardige olie 
(RSPO-SG Palm), maizena, 
fructose, glucosestroop, 
Kleur (E155,E133, E150c), Zout, 
Smaakstof, Conserveermiddel 
(E202), Emulgator (E475), Vet 
Gereduceerd cacaopoeder, 
geleermiddel (E406) 

   

Bewaaradvies  Op kamer temperatuur tussen de 
18 en 24 graden. Niet in de 
koelkast of vriezer bewaren. 

Opmerking  Kan de activiteit of oplettendheid  
van kinderen nadelig 
beïnvloeden. 
Product kan sporen bevatten van 
pinda`s en noten 



 
 

Caramel Fudge 
Donut Ring Tarwebloem (GLUTEN), water, mix 

(TARWEbloem (GLUTEN), suiker, 
dextros e, zout, plantaardige olie 
(zonnebloem), rijsmiddelen (E450, 
E500), tarwezetmeel (GLUTEN), 
SOJAmeel, emulgatoren (E471, 
E481, E472e), gedroogd EI-wit, 
MELKweipoeder, stabilisator 
(E412), kleurstof (E160a) en 
smaakstoffen), plantaardig vet 
(palm), plantaardig 
olie (zonnebloem) en gist. 

Glazuur 
 
 
 
  

Caramel Suiker, Glucosesiroop, Gezoete 
gecondenseerde melk, Water, 
Ongezouten boter, Glucose-
fructosestroop (gedeeltelijk 
geïnverteerd), Plantaardige olie 
(palm), Zout, Emulgatoren 
(sojalecithine, E491), Natuurlijke 
aroma 

Topping Caramel Fudge  Suiker, glucosestroop, plantaardige 
vetten (palm, kokos), magere 
MELKpoeder, zout, 
emulgator (SOJALEcithine), 
natuurlijke aroma's, vanille-extract. 

   

Bewaaradvies  Op kamer temperatuur tussen de 
18 en 24 graden. Niet in de 
koelkast of vriezer bewaren. 

Opmerking  Kan de activiteit of oplettendheid  
van kinderen nadelig 
beïnvloeden. 
Product kan sporen bevatten van 
pinda`s en noten 

 



 
 

Triple White Chocolate 
Donut Shell Tarwebloem (GLUTEN), water, mix 

(TARWEbloem (GLUTEN), suiker, 
dextrose, zout, plantaardige olie 
(zonnebloem), rijsmiddelen (E450, 
E500), tarwezetmeel 
(GLUTEN), SOJAmeel, 
emulgatoren (E471, E481, E472e), 
gedroogd EIWIT, MELKweipoeder, 
stabilisator (E412), kleurstof 
(E160a) en aroma), plantaardig vet 
(palm), 
plantaardige olie (zonnebloem) en 
gist. 

Vulling Witte Chocolade Suiker, plantaardige olie 
(zonnebloem), plantaardig vet 
(palm), weipoeder (MELK), lactose 
(MELK), magere MELKpoeder, 
emulgator (E322) en smaakstoffen 

Glazuur 
 
 
 
  

Witte Chocolade Suiker, plantaardig vet (palm, 
cacao, kokosnoot, babaçu), 
melkpoeder, witte chocolade 
(suiker, cacaoboter, melkpoeder, 
magere melkpoeder) (11%), 
voedingsvezels, emulgator: E 322 
sojalecithine, aroma's, antioxidant : 
E 304 vetzuuresters van 
ascorbinezuur, E 306 tocoferolrijk 
extract. 

Topping Witte Chocolade Krullen Suiker, Cacaoboter, 
MELKPOEDER, WEIpoeder, 
LACTOSE, E322 (SOYLecithin), 
Natuurlijk smaak (vanille). 

   

Bewaaradvies  Op kamer temperatuur tussen de 
18 en 24 graden. Niet in de 
koelkast of vriezer bewaren. 

Opmerking  Kan de activiteit of oplettendheid  
van kinderen nadelig 
beïnvloeden. 
Product kan sporen bevatten van 
pinda`s en noten 



 
 

Red Velvet Cheesecake 
Donut Ring Tarwebloem (GLUTEN), water, mix 

(TARWEbloem (GLUTEN), suiker, 
dextrose, zout, plantaardige olie 
(zonnebloem), rijsmiddelen (E450, 
E500), tarwezetmeel (GLUTEN), 
SOJAmeel, emulgatoren (E471, 
E481, E472e), gedroogd EI-wit, 
MELKweipoeder, stabilisator 
(E412), kleurstof (E160a) en 
smaakstoffen), plantaardig vet 
(palm), plantaardig 
olie (zonnebloem) en gist. 

Vulling Cheesecake ROOMKAAS, water, suiker, 
glucosestroop, hele EI, EIwit, 
gemodificeerd zetmeel (E1442), 
verdikkingsmiddel (microkristallijn 
cellulose (E460i), 
carboxymethylcellulose (E466), 
xanthaangom (E415)), 
voedingszuur (melkzuur (E270)), 
natuurlijk aroma, emulgator (mono- 
en diglyceriden van vetzuren 
(E471)), conserveermiddel 
(kaliumsorbaat ( E202)), zout, 
antioxidant (rozemarijnextract 
(E392), 
tocoferolrijk extract (E306)) 

Glazuur 
 
 
 
  

Witte Chocolade Suiker, plantaardig vet (palm, 
cacao, kokosnoot, babaçu), 
melkpoeder, witte chocolade 
(suiker, cacaoboter, melkpoeder, 
magere melkpoeder) (11%), 
voedingsvezels, emulgator: E 322 
sojalecithine, aroma's, antioxidant : 
E 304 vetzuuresters van 
ascorbinezuur, E 306 tocoferolrijk 
extract. 

Topping Red Velvet kruimels Suiker, TARWEbloem; 
TARWEmoutbloem; 
meelverbetermiddel: E300; 
enzymen (TARWE) 
"79% plantaardige oliën (palmolie, 
raapolie, gedeeltelijk geharde 
raapolie), water, 1.5% zout, 
weipoeder (MELK), emulgatoren: 
mono-en diglyceriden van vetzuren, 
E322 (SOJA), voedingszuur: 
citroenzuur, 
conserveermiddel: kaliumsorbaat, 
kleurstof: caroteen, aroma, 
vitamine A, vitamine D3, 
kleurstoffen: E129 Allura Red, 
E124 Ponceau 4R 

   

Bewaaradvies  Op kamer temperatuur tussen de 
18 en 24 graden. Niet in de 
koelkast of vriezer bewaren. 

