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Bonbon Aarbei 

Frambozen bessen gelei met een laagje Crème fraîche 

  

 
Ingrediënten Melk 
Suiker, MELKpoeder, cacaoboter, plantaardig vet (gehard), frambozen, plantaardig vet, cacaomassa, MELK 
(magere, gecondenseerd), weipoeder (MELK), glucosestroop, rode bessen, aroma, vanille, natuurlijk aroma, 
vlierbessen (concentraat), conserveermiddel(E202), emulgator(E322 (SOJA)), kleurstof(E160c, E150a), 
verdikkingsmiddel(E440, E401), zuurteregelaar(E330, E331, E341).   
 
Allergenen 
Melk, lactose en soja. 
 

 
Ingrediënten Puur 
Suiker, cacaomassa, plantaardig vet (gehard), frambozen, plantaardig vet, MELK (magere, gecondenseerd), 
cacaoboter, weipoeder (MELK), glucosestroop, rode bessen, aroma, vanille, MELKpoeder, vlierbessen 
(concentraat), natuurlijk aroma, conserveermiddel(E202), emulgator(E322 (SOJA)), kleurstof(E160c, E150a), 
verdikkingsmiddel(E440, E401), zuurteregelaar(E330, E331, E341).  
 
Allergenen 
Melk, lactose en soja. 

 
 
Ingrediënten Wit 
Suiker, cacaoboter, MELKpoeder, plantaardig vet (gehard), frambozen, plantaardig vet, MELK (magere, 
gecondenseerd), weipoeder (MELK), glucosestroop, rode bessen, aroma, vanille, vlierbessen (concentraat), 
natuurlijk aroma, conserveermiddel(E202), emulgator(E322 (SOJA)), kleurstof(E160c, E150a), 
verdikkingsmiddel(E440, E401), zuurteregelaar(E330, E331, E341).  
 
Allergenen 
Melk, lactose en soja. 
  



 
 
 
 
 

 

 

Bonbon Accordeon 

Traditionele Argentijnse Melk Caramel  

 
Ingrediënten Melk 
Suiker, MELKpoeder, cacaoboter, glucose-fructosestroop, MELK, water, dextrose, cacaomassa, plantaardig vet, 
zout, emulgator(E322 (SOJA), E471), zuurteregelaar(E339), aroma(caramel), draagstof(E1520), 
conserveermiddel(E281), natuurlijk aroma, natuurlijk aroma(vanille). 
 
Allergenen 
Melk, lactose en soja. 
 

 
Ingrediënten Puur 
Suiker, cacaomassa, glucose-fructosestroop, cacaoboter, MELK, MELKpoeder, water, dextrose, plantaardig vet, 
zout, emulgator(E322 (SOJA), E471), zuurteregelaar(E339), aroma(caramel), draagstof(E1520), 
conserveermiddel(E281), natuurlijk aroma, natuurlijk aroma(vanille). 
 
Allergenen 
Melk, lactose en soja. 

 
 
Ingrediënten Wit 
Suiker, MELK, MELKpoeder, cacaoboter, glucose-fructosestroop, water, dextrose, plantaardig vet, cacaomassa, 
zout, emulgator(E322 (SOJA), E471), zuurteregelaar(E339), aroma(caramel), draagstof(E1520), 
conserveermiddel(E281), natuurlijk aroma. 
 
Allergenen 
Melk, lactose en soja. 
 
  



 
 
 
 
 

 

 

Bonbon Albèrt Glad 

Verrassende koffiecrème met een laagje praline  

 
Ingrediënten Melk 
Suiker, MELKpoeder, cacaoboter, plantaardig vet(palm), MELKvet, plantaardige olie(raapzaad), cacaomassa, 
HAZELNOTEN, cacaopoeder (magere), MELKpoeder (magere), weipoeder (MELK), kleurstof(E150a), koffiepoeder, 
water, koffie-extract, draagstof(E1520), natuurlijk aroma, aroma, vanille, TARWEmeel, lactose (MELK), MELKeiwit, 
zout, GERSTemoutextract, antioxidant(E300, E306), aroma(mokka), emulgator(E322 (SOJA)), plantaardige 
olie(zonnebloem), rijsmiddel(E500). 
 
Allergenen 
Melk, noten, gluten bevattende granen en soja. 
 

 
Ingrediënten Wit 
Suiker, MELKpoeder, cacaoboter, plantaardig vet(palm), MELKvet, plantaardige olie(raapzaad), HAZELNOTEN, 
cacaopoeder (magere), MELKpoeder (magere), weipoeder (MELK), kleurstof(E150a), cacaomassa, koffiepoeder, 
water, koffie-extract, draagstof(E1520), natuurlijk aroma, aroma, vanille, TARWEmeel, lactose (MELK), MELKeiwit, 
zout, GERSTemoutextract, antioxidant(E300, E306), aroma(mokka), emulgator(E322 (SOJA)), plantaardige 
olie(zonnebloem), rijsmiddel(E500). 
 
Allergenen 
Melk, noten, gluten bevattende granen en soja. 
 
 
  



 
 
 
 
 

 

 

Bonbon Albèrt Noot 

Koffiecrème met een laagje praline en een hazelnoot. 

 
Ingrediënten Wit 
Suiker, MELKpoeder, cacaoboter, plantaardig vet(palm), MELKvet, plantaardige olie(raapzaad), HAZELNOTEN, 
cacao-poeder (magere), MELKpoeder (magere), weipoeder (MELK), kleurstof(E150a), cacaomassa, koffiepoeder, 
water, koffie-extract, draagstof(E1520), natuurlijk aroma, aroma, vanille, TARWEmeel, lactose (MELK), MELKeiwit, 
zout, GERSTemoutextract, antioxidant(E300, E306), aroma(mokka), emulgator(E322 (SOJA)), plantaardige 
olie(zonnebloem), rijsmiddel(E500), HAZELNOOT. 
 
Allergenen 
Melk, noten, gluten bevattende granen en soja. 
 
  



 
 
 
 
 

 

 

Bonbon Appeltje 

Zachte appel ganache 

 
Ingrediënten Melk 
Suiker, MELKpoeder, cacaoboter, glucosestroop, cacaomassa, plantaardig vet(palm), water, geheel gehard 
plantaardig vet(kokos, palmpit), saccharosesiroop, plantaardige olie(raapzaad), appelsap (concentraat), pulp 
appel, AMANDELEN, aroma, green appel taste (...), conserveermiddel(E281, E202), kleurstof(E160a, E102, E131, 
E132, E161b, E162, E120, E160b, E150d), stabilisator(E420), verdikkingsmiddel(E440, E466), 
zuurteregelaar(E330), invertase, voedingszuur(E330), natuurlijk aroma, weipoeder (MELK), vitamine A, vitamine 
D3, emulgator(E322 (SOJA), E471), glansmiddel(E904). 
 
Allergenen 
Melk, noten en soja. 
 

 
Ingrediënten Puur 
Suiker, cacaomassa, cacaoboter, MELKpoeder, glucosestroop, plantaardig vet(palm), water, geheel gehard 
plantaardig vet(kokos, palmpit), saccharosesiroop, plantaardige olie(raapzaad), appelsap (concentraat), pulp 
appel, aroma, green appel taste (...), conserveermiddel(E281, E202), AMANDELEN, kleurstof(E160a, E102, E131, 
E132, E161b, E162, E120, E160b, E150d), verdikkingsmiddel(E440, E466), zuurteregelaar(E330), 
stabilisator(E420), weipoeder (MELK), vitamine A, vitamine D3, natuurlijk aroma, invertase, emulgator(E322, 
E471), glansmiddel(E904), natuurlijk aroma(vanille), voedingszuur(E330). 
 