Opmerking  Kan de activiteit of oplettendheid  
van kinderen nadelig 
beïnvloeden. 
Product kan sporen bevatten van 
pinda`s en noten 



 
 

White Chocolate Oreo 
Donut Shell Tarwebloem (GLUTEN), water, mix 

(TARWEbloem (GLUTEN), suiker, 
dextrose, zout, plantaardige olie 
(zonnebloem), rijsmiddelen (E450, 
E500), tarwezetmeel 
(GLUTEN), SOJAmeel, 
emulgatoren (E471, E481, E472e), 
gedroogd EIWIT, MELKweipoeder, 
stabilisator (E412), kleurstof 
(E160a) en aroma), plantaardig vet 
(palm), 
plantaardige olie (zonnebloem) en 
gist 

Vulling Witte Chocolade Suiker, plantaardige olie 
(zonnebloem), plantaardig vet 
(palm), weipoeder (MELK), lactose 
(MELK), magere MELKpoeder, 
emulgator (E322) en smaakstoffen 

Glazuur 
 
  

Vanille Suiker, water, plantaardige olie 
(palm RSPO-SG), glucosestroop, 
maïzena, fructose, fructose siroop, 
vanille extract, vanillezaden, 

Topping Oreo TARWEbloem , suiker, palmolie, 
magere cacaopoeder , 
TARWEzetmeel , glucose- 
fructosestroop, rijsmiddel E501(ii) 
(kaliumwaterstofcarbonaat), 
rijsmiddel E503(ii) 
(ammoniumwaterstofcarbonaat), 
rijsmiddel E500, zout, palmpit olie, 
emulgator E322 (SOJAlecitine), 
emulgator E322 
(zonebloemlecitine), aroma 

   

Bewaaradvies  Op kamer temperatuur tussen de 
18 en 24 graden. Niet in de 
koelkast of vriezer bewaren. 

Opmerking  Kan de activiteit of oplettendheid  
van kinderen nadelig 
beïnvloeden. 
Product kan sporen bevatten van 
pinda`s en noten 

 



 
 

American Cheesecake 
Donut Shell TARWEbloem, water, plantaardige 

olie (palm, zonnebloem, kokos), 
glucosestroop, gecondenseerde 
volle MELK (MELK en suiker), 
suiker, dextrose, gist, zout, 
zetmeel, rijs 
middelen (E450, E500), 
gemodificeerd zetmeel, SOJAmeel, 
emulgatoren (E471, E481, E472e) 

Vulling Cheesecake Roomkaas (roomkaas, natuurlijk 
aroma, verdikkingsmiddel (E440) 
en 
zout), antiklontermiddel (E 170, 
E551), verdikkingsmiddelen (E440, 
E412), natuurlijke aroma's, MELK 
weipoeder, EGG-albuminepoeder, 
kleurstof (E160a), zuurteregelaar 
(E270). 

Glazuur 
 
 
 
  

Witte Chocolade Suiker, plantaardig vet (palm, 
cacao, kokosnoot, babaçu), 
melkpoeder, witte chocolade 
(suiker, cacaoboter, melkpoeder, 
magere melkpoeder) (11%), 
voedingsvezels, emulgator: E 322 
sojalecithine, aroma's, antioxidant : 
E 304 vetzuuresters van 
ascorbinezuur, E 306 tocoferolrijk 
extract. 

Topping Speculoos Tarwebloem, suiker, plantaardige 
oliën (palmolie van duurzame en 
gecertificeerde plantages, 
koolzaadolie), snoep 
suikersiroop, rijsmiddel 
(natriumwaterstofcarbonaat), 
sojameel, zout, kaneel. 

   

Bewaaradvies  Op kamer temperatuur tussen de 
18 en 24 graden. Niet in de 
koelkast of vriezer bewaren. 

Opmerking  Kan de activiteit of oplettendheid  
van kinderen nadelig 
beïnvloeden. 
Product kan sporen bevatten van 
pinda`s en noten 

 



 
 

Brownie Party 
Donut Shell Tarwebloem (GLUTEN), water, mix 

(TARWEbloem (GLUTEN), suiker, 
dextrose, zout, plantaardige olie 
(zonnebloem), rijsmiddelen (E450, 
E500), tarwezetmeel 
(GLUTEN), SOJAmeel, 
emulgatoren (E471, E481, E472e), 
gedroogd EIWIT, MELKweipoeder, 
stabilisator (E412), kleurstof 
(E160a) en aroma), plantaardig vet 
(palm), 
plantaardige olie (zonnebloem) en 
gist.  
 

Vulling Hazelnoot Suiker, plantaardige olie 
(zonnebloem), ontvette 
cacaopoeder 1,7%, 
MELKweipoeder, plantaardig vet 
(palm en 
palmpit), hazelnootpasta (NOTEN), 
emulgator (E322) en smaakstoffen 

Glazuur 
 
 
 
  

Nutella HAZELNOOTPASTA met cacao 
81,5% (suiker, palmolie, 
HAZELNOTEN 13%, magere 
MELKPOEDER 8,7%, magere 
cacao 7,4%, emulgatoren : 
lecithinen [SOJA] ; vanilline), 
TARWEMEEL 16%, biergist, 
GERSTEMOUTEXTRACT, zout, 
magere MELKPOEDER , 
emulgatoren : lecithinen [SOJA] ; 
TARWEPROTEÏNE, 
MELKEIWITTEN, water. 

Topping Brownie suiker, scharrelei, roomboter 
(melk), tarwebloem, gehard 
plantaardig vet (palm, kokos), 
magere cacaopoeder, weipoeder 
(melk), zout, aroma, stabilisator 
E492, emulgator E322 (lecithinen), 
vanilline, cacaopoeder 



 
 

 

Brownie Party 
Topping Smarties suiker, cacaoboter, volle 

MELKpoeder, cacaomassa , 
WEIpoeder, verdikkingsmiddel 
E414, kleurstof E171, emulgator 
E322 (zonebloemlecitine), 
glucosesiroop, Glansmiddel E903, 
zout, glansmiddel E904 (shellac), 
glansmiddel E901 (bijenwas), 
kleurstof E100, kleurstof E120, 
kleurstof E141, kleurstof E163, 
Zuurteregelaar E330 

 Nutella HAZELNOOTPASTA met cacao 
81,5% (suiker, palmolie, 
HAZELNOTEN 13%, magere 
MELKPOEDER 8,7%, magere 
cacao 7,4%, emulgatoren : 
lecithinen [SOJA] ; vanilline), 
TARWEMEEL 16%, biergist, 
GERSTEMOUTEXTRACT, zout, 
magere MELKPOEDER , 
emulgatoren : lecithinen [SOJA] ; 
TARWEPROTEÏNE, 
MELKEIWITTEN, water. 