Allergenen 
Melk, noten en soja. 
 
  



 
 
 
 
 

 

 

Bonbon Banaan 

Bananencrème met caramelcroquant 

 

 
Ingrediënten Melk 
Suiker, MELK, cacaoboter, MELKpoeder, plantaardig vet (gehard), glucose-fructosestroop, plantaardig vet, MELK 
(magere, gecondenseerd), weipoeder (MELK), cacaomassa, dextrose, suiker (gebrand), aroma, MELKpoeder 
(magere), plantaardige olie(zonnebloem), vanille, zout, emulgator(E322 (SOJA), E471), zuurteregelaar(E339), 
aroma(banaan), kleurstof(E102), specerijen, TARWEmeel, zetmeel, TARWEmoutmeel, natuurlijk aroma, 
rijsmiddel(E500). 
 
Allergenen 
Melk, lactose, gluten bevattende granen en soja. 
 

 
Ingrediënten Puur 
Suiker, cacaomassa, plantaardig vet (gehard), MELK, glucose-fructosestroop, plantaardig vet, cacaoboter, MELK 
(magere, gecondenseerd), weipoeder (MELK), dextrose, suiker (gebrand), MELKpoeder, aroma, MELKpoeder 
(magere), vanille, zout, emulgator(E322 (SOJA), E471), plantaardige olie(zonnebloem), zuurteregelaar(E339), 
aroma(banaan), kleurstof(E102), specerijen, TARWEmeel, zetmeel, TARWEmoutmeel, natuurlijk aroma, 
rijsmiddel(E500). 
 
Allergenen 
Melk, lactose, gluten bevattende granen en soja. 

 
 
Ingrediënten Wit 
Suiker, MELK, cacaoboter, MELKpoeder, plantaardig vet (gehard), glucose-fructosestroop, plantaardig vet, MELK 
(magere, gecondenseerd), weipoeder (MELK), dextrose, suiker (gebrand), aroma, MELKpoeder (magere), 
cacaomassa, plantaardige olie(zonnebloem), vanille, zout, emulgator(E322 (SOJA), E471), zuurteregelaar(E339), 
aroma(banaan), kleurstof(E102), natuurlijk aroma, specerijen, TARWEmeel, zetmeel, TARWEmoutmeel, 
rijsmiddel(E500). 
 
Allergenen 
Melk, lactose, gluten bevattende granen en soja. 
 
  



 
 
 
 
 

 

 

Bonbon Accordeon 

Kaneel met een luchtige crème fraîche 

 
Ingrediënten Melk 
Suiker, MELKpoeder, cacaoboter, plantaardig vet (gehard), glucose-fructosestroop, cacaomassa, plantaardig vet, 
water, MELK (magere, gecondenseerd), weipoeder (MELK), glucosestroop, Kruiden en specerijen (kaneel 
bestraalt), aroma, vanille, conserveermiddel(E281), natuurlijk aroma, emulgator(E322 (SOJA)). 
 
Allergenen 
Melk, lactose en soja. 

 
 
Ingrediënten Puur 
Suiker, cacaomassa, plantaardig vet (gehard), glucose-fructosestroop, plantaardig vet, water, cacaoboter, MELK 
(magere, gecondenseerd), weipoeder (MELK), glucosestroop, Kruiden en specerijen (kaneel bestraalt), aroma, 
MELKpoeder, vanille, conserveermiddel(E281), natuurlijk aroma, emulgator(E322 (SOJA)). 
 
Allergenen 
Melk, lactose en soja. 
 
  



 
 
 
 
 

 

 

Bonbon Boeddha 

Hazelnoot praline met 7 kruiden: koriander, kaneel, piment, 

mosterd, laurierblad, kardamon en anijs 

 
Ingrediënten Melk 
Suiker, MELKpoeder, cacaoboter, plantaardig vet(palm), HAZELNOTEN, cacaomassa, cacaopoeder (magere), 
MELKpoeder (magere), weipoeder (MELK), kruiden en specerijen(koriander, kaneel, kardamom, piment, 
MOSTERDmeel, anijs, laurierblad), natuurlijk aroma, aroma, vanille, TARWEmeel, MELKvet, lactose (MELK), 
MELKeiwit, zout, GERSTemoutextract, antioxidant(E306), emulgator(E322 (SOJA)), plantaardige olie(zonnebloem), 
rijsmiddel(E500). 
 
Allergenen 
Melk, noten, koriander, mosterd, gluten bevattende granen en soja. 
 

 
Ingrediënten Puur 
Suiker, cacaomassa, plantaardig vet(palm), HAZELNOTEN, cacaoboter, MELKpoeder, cacaopoeder (magere), 
MELKpoeder (magere), weipoeder (MELK), kruiden en specerijen(koriander, kaneel, kardamom, piment, 
MOSTERDmeel, anijs, laurierblad), natuurlijk aroma, vanille, aroma, TARWEmeel, MELKvet, lactose (MELK), 
MELKeiwit, zout, GERSTemoutextract, antioxidant(E306), emulgator(E322 (SOJA)), plantaardige olie(zonnebloem), 
rijsmiddel(E500). 
 
Allergenen 
Melk, noten, koriander, mosterd, gluten bevattende granen en soja. 
 
  



 
 
 
 
 

 

 

Bonbon Café Brasil 

Pittige koffieganache gemaakt met Vietnam chocolade en een 

laagje koffiemarsepein l  

 
Ingrediënten Melk 
Suiker, MELKpoeder, cacaoboter, cacaomassa, AMANDELEN, water, glucosestroop, stabilisator(E420), 
invertsuikerstroop, kleurstof(E122, E150a, E100, E171), koffiepoeder, conserveermiddel(E281), koffie-extract, 
draagstof(E1520), invertase, aroma, alcohol, natuurlijk aroma, plantaardig vet, emulgator(emulgator: 
sojalecihine), antioxidant(E300), aroma(mokka), emulgator(E322 (SOJA)), natuurlijk aroma(vanille), 
verdikkingsmiddel(E466), voedingszuur(E330). 
 
Allergenen 
Melk, noten, cacao en soja. 
 

 
Ingrediënten Puur 
Suiker, cacaomassa, AMANDELEN, cacaoboter, water, glucosestroop, MELKpoeder, stabilisator(E420), 
invertsuikerstroop, kleurstof(E150a, E100, E171, E122), koffiepoeder, conserveermiddel(E281), koffie-extract, 
draagstof(E1520), invertase, aroma, alcohol, natuurlijk aroma, plantaardig vet, emulgator(emulgator: 
sojalecihine), antioxidant(E300), aroma(mokka), emulgator(E322 (SOJA)), natuurlijk aroma(vanille), 
verdikkingsmiddel(E466), voedingszuur(E330). 
 
Allergenen 
Melk, noten, cacao en soja. 

 
 
Ingrediënten Wit 
Suiker, cacaoboter, MELKpoeder, cacaomassa, AMANDELEN, water, glucosestroop, stabilisator(E420), 
invertsuikerstroop, kleurstof(E122, E150a, E100, E171), koffiepoeder, conserveermiddel(E281), koffie-extract, 
draagstof(E1520), natuurlijk aroma, invertase, aroma, alcohol, plantaardig vet, emulgator(emulgator: 
sojalecihine), antioxidant(E300), aroma(mokka), emulgator(E322 (SOJA)), verdikkingsmiddel(E466), 
voedingszuur(E330). 
 
Allergenen 
Melk, noten, cacao en soja. 
 
  



 
 
 
 
 

 

 

Bonbon Cericette 

Luchtige crème fraîche 

 
Ingrediënten Melk 
Suiker, plantaardig vet (gehard), plantaardig vet, MELKpoeder, cacaoboter, MELK (magere, gecondenseerd), 
weipoeder (MELK), cacaomassa, aroma, vanille, natuurlijk aroma, emulgator(E322 (SOJA)). 
 
Allergenen 
Melk, lactose en soja. 
 

 
Ingrediënten Puur 
Suiker, cacaomassa, plantaardig vet (gehard), plantaardig vet, MELK (magere, gecondenseerd), weipoeder 
(MELK), cacaoboter, aroma, vanille, MELKpoeder, natuurlijk aroma, emulgator(E322 (SOJA)). 
 
Allergenen 
Melk, lactose en soja. 

 
 
Ingrediënten Wit 
Suiker, plantaardig vet (gehard), cacaoboter, MELKpoeder, plantaardig vet, MELK (magere, gecondenseerd), 
weipoeder (MELK), aroma, vanille, natuurlijk aroma, emulgator(E322 (SOJA)). 
 
Allergenen 
Melk, lactose en soja. 
 
  



 
 
 
 
 

 

 

Bonbon Croquant Bouchée 

Luchtige crème fraîche met praline met een krokant amandel 

blaadje 

 
Ingrediënten Melk 
Suiker, MELKpoeder, cacaoboter, plantaardig vet(palm), MELKvet, plantaardige olie(raapzaad), HAZELNOTEN, 
cacaomassa, AMANDELEN, dextrose, natuurlijk aroma, vanille, emulgator(E322 (SOJA)). 
 
Allergenen 
Melk, noten, cacao en soja. 

 
 
Ingrediënten Wit 
Suiker, MELKpoeder, cacaoboter, plantaardig vet(palm), MELKvet, plantaardige olie(raapzaad), HAZELNOTEN, 
AMANDELEN, dextrose, natuurlijk aroma, vanille, emulgator(E322 (SOJA)). 
 
Allergenen 
Melk, noten, cacao en soja. 
 
  



 
 
 
 
 

 

 

Bonbon Cubaanse Kus 

Amandel crème met een vleugje Cubaanse honing 

 
Ingrediënten Melk 
Suiker, MELKpoeder, cacaoboter, honing, plantaardig vet(palm), MELKvet, plantaardige olie(raapzaad), 
cacaomassa, water, AMANDELEN, plantaardige olie, emulgator(E322 (SOJA)), conserveermiddel(E202, E281), 
natuurlijk aroma, aroma(amandel (AMANDELEN)), natuurlijk aroma(vanille), plantaardige olie(zonnebloem), 
verdikkingsmiddel(E415), voedingszuur(E330). 
 
Allergenen 
Melk, noten en soja. 

 
 
Ingrediënten Wit 
Suiker, MELKpoeder, cacaoboter, honing, plantaardig vet(palm), MELKvet, plantaardige olie(raapzaad), water, 
AMANDELEN, cacaomassa, plantaardige olie, emulgator(E322 (SOJA)), conserveermiddel(E202, E281), natuurlijk 
aroma, aroma(amandel (AMANDELEN)), plantaardige olie(zonnebloem), verdikkingsmiddel(E415), 
voedingszuur(E330). 
 
Allergenen 
Melk, noten en soja. 
 
  



 
 
 
 
 

 

 

Bonbon Eenhoorn 

Zachte koffie ganache 

 
Ingrediënten Melk 
Suiker, MELKpoeder, cacaoboter, cacaomassa, glucosestroop, brandy, koffiepoeder, kleurstof(E150a), 
conserveermiddel(E281), water, koffie-extract, TARWEmeel, natuurlijk aroma, aroma, MELKvet, lactose (MELK), 
MELKeiwit, zout, GERSTemoutextract, antioxidant(E300, E306), aroma(mokka), draagstof(E1520), 
emulgator(E322 (SOJA)), plantaardige olie(zonnebloem), rijsmiddel(E500). 
 
Allergenen 
Melk, gluten bevattende granen en soja. 
 

 
Ingrediënten Puur 
Suiker, cacaomassa, cacaoboter, MELKpoeder, glucosestroop, brandy, koffiepoeder, kleurstof(E150a), 
conserveermiddel(E281), water, koffie-extract, TARWEmeel, aroma, natuurlijk aroma, MELKvet, lactose (MELK), 
MELKeiwit, zout, GERSTemoutextract, antioxidant(E300, E306), aroma(mokka), draagstof(E1520), 
emulgator(E322 (SOJA)), natuurlijk aroma(vanille), plantaardige olie(zonnebloem), rijsmiddel(E500). 
 
Allergenen 
Melk, gluten bevattende granen en soja. 

 
 
Ingrediënten Wit 
Suiker, MELKpoeder, cacaoboter, glucosestroop, brandy, cacaomassa, koffiepoeder, kleurstof(E150a), 
conserveermiddel(E281), water, koffie-extract, TARWEmeel, natuurlijk aroma, aroma, MELKvet, lactose (MELK), 
MELKeiwit, zout, GERSTemoutextract, antioxidant(E300, E306), aroma(mokka), draagstof(E1520), 
emulgator(E322 (SOJA)), plantaardige olie(zonnebloem), rijsmiddel(E500). 
 
Allergenen 
Melk, gluten bevattende granen en soja. 
 
  



 
 
 
 
 

 

 

Bonbon Florence 

Fijne ganache met een mokka en Amaretto likeur 

 
Ingrediënten Melk 
Suiker, MELKpoeder, cacaoboter, cacaomassa, water, glucosestroop, amaretto, koffiepoeder, 
conserveermiddel(E281, E202), kleurstof(E150a), koffie-extract, aroma(mokka, amandel (AMANDELEN)), 
natuurlijk aroma, aroma, antioxidant(E300), draagstof(E1520), emulgator(E322 (SOJA)), plantaardige 
olie(zonnebloem), verdikkingsmiddel(E415), voedingszuur(E330). 
 
Allergenen 
Melk, noten en soja. 

 
 
Ingrediënten Puur 
Suiker, cacaomassa, cacaoboter, MELKpoeder, water, glucosestroop, amaretto, koffiepoeder, 
conserveermiddel(E281, E202), kleurstof(E150a), koffie-extract, aroma(mokka, amandel (AMANDELEN)), 
natuurlijk aroma, aroma, antioxidant(E300), draagstof(E1520), emulgator(E322 (SOJA)), plantaardige 
olie(zonnebloem), verdikkingsmiddel(E415), voedingszuur(E330). 
 
Allergenen 
Melk, noten en soja. 
 
  



 
 
 
 
 

 

 

Bonbon Friesche Staartklok 

Stevige pralinevulling met hazelnootcroquant 

 
Ingrediënten Melk 
Suiker, MELKpoeder, cacaoboter, plantaardig vet(palm), HAZELNOTEN, cacaomassa, cacaopoeder (magere), 
MELKpoeder (magere), weipoeder (MELK), vanille, aroma, natuurlijk aroma, TARWEmeel, MELKvet, lactose 
(MELK), MELKeiwit, zout, GERSTemoutextract, antioxidant(E306), emulgator(E322 (SOJA)), plantaardige 
olie(zonnebloem), rijsmiddel(E500). 
 