   

Bewaaradvies  Op kamer temperatuur tussen de 
18 en 24 graden. Niet in de 
koelkast of vriezer bewaren. 

Opmerking  Kan de activiteit of oplettendheid  
van kinderen nadelig 
beïnvloeden. 
Product kan sporen bevatten van 
pinda`s en noten 



 
 

Strawberry Swirl (Vegan) 
Donut Shell TARWEbloem, water, plantaardig 

vet (palm), plantaardige olie 
(zonnebloem), gist, dextrose, 
suiker, zout, rijsmiddelen (E450, 
E500), TARWE 
zetmeel, emulgatoren (E471, E481, 
E472e), plantaardig EIwit (erwt), 
fructose, SOJAmeel, 
verdikkingsmiddelen (E412, E466, 
E415), kleurstof (E160a), natuurlijk 
aroma, meelverbeteraar (E300) 

Vulling Aardbei bosbessen, suiker, dextrose, 
fructose, water, stabilisator pectine 
(E440), voedingszuur citroenzuur 
(E330), zuurgraad 
regulator trinatriumcitraat (E331), 
kleurconcentraat uit wortel, 
conserveermiddel kaliumsorbaat 
(E202), 
tricalciumcitraat, natuurlijk aroma 

Glazuur 
 
 
 
  

Aardbei Suiker, water, plantaardige olie 
(RSPO-SG Palm), glucosestroop, 
maizena, fructose, 
Kleur (E129, E171), Zout, 
Smaakstof, Conserveermiddel 
(E202), Geleermiddel (E406), 
Emulgator (E475), zuurteregelaar 
(E330) 

Topping Vanille Sugar, Water, Vegetable Oil (Palm 
RSPO-SG), Glucose Syrup, 
Cornflour, Fructose, kleurstoffen: 
E122 Carmoisine, E129 Allura Red 

   

Bewaaradvies  Op kamer temperatuur tussen de 
18 en 24 graden. Niet in de 
koelkast of vriezer bewaren. 

Opmerking  Kan de activiteit of oplettendheid  
van kinderen nadelig 
beïnvloeden. 
Product kan sporen bevatten van 
pinda`s en noten 

 



 
 

Original Glazed (Vegan) 
Donut Ring TARWEbloem, water, plantaardig 

vet (palm), plantaardige olie 
(zonnebloem), gist, dextrose, 
suiker, zout, rijsmiddelen (E450, 
E500), TARWE 
zetmeel, emulgatoren (E471, E481, 
E472e), plantaardig eiwit (erwt), 
fructose, SOJAmeel, 
verdikkingsmiddelen (E412, E466, 
E415), kleurstof (E160a), natuurlijk 
aroma, meelverbeteraar (E300) 

Glazuur 
 
 
 
  

Glaze Suikerwater Water, glucosestroop 
plantaardig vet palm, 
invertsuikerstroop emulgator Mono- 
en 
diglyceriden van vetzuren E471, 
emulgator Lecithine E322 <2 
Zonnebloem, Verdikkingsmiddel 
xanthaangom E415 <2 fermentatie, 
Verdikkingsmiddel 
johannesbroodpitmeel E410 <2 
Johannesbroodpitmeel, 
Verdikkingsmiddel Guargom E412 

   

Bewaaradvies  Op kamer temperatuur tussen de 
18 en 24 graden. Niet in de 
koelkast of vriezer bewaren. 

Opmerking  Kan de activiteit of oplettendheid  
van kinderen nadelig 
beïnvloeden. 
Product kan sporen bevatten van 
pinda`s en noten 

 



 
 

Chocolate Rainbow 
Donut Ring Tarwebloem (GLUTEN), water, mix 

(TARWEbloem (GLUTEN), suiker, 
dextrose, zout, plantaardige olie 
(zonnebloem), rijsmiddelen (E450, 
E500), tarwezetmeel (GLUTEN), 
 SOJAmeel, emulgatoren (E471, 
E481, E472e), gedroogd EI-wit, 
MELKweipoeder, stabilisator 
(E412), kleurstof (E160a) en 
smaakstoffen), plantaardig vet 
(palm), plantaardig 
 olie (zonnebloem) en gist. 

Glazuur 
 
 
 
  

Chocolate Icing Suiker, water, plantaardige olie 
(RSPO-SG Palm), maïzena, 
fructose, glucosestroop, 
 Kleur (E155,E133, E150c), Zout, 
Smaakstof, Conserveermiddel 
(E202), Emulgator (E475), Vet 
 Gereduceerd cacaopoeder, 
geleermiddel (E406) 

Topping Gekleurde sprinkles Suiker, tarwe en maiszetmeel, 
glucose siroop, kleurstof (raddijs, 
saffloer, spirulina), 
geconcentreerde rode bieten sap, 
kleurstof (E100, E160c), witte 
bijenwas en carnaubawas, 
plantaardige olie (kokosnoot, 
raapzaad). 

   

Bewaaradvies  Op kamer temperatuur tussen de 
18 en 24 graden. Niet in de 
koelkast of vriezer bewaren. 

Opmerking  Kan de activiteit of oplettendheid  
van kinderen nadelig 
beïnvloeden. 
Product kan sporen bevatten van 
pinda`s en noten 

 



 
 

Strawberry Rainbow 
Donut Ring Tarwebloem (GLUTEN), water, mix 

(TARWEbloem (GLUTEN), suiker, 
dextros e, zout, plantaardige olie 
(zonnebloem), rijsmiddelen (E450, 
E500), tarwezetmeel (GLUTEN), 
 SOJAmeel, emulgatoren (E471, 
E481, E472e), gedroogd EI-wit, 
MELKweipoeder, stabilisator 
(E412), kleurstof (E160a) en 
smaakstoffen), plantaardig vet 
(palm), plantaardig 
 olie (zonnebloem) en gist. 

Glazuur 
 
 
 
  

Aardbei Suiker, water, plantaardige olie 
(RSPO-SG Palm), glucosestroop, 
maizena, fructose, 
 Kleur (E129, E171), Zout, 
Smaakstof, Conserveermiddel 
(E202), Geleermiddel (E406), 
 Emulgator (E475), zuurteregelaar 
(E330) 

Topping Gekleurde sprinkles Suiker, tarwe en maiszetmeel, 
glucose siroop, kleurstof (raddijs, 
saffloer, spirulina), 
geconcentreerde rode bieten sap, 
kleurstof (E100, E160c), witte 
bijenwas en carnaubawas, 
plantaardige olie (kokosnoot, 
raapzaad). 

   

Bewaaradvies  Op kamer temperatuur tussen de 
18 en 24 graden. Niet in de 
koelkast of vriezer bewaren. 

Opmerking  Kan de activiteit of oplettendheid  
van kinderen nadelig 
beïnvloeden. 
Product kan sporen bevatten van 
pinda`s en noten 

 



 
 

Strawberry Croissant Donut 
Donut Croissant Donut Tarwebloem (GLUTEN), water, 

plantaardig vet (palm), margarine 
(plantaardig vet (palm), water, 
plantaardige oliën (soja en 
zonnebloem), emulgator (E471), 
voedingszuur (E330) en 
 kleurstof (E160a)), suiker, gist, 
zout, GLUTEN, emulgatoren 
(E472e, E471 en E322), 
plantaardig vet (palm, caseïnaat 
(MELK)), dextrose en moutmeel 
(GLUTEN) 

Vulling Aardbei bosbessen, suiker, dextrose, 
fructose, water, stabilisatorpectine 
(E440), zuurteregelaar citroenzuur 
(E330), zuurgraad 
 regulator trinatriumcitraat (E331), 
kleurconcentraat van wortel, 
conserveermiddel kaliumsorbaat 
(E202), 
 tricalciumcitraat, natuurlijk aroma 

Glazuur 
 
 
 
  

Witte Chocolade Suiker, plantaardig vet (palm, 
cacao, kokosnoot, babaçu), 
melkpoeder, witte chocolade 
(suiker, cacaoboter, melkpoeder, 
magere melkpoeder) (11%), 
voedingsvezels, emulgator: E 322 
sojalecithine, aroma's, antioxidant : 
E 304 vetzuuresters van 
ascorbinezuur, E 306 tocoferolrijk 
extract. 

Topping Biscuit kruimels Tarwebloem (tarwebloem, calcium, 
ijzer, niacine, thiamine), 
 Volkoren tarwemeel, plantaardige 
olie (Palm [SG]), suiker, 
gedeeltelijk omgekeerde 
suikersiroop, opfok 
 Middelen (natriumbicarbonaat, 
appelzuur, ammoniumbicarbonaat, 
dinatriumdifaat), glucose- 
 Fructosestroop, zout, emulgator 
(E472e), gedroogde magere melk, 
gerstemoutextract. 

 Aardbei bosbessen, suiker, dextrose, 
fructose, water, stabilisatorpectine 
(E440), zuurteregelaar citroenzuur 
(E330), zuurgraad 
 regulator trinatriumcitraat (E331), 
kleurconcentraat van wortel, 
conserveermiddel kaliumsorbaat 
(E202), 
 tricalciumcitraat, natuurlijk aroma 

   

Bewaaradvies  Op kamer temperatuur tussen de 
18 en 24 graden. Niet in de 
koelkast of vriezer bewaren. 

Opmerking  Kan de activiteit of oplettendheid  
van kinderen nadelig 
beïnvloeden. 
Product kan sporen bevatten van 
pinda`s en noten 



 
 

Cookie & Co Blauw 
Donut Ring Tarwebloem (GLUTEN), water, mix 

(TARWEbloem (GLUTEN), suiker, 
dextrose, zout, plantaardige olie 
(zonnebloem), rijsmiddelen (E450, 
E500), tarwezetmeel (GLUTEN), 
 SOJAmeel, emulgatoren (E471, 
E481, E472e), gedroogd EI-wit, 
MELKweipoeder, stabilisator 
(E412), kleurstof (E160a) en 
smaakstoffen), plantaardig vet 
(palm), plantaardig 
 olie (zonnebloem) en gist 

Glazuur 
 
 

Vanille Suiker, Water, Plantaardige Olie 
(Palm RSPO-SG), Glucosestroop, 
Maïzena, Fructose 

Topping Blauwe hagelslag Suiker, glucosestroop, volledig 
gehydrogeneerd vet (koolzaad), 
emulgator: E472c, 
antiklontermiddel E553b, 
 kleur: E131 

 Vanille Suiker, Water, Plantaardige Olie 
(Palm RSPO-SG), Glucosestroop, 
Maïzena, Fructose 

 Chocolade Suiker, water, plantaardige olie 
(RSPO-SG Palm), maïzena, 
fructose, glucosestroop, 
 Kleur (E155,E133, E150c), Zout, 
Smaakstof, Conserveermiddel 
(E202), Emulgator (E475), Vet 
 Gereduceerd cacaopoeder, 
geleermiddel (E406) 

   

Bewaaradvies  Op kamer temperatuur tussen de 
18 en 24 graden. Niet in de 
koelkast of vriezer bewaren. 

Opmerking  Kan de activiteit of oplettendheid  
van kinderen nadelig 
beïnvloeden. 
Product kan sporen bevatten van 
pinda`s en noten 



 
 

Cookie & Co Roze 
Donut Ring Tarwebloem (GLUTEN), water, mix 

(TARWEbloem (GLUTEN), suiker, 
dextros e, zout, plantaardige olie 
(zonnebloem), rijsmiddelen (E450, 
E500), tarwezetmeel (GLUTEN), 
 SOJAmeel, emulgatoren (E471, 
E481, E472e), gedroogd EI-wit, 
MELKweipoeder, stabilisator 
(E412), kleurstof (E160a) en 
smaakstoffen), plantaardig vet 
(palm), plantaardig 
 olie (zonnebloem) en gist 

Glazuur 
  

Vanille Suiker, Water, Plantaardige Olie 
(Palm RSPO-SG), Glucosestroop, 
Maïzena, Fructose 

Topping Roze Hagelslag Suiker, glucosestroop, volledig 
gehydrogeneerd vet (koolzaad), 
emulgator: E472c, 
antiklontermiddel E553b, 
 kleur: E120. 