Allergenen 
Melk, noten, gluten bevattende granen en soja. 
 

 
Ingrediënten Puur 
Suiker, cacaomassa, plantaardig vet(palm), HAZELNOTEN, cacaoboter, MELKpoeder, cacaopoeder (magere), 
MELKpoeder (magere), weipoeder (MELK), natuurlijk aroma, aroma, vanille, TARWEmeel, MELKvet, lactose 
(MELK), MELKeiwit, zout, GERSTemoutextract, antioxidant(E306), emulgator(E322 (SOJA)), plantaardige 
olie(zonnebloem), rijsmiddel(E500). 
 
Allergenen 
Melk, noten, gluten bevattende granen en soja. 

 
 
Ingrediënten Wit 
Suiker, cacaoboter, MELKpoeder, plantaardig vet(palm), HAZELNOTEN, cacaopoeder (magere), MELKpoeder 
(magere), weipoeder (MELK), cacaomassa, natuurlijk aroma, aroma, vanille, TARWEmeel, MELKvet, lactose 
(MELK), MELKeiwit, zout, GERSTemoutextract, antioxidant(E306), emulgator(E322 (SOJA)), plantaardige 
olie(zonnebloem), rijsmiddel(E500). 
 
Allergenen 
Melk, noten, gluten bevattende granen en soja. 
 
  



 
 
 
 
 

 

 

Bonbon Globe 

Amandel praline met nougat 

 
Ingrediënten Melk 
Suiker, MELKpoeder, cacaoboter, AMANDELEN, cacaomassa, plantaardige olie, aroma, emulgator(E322 (SOJA)), 
natuurlijk aroma, natuurlijk aroma(vanille). 
 
Allergenen 
Melk, noten en soja. 

 
 
Ingrediënten Puur 
Suiker, cacaomassa, AMANDELEN, cacaoboter, MELKpoeder, plantaardige olie, aroma, emulgator(E322 (SOJA)), 
natuurlijk aroma, natuurlijk aroma(vanille). 
 
Allergenen 
Melk, noten en soja. 
 
  



 
 
 
 
 

 

 

Bonbon Hartjes  

Melk room  

 
Ingrediënten Melk 
Suiker, plantaardig vet (gehard), plantaardig vet, MELKpoeder, cacaoboter, MELK (magere, gecondenseerd), 
weipoeder (MELK), cacaomassa, aroma, vanille, natuurlijk aroma, emulgator(E322 (SOJA)). 
 
Allergenen 
Melk, lactose en soja. 

 
 
Ingrediënten Wit 
Suiker, cacaomassa, plantaardig vet (gehard), plantaardig vet, MELK (magere, gecondenseerd), weipoeder 
(MELK), cacaoboter, aroma, vanille, MELKpoeder, natuurlijk aroma, emulgator(E322 (SOJA)). 
 
Allergenen 
Melk, lactose en soja. 
 
  



 
 
 
 
 

 

 

Bonbon Hart 

Wit- Rode Chocolade met Passievrucht 

 
Ingrediënten Wit 
Suiker, MELKpoeder, cacaoboter, glucosestroop, water, triple sec, aroma, kaliumsorbaat (...), kleurstof(E124, 
E122, E160a), draagstof(E422), stabilisator(E420), natuurlijk aroma, antioxidant(E307, E304), emulgator(E322 
(SOJA), E472c), plantaardige olie(zonnebloem). 
 
Allergenen 
Melk en soja. 
 
  



 
 
 
 
 

 

 

Bonbon Kaatje 

Advocaat ganache met room en vloeibare Advocaat  

 
Ingrediënten Melk 
Suiker, MELKpoeder, cacaoboter, glucosestroop, water, cacaomassa, alcohol, brandewijn, EI, fructose, aroma, 
kleurstof(E160a, E102), conserveermiddel(E281), natuurlijk aroma, antioxidant(E307, E304), draagstof(E422), 
emulgator(E322 (SOJA), E472c), natuurlijk aroma(vanille), plantaardige olie(zonnebloem), stabilisator(E420), 
verdikkingsmiddel(E464, E466). 
 
Allergenen 
Melk, ei en soja. 

 
 
Ingrediënten Puur 
Suiker, cacaomassa, cacaoboter, glucosestroop, MELKpoeder, water, alcohol, brandewijn, EI, fructose, aroma, 
kleurstof(E160a, E102), conserveermiddel(E281), natuurlijk aroma, antioxidant(E307, E304), draagstof(E422), 
emulgator(E322 (SOJA), E472c), natuurlijk aroma(vanille), plantaardige olie(zonnebloem), stabilisator(E420), 
verdikkingsmiddel(E464, E466). 
 
Allergenen 
Melk, ei en soja. 
 
  



 
 
 
 

 

 

Bonbon Koffertje 

Zachte ganache met Crème brûlée 

 
Ingrediënten Melk 
Suiker, MELKpoeder, cacaoboter, cacaomassa, glucosestroop, water, glucose-fructosestroop, MELK 
(gecondenseerd), aroma, kleurstof(E150a, E160a), natuurlijk aroma, emulgator(E322 (SOJA)). 
 
Allergenen 
Melk, lactose en soja. 

 
 
Ingrediënten Puur 
Suiker, cacaomassa, cacaoboter, MELKpoeder, glucosestroop, water, glucose-fructosestroop, MELK 
(gecondenseerd), aroma, kleurstof(E150a, E160a), natuurlijk aroma, emulgator(E322 (SOJA)), natuurlijk 
aroma(vanille). 
 
Allergenen 
Melk, lactose en soja. 
 
  



 
 
 
 

 

 

Bonbon Koningskroon 

Amarenenkers met een laagje luchtige crème fraîche  

 
Ingrediënten Melk 
Suiker, plantaardig vet (gehard), MELKpoeder, cacaoboter, kersen (SULFIET), plantaardig vet, cacaomassa, 
glucosestroop, MELK (magere, gecondenseerd), weipoeder (MELK), water, aroma, kersensap, druivensap, vanille, 
voedingszuur(E330), natuurlijk aroma, emulgator(E322 (SOJA)), kleurstof(E163, E150d). 
 
Allergenen 
Melk, sulfiet, lactose en soja. 

 
 
Ingrediënten Puur 
Suiker, cacaomassa, plantaardig vet (gehard), kersen (SULFIET), plantaardig vet, glucosestroop, MELK (magere, 
gecondenseerd), weipoeder (MELK), cacaoboter, water, aroma, kersensap, druivensap, vanille, 
voedingszuur(E330), MELKpoeder, natuurlijk aroma, emulgator(E322 (SOJA)), kleurstof(E163, E150d). 
 
Allergenen 
Melk, sulfiet, lactose en soja. 
 