 Vanille Suiker, Water, Plantaardige Olie 
(Palm RSPO-SG), Glucosestroop, 
Maïzena, Fructose 

 Chocolade Suiker, water, plantaardige olie 
(RSPO-SG Palm), maizena, 
fructose, glucosestroop, 
 Kleur (E155,E133, E150c), Zout, 
Smaakstof, Conserveermiddel 
(E202), Emulgator (E475), Vet 
 Gereduceerd cacaopoeder, 
geleermiddel (E406) 

   

Bewaaradvies  Op kamer temperatuur tussen de 
18 en 24 graden. Niet in de 
koelkast of vriezer bewaren. 

Opmerking  Kan de activiteit of oplettendheid  
van kinderen nadelig 
beïnvloeden. 
Product kan sporen bevatten van 
pinda`s en noten 

 



 
 

Chocolate Chip Cookie (Vegan) 
Donut Shell TARWEbloem, water, plantaardig vet 

(palm), plantaardige olie 
(zonnebloem), gist, dextrose, suiker, 
zout, rijsmiddelen (E450, E500), 
TARWE 
 zetmeel, emulgatoren (E471, E481, 
E472e), plantaardig eiwit (erwt), 
fructose, SOJAmeel, 
verdikkingsmiddelen (E412, E466, 
E415), kleurstof (E160a), natuurlijk 
 aroma, meelverbeteraar (E300). 

Vulling Cookie’n Cream Water, suiker, glucose en 
fructosestroop, verdikkingsmiddel: 
gemodificeerd wasachtig 
 maïszetmeel (E-1442), 
zonnebloemolie met een hoog 
oliegehalte, emulgeerbaar: citrusesters 
van mono 
 en diglyceriden (E-472c), zout, 
vanillegeur, stabilisator: glucono-delta-
lacton (E-575), 
 kleurstoffen: titaandioxide (E-171), 
luteïne (E-161b), verdikkingsmiddel: 
agar-agar (E- 
 406), conserveermiddel: kaliumsorbaat 
(E-202), verdikkingsmiddel: bonengom 
(E-410), TARWEbloem , suiker, 
palmolie, magere cacaopoeder , 
TARWEzetmeel , glucose- 
fructosestroop, rijsmiddel E501(ii) 
(kaliumwaterstofcarbonaat), rijsmiddel 
E503(ii) 
(ammoniumwaterstofcarbonaat), 
rijsmiddel E500, zout, palmpit olie, 
emulgator E322 (SOJAlecitine), 
emulgator E322 (zonebloemlecitine), 
aroma 

Glazuur 
 
 
 
  

 Suiker, water, plantaardige olie (RSPO-
SG Palm), maizena, fructose, 
glucosestroop, Kleurstoffen 
(E155,E133, E150c), Zout, Smaakstof, 
Conserveermiddel (E202), Emulgator 
(E475), Vet gereduceerd cacaopoeder, 
geleermiddel (E406) 

  



 
 

Chocolate Chip Cookie (Vegan) 
Topping Lu Robuuste Koek (suiker, cacaomassa, plantaardige 

vetten (palm, shea in wisselende 
verhoudingen), dextrose, cacaoboter, 
emulgator 
(sojalecithinen))palmoliesuikerrijsmiddel 
(ammoniumcarbonaten, 
natriumcarbonaten, 
difosfaten)zoutkleurstof (bèta 
caroteen)aroma 

 Chocolade Suiker, water, plantaardige olie (RSPO-
SG Palm), maizena, fructose, 
glucosestroop, 
 Kleur (E155,E133, E150c), Zout, 
Smaakstof, Conserveermiddel (E202), 
Emulgator (E475), Vet Gereduceerd 
cacaopoeder, geleermiddel (E406) 

   

Bewaaradvies  Op kamer temperatuur tussen de 18 en 
24 graden. Niet in de koelkast of vriezer 
bewaren. 

Opmerking  Kan de activiteit of oplettendheid  
van kinderen nadelig beïnvloeden. 
Product kan sporen bevatten van 
pinda`s en noten 

 



 
 

Cinnamon Swirl (Vegan) 
Donut Ring TARWEbloem, water, plantaardig 

vet (palm), plantaardige olie 
(zonnebloem), gist, dextrose, 
suiker, zout, rijsmiddelen (E450, 
E500), TARWEzetmeel, 
emulgatoren (E471, E481, E472e), 
plantaardig eiwit (erwt), fructose, 
SOJAmeel, verdikkingsmiddelen 
(E412, E466, E415), kleurstof 
(E160a), natuurlijke aroma, 
meelverbeteraar (E300) 

Glazuur 
 
 
 
  

Glaze Suikerwater Water, glucosestroop 
plantaardig vet palm, 
invertsuikerstroop emulgator Mono- 
en diglyceriden van vetzuren E471, 
emulgator Lecithine E322 <2 
Zonnebloem, Verdikkingsmiddel 
xanthaangom E415 <2 fermentatie, 
Verdikkingsmiddel 
johannesbroodpitmeel E410 <2 
Johannesbroodpitmeel, 
Verdikkingsmiddel Guargom E412 

Topping Vanille Suiker, Water, Plantaardige Olie 
(Palm RSPO-SG), Glucosestroop, 
Maïzena, Fructose 
fructose siroop, vanille extract, 
vanillezaden 

 Suiker Suiker 

   

Bewaaradvies  Op kamer temperatuur tussen de 
18 en 24 graden. Niet in de 
koelkast of vriezer bewaren. 

Opmerking  Kan de activiteit of oplettendheid  
van kinderen nadelig 
beïnvloeden. 
Product kan sporen bevatten van 
pinda`s en noten 

 



 
 

Pistache 
Donut Ring Tarwebloem (GLUTEN), water, mix 

(TARWEbloem (GLUTEN), suiker, 
dextros e, zout, plantaardige olie 
(zonnebloem), rijsmiddelen (E450, 
E500), tarwezetmeel (GLUTEN), 
 SOJAmeel, emulgatoren (E471, 
E481, E472e), gedroogd EI-wit, 
MELKweipoeder, stabilisator 
(E412), kleurstof (E160a) en 
smaakstoffen), plantaardig vet 
(palm), plantaardig 
 olie (zonnebloem) en gist 

Glazuur 
 
 
 
  

Pistache Water, suiker, glucose en 
fructosestroop, verdikkingsmiddel: 
gemodificeerd wasachtig 
 maïszetmeel (E-1442), 
zonnebloemolie met een hoog 
oliegehalte, emulgeerbaar: 
citrusesters van mono 
 en diglyceriden (E-472c), zout, 
vanillegeur, stabilisator: glucono-
delta-lacton (E-575), 
 kleurstoffen: titaandioxide (E-171), 
luteïne (E-161b), 
verdikkingsmiddel: agar-agar (E- 
 406), conserveermiddel: 
kaliumsorbaat (E-202), 
verdikkingsmiddel: bonengom (E-
410). Suiker, plantaardig vet (palm, 
cacao, kokosNOOT, babaçu), 
pistacheNOTEN (16%), 
voedingsvezels, magere melk 
 poeder, MELKpoeder, emulgator: 
E 322 sojalecithine, plantaardige 
extracten, zout, gecertificeerde 
kleurstof: E 160a 
 beta-caroteen, aroma's, 
antioxidant: E 304 vetzuuresters 
van ascorbinezuur, E 306 
tocoferolrijk extract. 