  



 
 
 
 

 

 

Bonbon Limonello 

Frisse citroenpasta met een laagje luchtige crème fraîche  

 
Ingrediënten Melk 
Suiker, MELKpoeder, cacaoboter, plantaardig vet (gehard), glucosestroop, MELK (magere, gecondenseerd), 
cacaomassa, plantaardig vet, water, natuurlijk aroma, weipoeder (MELK), glycerine (...), gedeeltelijk geharde 
plantaardige olie(zonnebloem), zetmeel (gemodificeerd), kleurstof(E160a, E100, E131, E102, E132), citroensap 
(concentraat), aroma, draagstof(E422), stabilisator(E420), vanille, emulgator(E471, E433, E1520, E472c, E322), 
antioxidant(E307, E304), conserveermiddel(E223 (SULFIET)), natuurlijk aroma(citroen), zuurteregelaar(E330). 
 
Allergenen 
Melk, sulfiet, lactose en soja. 

 
 
Ingrediënten Puur 
Suiker, cacaomassa, plantaardig vet (gehard), glucosestroop, MELK (magere, gecondenseerd), plantaardig vet, 
water, cacaoboter, natuurlijk aroma, weipoeder (MELK), glycerine (...), gedeeltelijk geharde plantaardige 
olie(zonnebloem), zetmeel (gemodificeerd), kleurstof(E160a, E100, E131, E102, E132), citroensap (concentraat), 
aroma, draagstof(E422), stabilisator(E420), vanille, emulgator(E471, E433, E1520, E472c, E322), MELKpoeder, 
antioxidant(E307, E304), conserveermiddel(E223 (SULFIET)), natuurlijk aroma(citroen), zuurteregelaar(E330). 
 
Allergenen 
Melk, sulfiet, lactose en soja. 
 
  



 
 
 
 

 

 

Bonbon Mannon 

Koffiecrème met mokkamarsepein en een walnoot 

 
Ingrediënten Melk 
Suiker, WALNOTEN, MELKpoeder, cacaoboter, plantaardig vet (gehard), AMANDELEN, plantaardig vet, MELK 
(magere, gecondenseerd), weipoeder (MELK), cacaomassa, stabilisator(E420), glucosestroop, water, 
invertsuikerstroop, aroma, kleurstof(E150a), vanille, koffiepoeder, koffie-extract, natuurlijk aroma, irish whisky 
(MELK,AMANDELEN,HAZELNOTEN), maiszetmeel, draagstof(E1520), alcohol, invertase, caramel, zout, 
antioxidant(E300), aroma(mokka), emulgator(E322 (SOJA)), verdikkingsmiddel(E466), voedingszuur(E330). 
 
Allergenen 
Melk, noten, lactose en soja. 

 
 
Ingrediënten Wit 
Suiker, WALNOTEN, cacaoboter, MELKpoeder, plantaardig vet (gehard), AMANDELEN, plantaardig vet, MELK 
(magere, gecondenseerd), weipoeder (MELK), stabilisator(E420), glucosestroop, water, invertsuikerstroop, 
aroma, kleurstof(E150a), vanille, koffiepoeder, koffie-extract, natuurlijk aroma, irish whisky 
(MELK,AMANDELEN,HAZELNOTEN), maiszetmeel, draagstof(E1520), alcohol, invertase, caramel, zout, 
antioxidant(E300), aroma(mokka), emulgator(E322 (SOJA)), verdikkingsmiddel(E466), voedingszuur(E330). 
 
Allergenen 
Melk, noten, lactose en soja. 
 
  



 
 
 
 

 

 

Bonbon Marasquin 

Marasquincrème met een laagje marsepein  

 
Ingrediënten Melk 
Suiker, MELKpoeder, plantaardig vet (gehard), cacaoboter, AMANDELEN, plantaardig vet, MELK (magere, 
gecondenseerd), weipoeder (MELK), cacaomassa, water, invertsuikerstroop, glucosestroop, stabilisator(E420), 
aroma, vanille, alcohol, natuurlijk aroma, draagstof(E1520), emulgator(E322 (SOJA)). 
 
Allergenen 
Melk, noten, lactose en soja. 

 
 
Ingrediënten Wit 
Suiker, cacaoboter, MELKpoeder, plantaardig vet (gehard), AMANDELEN, plantaardig vet, MELK (magere, 
gecondenseerd), weipoeder (MELK), water, invertsuikerstroop, glucosestroop, stabilisator(E420), aroma, vanille, 
cacaomassa, alcohol, natuurlijk aroma, draagstof(E1520), emulgator(E322 (SOJA)). 
 
Allergenen 
Melk, noten, lactose en soja. 
 
  



 
 
 
 

 

 

Bonbon Ovaal Royaal 

Zeer verfijnde Advocaat crème  

 
Ingrediënten Melk 
Suiker, MELKpoeder, cacaoboter, cacaomassa, water, glucosestroop, brandewijn, alcohol, EI, fructose, 
conserveermiddel(E281), aroma, draagstof(E422), stabilisator(E420), plantaardige olie(zonnebloem), natuurlijk 
aroma, antioxidant(E307, E304), emulgator(E322 (SOJA), E472c), kleurstof(E160a), verdikkingsmiddel(E464). 
 
Allergenen 
Melk, ei en soja. 

 
 
Ingrediënten Puur 
Suiker, cacaomassa, cacaoboter, MELKpoeder, water, glucosestroop, brandewijn, alcohol, EI, fructose, 
conserveermiddel(E281), aroma, draagstof(E422), stabilisator(E420), plantaardige olie(zonnebloem), natuurlijk 
aroma, antioxidant(E307, E304), emulgator(E322 (SOJA), E472c), kleurstof(E160a), natuurlijk aroma(vanille), 
verdikkingsmiddel(E464). 
 
Allergenen 
Melk, ei en soja. 
 
  



 
 
 
 

 

 

Bonbon Ovaal Speciaal 

Verrassende kersenganache met blackberry gedecoreerd 

 
Ingrediënten Melk 
Suiker, cacaoboter, cacaomassa, MELKpoeder, glucosestroop, plantaardig vet(palm), kersen (SULFIET), geheel 
gehard plantaardig vet(kokos), water, geheel gehard plantaardig vet(palmpit), plantaardige olie(raapzaad), 
blackberry poeder, kersensap, conserveermiddel(E281, E202), druivensap, voedingszuur(E330), smaak stoffen, 
glucose-siroop, vlierbessen (concentraat), zuurteregelaar(E330), aroma, weipoeder (MELK), vitamine A, vitamine 
D3, natuurlijk aroma, emulgator(E322, E471), kleurstof(E163, E150d, E160a). 
 
Allergenen 
Melk, sulfiet, cacao en soja. 

 
 
Ingrediënten Puur 
Suiker, cacaomassa, cacaoboter, glucosestroop, plantaardig vet(palm), kersen (SULFIET), geheel gehard 
plantaardig vet(kokos), water, MELKpoeder, geheel gehard plantaardig vet(palmpit), plantaardige olie(raapzaad), 
blackberry poeder, kersensap, conserveermiddel(E281, E202), druivensap, voedingszuur(E330), smaak stoffen, 
glucose-siroop, vlierbessen (concentraat), zuurteregelaar(E330), aroma, weipoeder (MELK), vitamine A, vitamine 
D3, natuurlijk aroma, emulgator(E322, E471), kleurstof(E163, E150d, E160a), natuurlijk aroma(vanille). 
 
Allergenen 
Melk, sulfiet, cacao en soja. 
 