Topping Pistache Noot Suiker, Gepofte rijst, 
HAZELNOTEN (4,5%), Gemalen 
HAZELNOTEN en geroosterde 
pasta HAZELNOTEN (3,5%), 
Plantaardig vet, Melasse, Kleur 
E150a 

   

Bewaaradvies  Op kamer temperatuur tussen de 
18 en 24 graden. Niet in de 
koelkast of vriezer bewaren. 

Opmerking  Kan de activiteit of oplettendheid  
van kinderen nadelig 
beïnvloeden. 
Product kan sporen bevatten van 
pinda`s en noten 

 



 
 

Stroopwafel 
Donut Shell Tarwebloem (GLUTEN), water, mix 

(TARWEbloem (GLUTEN), suiker, 
dextrose, zout, plantaardige olie 
(zonnebloem), rijsmiddel (E450, 
E500), tarwezetmeel (GLUTEN), 
SOJAmeel, emulgatoren (E471, 
E481, E472e), gedroogd EIWIT, 
MELKweipoeder, stabilisator 
(E412), kleurstof (E160a) 
en aroma), plantaardig vet (palm), 
plantaardige olie (zonnebloem) en 
gist 
 

Vulling Caramel Suiker, water, zetmeel, plantaardig 
vet (palm), zout, conserveermiddel 
(E202), stabilisator (E466), 
emulgator (E471, E477), 
voedingszuur (E330), smaak- en 
kleurstof (E150a, GLUTEN) 

Glazuur 
 
 
 
  

Chocolade Suiker, water, plantaardige olie 
(RSPO-SG Palm), maizena, 
fructose, glucosestroop, 
 Kleurstoffen (E155,E133, E150c), 
Zout, Smaakstof, 
Conserveermiddel (E202), 
Emulgator (E475), Vet 
 Gereduceerd cacaopoeder, 
geleermiddel (E406) 

Topping Stroopwafel TARWEBLOEM, glucose‐
fructosestroop, 14% roomboter 
(MELK), suiker, palmvet, 
suikerstroop, SOJABLOEM, 
raapolie, dextrine 
 (TARWE), zout, emulgator 
(SOJALECITHINE, E471), 
rijsmiddel (E500), kaneel, 
voedingszuur (citroenzuur), 
Bourbon vanille 

 Caramel Suiker, Glucosesiroop, Gezoete 
gecondenseerde melk, Water, 
Ongezouten boter, Glucose-
fructosestroop (gedeeltelijk 
geïnverteerd), Plantaardige olie 
(palm), Zout, Emulgatoren 
(sojalecithine, E491), Natuurlijke 
aroma 

   

Bewaaradvies  Op kamer temperatuur tussen de 
18 en 24 graden. Niet in de 
koelkast of vriezer bewaren. 

Opmerking  Kan de activiteit of oplettendheid  
van kinderen nadelig 
beïnvloeden. 
Product kan sporen bevatten van 
pinda`s en noten 



 
 

Swirl Donut Filled With Nutella 
Donut Shell Tarwebloem (GLUTEN), water, mix 

(TARWEbloem (GLUTEN), suiker, 
dextros e, zout, plantaardige olie 
(zonnebloem), rijsmiddelen (E450, 
E500), tarwezetmeel (GLUTEN), 
 SOJAmeel, emulgatoren (E471, 
E481, E472e), gedroogd EI-wit, 
MELKweipoeder, stabilisator 
(E412), kleurstof (E160a) en 
smaakstoffen), plantaardig vet 
(palm), plantaardig 
 olie (zonnebloem) en gist 

Vulling Nutella HAZELNOOTPASTA met cacao 
81,5% (suiker, palmolie, 
HAZELNOTEN 13%, magere 
MELKPOEDER 8,7%, magere 
cacao 7,4%, emulgatoren : 
lecithinen [SOJA] ; vanilline), 
TARWEMEEL 16%, biergist, 
GERSTEMOUTEXTRACT, zout, 
magere MELKPOEDER , 
emulgatoren : lecithinen [SOJA] ; 
TARWEPROTEÏNE, 
MELKEIWITTEN, water. 

Glazuur 
 
 
 
  

Nutella HAZELNOOTPASTA met cacao 
81,5% (suiker, palmolie, 
HAZELNOTEN 13%, magere 
MELKPOEDER 8,7%, magere 
cacao 7,4%, emulgatoren : 
lecithinen [SOJA] ; vanilline), 
TARWEMEEL 16%, biergist, 
GERSTEMOUTEXTRACT, zout, 
magere MELKPOEDER , 
emulgatoren : lecithinen [SOJA] ; 
TARWEPROTEÏNE, 
MELKEIWITTEN, water. 

Topping Vanille Suiker, plantaardig vet (palm, 
cacao, kokosnoot, babaçu), 
melkpoeder, witte chocolade 
(suiker, cacaoboter, melkpoeder, 
magere melkpoeder) (11%), 
voedingsvezels, emulgator: E 322 
sojalecithine, aroma's, antioxidant : 
E 304 vetzuuresters van 
ascorbinezuur, E 306 tocoferolrijk 
extract. 
fructose siroop, vanille extract, 
vanillezaden 

   

Bewaaradvies  Op kamer temperatuur tussen de 
18 en 24 graden. Niet in de 
koelkast of vriezer bewaren. 