  



 
 
 
 

 

 

Bonbon Paddestoel 

Pittige koffiecrème met een vleugje Whiskey 

 
Ingrediënten Melk 
Suiker, MELKpoeder, cacaoboter, plantaardig vet(palm), MELKvet, plantaardige olie(raapzaad), cacaomassa, 
kleurstof(E150a), koffiepoeder, glucosestroop, natuurlijk aroma, water, invertsuikerstroop, koffie-extract, irish 
whisky (MELK,AMANDELEN,HAZELNOTEN), MELK (magere, gecondenseerd), maiszetmeel, draagstof(E1520), 
aroma, caramel, zout, antioxidant(E300), aroma(mokka), emulgator(E322 (SOJA)). 
 
Allergenen 
Melk, noten en soja. 

 
 
Ingrediënten Puur 
Suiker, MELKpoeder, cacaomassa, cacaoboter, plantaardig vet(palm), MELKvet, plantaardige olie(raapzaad), 
kleurstof(E150a), koffiepoeder, glucosestroop, natuurlijk aroma, water, invertsuikerstroop, koffie-extract, irish 
whisky (MELK,AMANDELEN,HAZELNOTEN), MELK (magere, gecondenseerd), maiszetmeel, draagstof(E1520), 
aroma, caramel, zout, antioxidant(E300), aroma(mokka), emulgator(E322 (SOJA)), natuurlijk aroma(vanille). 
 
Allergenen 
Melk, noten en soja. 
 
  



 
 
 
 

 

 

Bonbon Petje 

Fijne pralinevulling met hazelnootcroquant  

 
Ingrediënten Melk 
Suiker, MELKpoeder, cacaoboter, HAZELNOTEN, cacaomassa, plantaardig vet(palm), emulgator(E322 (SOJA)), 
natuurlijk aroma, vanille, cacaopoeder (magere), MELKpoeder (magere), weipoeder (MELK), aroma, TARWEmeel, 
MELKvet, lactose (MELK), MELKeiwit, zout, GERSTemoutextract, antioxidant(E306), plantaardige 
olie(zonnebloem), rijsmiddel(E500). 
 
Allergenen 
Melk, noten, gluten bevattende granen en soja. 
 

 
Ingrediënten Puur 
Suiker, cacaomassa, cacaoboter, MELKpoeder, HAZELNOTEN, plantaardig vet(palm), emulgator(E322 (SOJA)), 
natuurlijk aroma, vanille, cacaopoeder (magere), MELKpoeder (magere), weipoeder (MELK), aroma, TARWEmeel, 
MELKvet, lactose (MELK), MELKeiwit, zout, GERSTemoutextract, antioxidant(E306), plantaardige 
olie(zonnebloem), rijsmiddel(E500). 
 
Allergenen 
Melk, noten, gluten bevattende granen en soja. 

 
 
Ingrediënten Wit 
Suiker, cacaoboter, MELKpoeder, HAZELNOTEN, cacaomassa, plantaardig vet(palm), emulgator(E322 (SOJA)), 
natuurlijk aroma, vanille, cacaopoeder (magere), MELKpoeder (magere), weipoeder (MELK), aroma, TARWEmeel, 
MELKvet, lactose (MELK), MELKeiwit, zout, GERSTemoutextract, antioxidant(E306), plantaardige 
olie(zonnebloem), rijsmiddel(E500). 
 
Allergenen 
Melk, noten, gluten bevattende granen en soja. 
 
  



 
 
 
 

 

 

Bonbon Peer 

Vanille ganache met peren marsepein afgewerkt met een  

marsepein peertje 

 
Ingrediënten Melk 
Suiker, MELKpoeder, cacaoboter, AMANDELEN, glucosestroop, water, cacaomassa, stabilisator(E420), 
invertsuikerstroop, natuurlijk aroma, aroma(peer), invertase, verdikkingsmiddel(E466), voedingszuur(E330), 
conserveermiddel(E281), draagstof(E422), alcohol, antioxidant(E307, E304), emulgator(E322 (SOJA), E433, 
E1520, E472c), glansmiddel(E904), kleurstof(E100, E131, E160a, E161b, E162, E120, E160b, E150d), natuurlijk 
aroma(vanille), plantaardige olie(zonnebloem). 
 
Allergenen 
Melk, noten en soja. 
 

 
Ingrediënten Puur 
Suiker, cacaomassa, cacaoboter, AMANDELEN, MELKpoeder, water, glucosestroop, stabilisator(E420), 
invertsuikerstroop, natuurlijk aroma, aroma(peer), conserveermiddel(E281), draagstof(E422), alcohol, vanille, 
invertase, antioxidant(E307, E304), emulgator(E322 (SOJA), E433, E1520, E472c), kleurstof(E100, E131, E160a), 
plantaardige olie(zonnebloem), verdikkingsmiddel(E466), voedingszuur(E330). 
 
Allergenen 
Melk, noten en soja. 

 
 
Ingrediënten Wit 
Suiker, cacaoboter, MELKpoeder, AMANDELEN, water, glucosestroop, stabilisator(E420), invertsuikerstroop, 
natuurlijk aroma, aroma(peer), cacaomassa, conserveermiddel(E281), draagstof(E422), alcohol, vanille, invertase, 
antioxidant(E307, E304), emulgator(E322 (SOJA), E433, E1520, E472c), kleurstof(E100, E131, E160a, E132, E102), 
plantaardige olie(zonnebloem), verdikkingsmiddel(E466), voedingszuur(E330). 
 
Allergenen 
Melk, noten en soja. 
 
  



 
 
 
 

 

 

Bonbon Rumkogel 

Zachte ganache met Jamaica rum 

 
Ingrediënten Melk 
Suiker, MELKpoeder, cacaoboter, cacaomassa, glucosestroop, water, bruine rum, conserveermiddel(E281), 
natuurlijk aroma, MELKvet, emulgator(E322 (SOJA)), natuurlijk aroma(vanille). 
 
Allergenen 
Melk en soja. 

 
 
Ingrediënten Wit 
Suiker, cacaoboter, MELKpoeder, glucosestroop, cacaomassa, water, bruine rum, conserveermiddel(E281), 
natuurlijk aroma, MELKvet, emulgator(E322 (SOJA)), natuurlijk aroma(vanille). 
 
Allergenen 
Melk en soja. 
 
  



 
 
 
 

 

 

Bonbon Sicilië 

Zachte botercrème gemengd met chocolade en een vleugje 

Whiskeycream 

 
Ingrediënten Melk 
Suiker, plantaardig vet (gehard), cacaoboter, MELKpoeder, plantaardig vet, MELK (magere, gecondenseerd), 
weipoeder (MELK), cacaomassa, plantaardig vet(palm), hazelnoten (AMANDELEN), aroma, cacaopoeder 
(magere), MELKpoeder (magere), vanille, glucosestroop, natuurlijk aroma, invertsuikerstroop, irish whisky 
(MELK,AMANDELEN,HAZELNOTEN), maiszetmeel, emulgator(emulgator: sojalecihine), caramel, zout, 
emulgator(E322 (SOJA)). 
 
Allergenen 
Melk, lactose, noten en soja. 

 
 
Ingrediënten Puur 
Suiker, plantaardig vet (gehard), MELKpoeder, cacaoboter, plantaardig vet, cacaomassa, MELK (magere, 
gecondenseerd), weipoeder (MELK), plantaardig vet(palm), hazelnoten (AMANDELEN), aroma, cacaopoeder 
(magere), MELKpoeder (magere), vanille, glucosestroop, natuurlijk aroma, invertsuikerstroop, irish whisky 
(MELK,AMANDELEN,HAZELNOTEN), maiszetmeel, emulgator(emulgator: sojalecihine), caramel, zout, 
emulgator(E322 (SOJA)). 
 
Allergenen 
Melk, lactose, noten en soja. 
 
  



 
 
 
 

 

 

Bonbon Stoomwals 

Krokante praline met speculaaskruiden 

 
Ingrediënten Melk 
Suiker, MELKpoeder, cacaoboter, AMANDELEN, cacaomassa, plantaardig vet(palm), TARWEmeel, plantaardige 
olie, plantaardige olie(zonnebloem), specerijen, MELKvet, emulgator(E322 (SOJA)), lactose (MELK), MELKeiwit, 
natuurlijk aroma, zout, GERSTemoutextract, antioxidant(E306), kruiden en specerijen(kaneel, nootmuskaat, 
kruidnagel, piment, gember, koriander, foelie, kardamom), rijsmiddel(E500). 
 
Allergenen 
Melk, noten, gluten bevattende granen en soja. 
 

 
Ingrediënten Puur 
Suiker, cacaomassa, AMANDELEN, cacaoboter, MELKpoeder, plantaardig vet(palm), TARWEmeel, plantaardige 
olie, plantaardige olie(zonnebloem), specerijen, MELKvet, emulgator(E322 (SOJA)), lactose (MELK), MELKeiwit, 
natuurlijk aroma, zout, GERSTemoutextract, antioxidant(E306), kruiden en specerijen(kaneel, nootmuskaat, 
kruidnagel, piment, gember, koriander, foelie, kardamom), natuurlijk aroma(vanille), rijsmiddel(E500). 
 
Allergenen 
Melk, noten, gluten bevattende granen en soja. 

 
 
Ingrediënten Wit 
Suiker, cacaoboter, MELKpoeder, AMANDELEN, plantaardig vet(palm), TARWEmeel, plantaardige olie, 
cacaomassa, plantaardige olie(zonnebloem), specerijen, MELKvet, emulgator(E322 (SOJA)), lactose (MELK), 
MELKeiwit, natuurlijk aroma, zout, GERSTemoutextract, antioxidant(E306), kruiden en specerijen(kaneel, 
nootmuskaat, kruidnagel, piment, gember, koriander, foelie, kardamom), rijsmiddel(E500). 
 
Allergenen 
Melk, noten, gluten bevattende granen en soja. 

 
 
  



 
 
 
 

 

 

Bonbon Sunny Day 

Zachte sinas chocolade met in het hart sinaspasta 

 

 
Ingrediënten Melk 
Suiker, plantaardig vet (gehard), MELKpoeder, glucosestroop, cacaoboter, plantaardig vet, MELK (magere, 
gecondenseerd), weipoeder (MELK), water, cacaomassa, sinaasappelsap, aroma, zuurteregelaar(E330, E331), 
vanille, verdikkingsmiddel(E440), voedingszuur(E330), natuurlijk aroma, glucose-fructosestroop, 
stabilisator(E440), gemodificeerd zetmeel(E1422), kleurstof(E102, E124, E122, E160a, E163), natuurlijk 
aroma(sinaasappel), plantenextract, EI-eiwit, emulgator(E322 (SOJA)), geleermiddel(E440). 
 
Allergenen 
Melk, lactose, ei en soja. 
 

 
Ingrediënten Puur 
Suiker, cacaomassa, plantaardig vet (gehard), glucosestroop, plantaardig vet, MELK (magere, gecondenseerd), 
weipoeder (MELK), water, cacaoboter, sinaasappelsap, aroma, zuurteregelaar(E330, E331), vanille, 
verdikkingsmiddel(E440), voedingszuur(E330), MELKpoeder, natuurlijk aroma, glucose-fructosestroop, 
stabilisator(E440), gemodificeerd zetmeel(E1422), kleurstof(E102, E124, E122, E160a, E163), natuurlijk 
aroma(sinaasappel), plantenextract, EI-eiwit, emulgator(E322 (SOJA)), geleermiddel(E440). 
 
Allergenen 
Melk, lactose, ei en soja. 

 
 
Ingrediënten Wit 
Suiker, cacaoboter, MELKpoeder, plantaardig vet (gehard), glucosestroop, plantaardig vet, MELK (magere, 
gecondenseerd), weipoeder (MELK), water, sinaasappelsap, aroma, zuurteregelaar(E330, E331), vanille, 
verdikkingsmiddel(E440), voedingszuur(E330), natuurlijk aroma, glucose-fructosestroop, stabilisator(E440), 
gemodificeerd zetmeel(E1422), kleurstof(E102, E124, E122, E160a, E163), natuurlijk aroma(sinaasappel), 
plantenextract, EI-eiwit, emulgator(E322 (SOJA)), geleermiddel(E440). 
 
Allergenen 
Melk, lactose, ei en soja. 
 
  



 
 
 
 

 

 

Bonbon Sweet Marie 

Zachte crème met in het hart frambozengelei 

 
Ingrediënten Melk 
Suiker, MELKpoeder, cacaoboter, plantaardig vet(palm), MELKvet, plantaardige olie(raapzaad), cacaomassa, 
frambozen, citroen, glucosestroop, rode bessen, kleurstof(E120, E160c, E150a), aroma(framboos), 
conserveermiddel(E224 (SULFIET), E202), natuurlijk aroma, vlierbessen (concentraat), aroma, emulgator(E322 
(SOJA)), verdikkingsmiddel(E440, E401), zuurteregelaar(E330, E331, E341). 
 
Allergenen 
Melk, sulfiet en soja. 
 

 
Ingrediënten Puur 
Suiker, cacaomassa, MELKpoeder, cacaoboter, plantaardig vet(palm), MELKvet, plantaardige olie(raapzaad), 
frambozen, citroen, glucosestroop, rode bessen, kleurstof(E160c, E150a, E120), aroma(framboos), 
conserveermiddel(E224 (SULFIET), E202), natuurlijk aroma, vlierbessen (concentraat), aroma, emulgator(E322 
(SOJA)), verdikkingsmiddel(E440, E401), zuurteregelaar(E330, E331, E341). 
 
Allergenen 
Melk, sulfiet en soja. 

 
 
Ingrediënten Wit 
Suiker, MELKpoeder, cacaoboter, plantaardig vet(palm), MELKvet, plantaardige olie(raapzaad), frambozen, 
citroen, glucosestroop, rode bessen, kleurstof(E160c, E150a, E120), aroma(framboos), cacaomassa, 
conserveermiddel(E224 (SULFIET), E202), natuurlijk aroma, vlierbessen (concentraat), aroma, emulgator(E322 
(SOJA)), verdikkingsmiddel(E440, E401), zuurteregelaar(E330, E331, E341). 
 
Allergenen 
Melk, sulfiet en soja. 
 
  



 
 
 
 

 

 

Bonbon Sweet Nut 

Zachte ganache met een vleugje Kirch 

 
Ingrediënten Melk 
Suiker, MELKpoeder, cacaoboter, amandel ( NOTEN), cacaomassa, plantaardig vet(palm), glucosestroop, 
plantaardige olie(raapzaad), MELKvet, kirch (...), water, kersen (SULFIET), geheel gehard plantaardig vet(kokos, 
palmpit), saccharosesiroop, glucose-fructosestroop, appelsap (concentraat), kleurstof(E163, E150d, E160a, 
E150a, E102, E131), pulp appel, koffiepoeder, MELK (gecondenseerd), kersensap, aroma, 
conserveermiddel(E281, E202), druivensap, natuurlijk aroma, green appel taste (...), invertsuikerstroop, 
voedingszuur(E330), koffie-extract, irish whisky (MELK,AMANDELEN,HAZELNOTEN), MELK (magere, 
gecondenseerd), verdikkingsmiddel(E440), zuurteregelaar(E330), weipoeder (MELK), vitamine A, vitamine D3, 
maiszetmeel, caramel, zout, antioxidant(E300), aroma(mokka), draagstof(E1520), emulgator(E322, E471). 
 