Opmerking  Kan de activiteit of oplettendheid  
van kinderen nadelig 
beïnvloeden. 
Product kan sporen bevatten van 
pinda`s en noten 



 
 

Candy Crunch 
Donut Ring Tarwebloem (GLUTEN), water, mix 

(TARWEbloem (GLUTEN), suiker, 
dextrose, zout, plantaardige olie 
(zonnebloem), rijsmiddelen (E450, 
E500), tarwezetmeel (GLUTEN), 
 SOJAmeel, emulgatoren (E471, 
E481, E472e), gedroogd EI-wit, 
MELKweipoeder, stabilisator 
(E412), kleurstof (E160a) en 
smaakstoffen), plantaardig vet 
(palm), plantaardig 
 olie (zonnebloem) en gist 

Glazuur 
 
 
 
  

Caramel Suiker, Glucosesiroop, Gezoete 
gecondenseerde melk, Water, 
Ongezouten boter, Glucose-
fructosestroop (gedeeltelijk 
geïnverteerd), Plantaardige olie 
(palm), Zout, Emulgatoren 
(SOYAlecithine, E491), Natuurlijke 
aroma 

Topping Smarties suiker, cacaoboter, volle 
MELKpoeder, cacaomassa , 
WEIpoeder, verdikkingsmiddel 
E414, kleurstof E171, emulgator 
E322 (zonebloemlecitine), 
glucosesiroop, Glansmiddel E903, 
zout, glansmiddel E904 (shellac), 
glansmiddel E901 (bijenwas), 
kleurstof E100, kleurstof E120, 
kleurstof E141, kleurstof E163, 
Zuurteregelaar E330 

 Kitkat suiker, TARWEmeel, magere 
MELKpoeder, cacaoboter, 
 cacaomassa, plantaardige vetten 
(palm, karité), watervrij MELKvet, 
 emulgator (lecithinen), rijsmiddel 
(natriumcarbonaten) 

 Caramel Suiker, Glucosesiroop, Gezoete 
gecondenseerde melk, Water, 
Ongezouten boter, Glucose-
fructosestroop (gedeeltelijk 
geïnverteerd), Plantaardige olie 
(palm), Zout, Emulgatoren 
(SOYAlecithine, E491), Natuurlijke 
aroma 

   

Bewaaradvies  Op kamer temperatuur tussen de 
18 en 24 graden. Niet in de 
koelkast of vriezer bewaren. 

Opmerking  Kan de activiteit of oplettendheid  
van kinderen nadelig 
beïnvloeden. 
Product kan sporen bevatten van 
pinda`s en noten 

 



 
 

Rocky Road 
Donut Shell Tarwebloem (GLUTEN), water, mix 

(TARWEbloem (GLUTEN), suiker, 
dextrose, zout, plantaardige olie 
(zonnebloem), rijsmiddelen (E450, 
E500), tarwezetmeel 
 (GLUTEN), SOJAmeel, 
emulgatoren (E471, E481, E472e), 
gedroogd EIWIT, MELKweipoeder, 
stabilisator (E412), kleurstof 
(E160a) en aroma), plantaardig vet 
(palm), 
 plantaardige olie (zonnebloem) en 
gist 

Vulling Hazelnoot Suiker, plantaardige olie 
(zonnebloem), ontvette 
cacaopoeder 1,7%, 
MELKweipoeder, plantaardig vet 
(palm en 
 palmpit), hazelnootpasta 
(NOTEN), emulgator (E322) en 
smaakstoffen 

Glazuur 
 
 
 
  

Chocolade "Suiker, water, plantaardige olie 
(RSPO-SG Palm), maïzena, 
fructose, glucosestroop, 
 Kleur (E155,E133, E150c), Zout, 
Smaakstof, Conserveermiddel 
(E202), Emulgator (E475), Vet 
 Gereduceerd cacaopoeder, 
geleermiddel (E406)" 

Topping Marshmallow suiker, tarwezetmeel, 
glucosestroop, kleurstoffen (E100, 
E120, E131), glansmiddel (E901) 

 Biscuit Kruimels Tarwebloem (tarwebloem, calcium, 
ijzer, niacine, thiamine), 
 Volkoren tarwemeel, plantaardige 
olie (Palm [SG]), suiker, 
gedeeltelijk omgekeerde 
suikersiroop, opfok 
 Middelen (natriumbicarbonaat, 
appelzuur, ammoniumbicarbonaat, 
dinatriumdifaat), glucose- 
 Fructosestroop, zout, emulgator 
(E472e), gedroogde magere melk, 
gerstemoutextract. 

 Fudge Caramel Suiker, glucosestroop, plantaardige 
vetten (palm, kokos), magere 
MELKpoeder, zout, emulgator 
(SOJAlecithine), natuurlijke 
aroma's, vanille-extract 

 Chocolade Suiker, water, plantaardige olie 
(RSPO-SG Palm), maïzena, 
fructose, glucosestroop, 
 Kleur (E155,E133, E150c), Zout, 
Smaakstof, Conserveermiddel 
(E202), Emulgator (E475), Vet 
 Gereduceerd cacaopoeder, 
geleermiddel (E406) 

   

Bewaaradvies  Op kamer temperatuur tussen de 
18 en 24 graden. Niet in de 
koelkast of vriezer bewaren. 

Opmerking  Kan de activiteit of oplettendheid  
van kinderen nadelig 
beïnvloeden. 
Product kan sporen bevatten van 
pinda`s en noten 



 
 

Boston Creme 
Donut Shell Tarwebloem (GLUTEN), water, mix 

(TARWEbloem (GLUTEN), suiker, 
dextrose, zout, plantaardige olie 
(zonnebloem), rijsmiddelen (E450, 
E500), tarwezetmeel (GLUTEN), 
 SOJAmeel, emulgatoren (E471, 
E481, E472e), gedroogd EI-wit, 
MELKweipoeder, stabilisator 
(E412), kleurstof (E160a) en 
smaakstoffen), plantaardig vet 
(palm), plantaardig 
 olie (zonnebloem) en gist 

Vulling Creme Water, suiker, glucose en 
fructosestroop, verdikkingsmiddel: 
gemodificeerd wasachtig 
 maïszetmeel (E-1442), 
zonnebloemolie met een hoog 
oliegehalte, emulgeerbaar: 
citrusesters van mono 
 en diglyceriden (E-472c), zout, 
vanillegeur, stabilisator: glucono-
delta-lacton (E-575), 
 kleurstoffen: titaandioxide (E-171), 
luteïne (E-161b), 
verdikkingsmiddel: agar-agar (E- 
 406), conserveermiddel: 
kaliumsorbaat (E-202), 
verdikkingsmiddel: bonengom (E-
410) 

Glazuur 
 
 
 
  

Chocolade Suiker, water, plantaardige olie 
(RSPO-SG Palm), maizena, 
fructose, glucosestroop, 
 Kleurstoffen (E155,E133, E150c), 
Zout, Smaakstof, 
Conserveermiddel (E202), 
Emulgator (E475), Vet 
 Gereduceerd cacaopoeder, 
geleermiddel (E406) 

   

Bewaaradvies  Op kamer temperatuur tussen de 
18 en 24 graden. Niet in de 
koelkast of vriezer bewaren. 

Opmerking  Kan de activiteit of oplettendheid  
van kinderen nadelig 
beïnvloeden. 
Product kan sporen bevatten van 
pinda`s en noten 

 



 
 

Speculoos Sensation (Vegan) 
Donut Shell "TARWEbloem, water, plantaardig 

vet (palm), plantaardige olie 
(zonnebloem), gist, dextrose, 
suiker, zout, rijsmiddelen (E450, 
E500), TARWE 
 zetmeel, emulgatoren (E471, 
E481, E472e), plantaardig eiwit 
(erwt), fructose, SOJAmeel, 
verdikkingsmiddelen (E412, E466, 
E415), kleurstof (E160a), natuurlijk 
 aroma, meelverbeteraar (E300)." 

Vulling Speculoos Water, suiker, glucose en 
fructosestroop, verdikkingsmiddel: 
gemodificeerd wasachtig 
 maïszetmeel (E-1442), 
zonnebloemolie met een hoog 
oliegehalte, emulgeerbaar: 
citrusesters van mono 
 en diglyceriden (E-472c), zout, 
vanillegeur, stabilisator: glucono-
delta-lacton (E-575), 
 kleurstoffen: titaandioxide (E-171), 
luteïne (E-161b), 
verdikkingsmiddel: agar-agar (E- 
 406), conserveermiddel: 
kaliumsorbaat (E-202), 
verdikkingsmiddel: bonengom (E-
410) 
Original speculoos 58% 
(TARWEbloem, suiker, 
plantaardige oliën (palm, raap), 
kandijstroop, rijsmiddel 
(natriumwaterstofcarbonaat), 
sojabloem, zout, kaneel) 
raapoliesuikeremulgator (lecithinen 
(SOJA))voedingszuur (citroenzuur) 

Glazuur 
 
 
 
  

Glaze Suikerwater Water, glucosestroop 
plantaardig vet palm, 
invertsuikerstroop emulgator Mono- 
en 
 diglyceriden van vetzuren E471, 
emulgator Lecithine E322 <2 
Zonnebloem, Verdikkingsmiddel 
xanthaangom E415 <2 fermentatie, 
Verdikkingsmiddel 
johannesbroodpitmeel E410 <2 
Johannesbroodpitmeel, 
Verdikkingsmiddel Guargom E412 

  



 
 

Speculoos Sensation (Vegan) 
Topping Speculoos Koekje Original speculoos 58% 

(tarwebloem, suiker, plantaardige 
oliën (palm*, raap), kandijstroop, 
rijsmiddel 
(natriumwaterstofcarbonaat), 
SOJAbloem, zout, kaneel) 
raapoliesuikeremulgator (lecithinen 
(SOJA))voedingszuur (citroenzuur) 

 Vanille Suiker, Water, Plantaardige Olie 
(Palm RSPO-SG), Glucosestroop, 
Maïzena, Fructose 
fructose siroop, vanille extract, 
vanillezaden 

 Chocolade Suiker, water, plantaardige olie 
(RSPO-SG Palm), maizena, 
fructose, glucosestroop, 
 Kleur (E155,E133, E150c), Zout, 
Smaakstof, Conserveermiddel 
(E202), Emulgator (E475), Vet 
 Gereduceerd cacaopoeder, 
geleermiddel (E406) 

   

Bewaaradvies  Op kamer temperatuur tussen de 
18 en 24 graden. Niet in de 
koelkast of vriezer bewaren. 

Opmerking  Kan de activiteit of oplettendheid  
van kinderen nadelig 
beïnvloeden. 
Product kan sporen bevatten van 
pinda`s en noten 
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Donut / Waarde per donut KJ KCAL G G G G G G G G

Love Potion 1502 358 17 8 6 3 47 26 5 1

Kitkat 1358 324 17 8 6 0 22 19 3 1

Banana Pudding 1389 331 16 8 6 2 42 22 4 1

Watermelon 1144 273 15 7 6 0 14 11 3 1

Cramel Fudge 1233 294 18 8 6 0 30 14 4 1

Triple White Chocolate 1441 344 22 10 1 3 32 19 4 1

Red Velvet Cheesecake 1594 381 24 13 8 0 19 14 5 1

White Chocolate Oreo 1624 388 21 8 0 4 45 23 5 1

American Cheesecake 1548 370 20 10 5 3 42 21 5 1

Brownie Party 1951 467 28 11 7 3 48 26 6 1

Strawberry Croissant Donut 2300 521 36 18 12 2 50 26 6 1

Chocolate Rainbow 1264 302 16 7 6 0 21 18 4 1

Strawberry Rainbow 1268 302 16 7 6 0 21 18 4 1

Cookie & Co Pink 1352 322 16 7 6 0 41 25 3 1

Cookie & Co Roze 1352 322 16 7 6 0 41 25 3 1

Stroopwafel 1389 332 16 8 8 2 42 23 3 1

Lemon Cheesecake 1418 338 15 6 4 3 47 26 4 1

Pistache 1165 279 18 9 7 0 8 7 4 1

Raspberry Cheesecake 1397 333 17 8 6 0 26 23 4 1

Swirl Donut Filled With Nutella 1369 328 20 10 12 7 31 17 5 1

Candy Crush 1333 318 19 9 6 0 16 14 4 1

Rocky Road 1672 399 20 9 7 3 49 30 4 1
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Donut / Waarde per donut KJ KCAL G G G G G G G G

Chocolate Chip Cookie (v) 1276 304 14 6 4 2 41 22 4 1

Speculoos Sensation (v) 1460 348 17 7 5 3 45 24 5 1

Original Glazed (v) 1179 281 13 6 4 2 38 23 4 1

Cinnamon Swirl (v) 1276 304 13 6 5 2 42 25 4 1

Strawberry Swirl (v) 1387 309 15 6 5 3 45 28 4 1

MR love (v) 1375 328 15 7 5 3 43 25 4 1
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Cloud Cake / Waarde per donut KJ KCAL G G G G G G G G

Cinnamon Cake 783 187 7 3 1 2 26 18 4 1
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