Allergenen 
Melk, lactose, noten, sulfiet en soja. 
 

 
Ingrediënten Puur 
Suiker, cacaomassa, cacaoboter, MELKpoeder, amandel ( NOTEN), plantaardig vet(palm), glucosestroop, 
plantaardige olie(raapzaad), MELKvet, kirch (...), water, kersen (SULFIET), geheel gehard plantaardig vet(kokos, 
palmpit), saccharosesiroop, glucose-fructosestroop, appelsap (concentraat), kleurstof(E163, E150d, E160a, 
E150a, E102, E131), pulp appel, koffiepoeder, MELK (gecondenseerd), kersensap, aroma, 
conserveermiddel(E281, E202), druivensap, natuurlijk aroma, green appel taste (...), invertsuikerstroop, 
voedingszuur(E330), koffie-extract, irish whisky (MELK,AMANDELEN,HAZELNOTEN), MELK (magere, 
gecondenseerd), verdikkingsmiddel(E440), zuurteregelaar(E330), weipoeder (MELK), vitamine A, vitamine D3, 
maiszetmeel, caramel, zout, antioxidant(E300), aroma(mokka), draagstof(E1520), emulgator(E322, E471), 
natuurlijk aroma(vanille). 
 
Allergenen 
Melk, lactose, noten, sulfiet en soja. 

 
 
Ingrediënten Wit 
Suiker, MELKpoeder, cacaoboter, amandel ( NOTEN), plantaardig vet(palm), glucosestroop, plantaardige 
olie(raapzaad), MELKvet, kirch (...), cacaomassa, water, kersen (SULFIET), geheel gehard plantaardig vet(kokos, 
palmpit), saccharosesiroop, appelsap (concentraat), glucose-fructosestroop, pulp appel, kleurstof(E163, E150d, 
E160a, E150a, E102, E131), MELK (gecondenseerd), koffiepoeder, kersensap, conserveermiddel(E281, E202), 
aroma, druivensap, natuurlijk aroma, green appel taste (...), invertsuikerstroop, voedingszuur(E330), koffie-
extract, irish whisky (MELK,AMANDELEN,HAZELNOTEN), MELK (magere, gecondenseerd), 
verdikkingsmiddel(E440), zuurteregelaar(E330), weipoeder (MELK), vitamine A, vitamine D3, maiszetmeel, 
caramel, zout, antioxidant(E300), aroma(mokka), draagstof(E1520), emulgator(E322, E471). 
 
Allergenen 
Melk, lactose, noten, sulfiet en soja. 
 
  



 
 
 
 

 

 

Bonbon Uil 

Amandel en hazelnoot praliné 

 
Ingrediënten Melk 
Suiker, MELKpoeder, cacaoboter, AMANDELEN, plantaardig vet(palm), HAZELNOTEN, cacaomassa, plantaardige 
olie, cacaopoeder (magere), MELKpoeder (magere), weipoeder (MELK), emulgator(E322 (SOJA)), vanille, 
natuurlijk aroma, aroma, TARWEmeel, MELKvet, lactose (MELK), MELKeiwit, zout, GERSTemoutextract, 
antioxidant(E306), plantaardige olie(zonnebloem), rijsmiddel(E500). 
 
Allergenen 
Melk, noten, gluten bevattende granen en soja. 
 

 
Ingrediënten Puur 
Suiker, cacaomassa, AMANDELEN, cacaoboter, plantaardig vet(palm), HAZELNOTEN, MELKpoeder, plantaardige 
olie, cacaopoeder (magere), MELKpoeder (magere), weipoeder (MELK), emulgator(E322 (SOJA)), natuurlijk 
aroma, aroma, vanille, TARWEmeel, MELKvet, lactose (MELK), MELKeiwit, zout, GERSTemoutextract, 
antioxidant(E306), plantaardige olie(zonnebloem), rijsmiddel(E500). 
 
Allergenen 
Melk, noten, gluten bevattende granen en soja. 

 
 
Ingrediënten Wit 
Suiker, cacaoboter, MELKpoeder, AMANDELEN, plantaardig vet(palm), HAZELNOTEN, plantaardige olie, 
cacaopoeder (magere), MELKpoeder (magere), weipoeder (MELK), cacaomassa, emulgator(E322 (SOJA)), 
natuurlijk aroma, aroma, vanille, TARWEmeel, MELKvet, lactose (MELK), MELKeiwit, zout, GERSTemoutextract, 
antioxidant(E306), plantaardige olie(zonnebloem), rijsmiddel(E500). 
 
Allergenen 
Melk, noten, gluten bevattende granen en soja. 
 
  



 
 
 
 

 

 

Bonbon Verrekijker 

Zachte ganache met mokka en een beetje Brandy 

 
Ingrediënten Melk 
Suiker, MELKpoeder, cacaoboter, cacaomassa, water, brandy, koffiepoeder, kleurstof(E150a), 
conserveermiddel(E281), koffie-extract, aroma, natuurlijk aroma, antioxidant(E300), aroma(mokka), 
draagstof(E1520), emulgator(E322 (SOJA)). 
 
Allergenen 
Melk en soja. 
 

 
Ingrediënten Puur 
Suiker, cacaomassa, cacaoboter, MELKpoeder, water, brandy, koffiepoeder, kleurstof(E150a), 
conserveermiddel(E281), koffie-extract, aroma, natuurlijk aroma, antioxidant(E300), aroma(mokka), 
draagstof(E1520), emulgator(E322 (SOJA)), natuurlijk aroma(vanille). 
 
Allergenen 
Melk en soja. 

 
 
Ingrediënten Wit 
Suiker, MELKpoeder, cacaoboter, water, brandy, koffiepoeder, kleurstof(E150a), conserveermiddel(E281), koffie-
extract, natuurlijk aroma, aroma, antioxidant(E300), aroma(mokka), draagstof(E1520), emulgator(E322 (SOJA)). 
 
Allergenen 
Melk en soja.. 
 
  



 
 
 
 

 

 

Bonbon Vlieg 

Verrassende pistache vulling 

 
Ingrediënten Melk 
Suiker, MELKpoeder, cacaoboter, cacaomassa, water, glucosestroop, brandy, conserveermiddel(E281, E202), 
natuurlijk aroma, plantenextract, alcohol, antioxidant(E307, E304), aroma(pistache), draagstof(E1518, E1520, 
E422), emulgator(E322 (SOJA), E433, E1520, E472c), kleurstof(E100, E131, E160a), plantaardige 
olie(zonnebloem), stabilisator(E420), verdikkingsmiddel(E415), zuurteregelaar(E330). 
 
Allergenen 
Melk en soja. 

 
 
Ingrediënten Puur 
Suiker, cacaomassa, cacaoboter, MELKpoeder, water, glucosestroop, brandy, conserveermiddel(E281, E202), 
natuurlijk aroma, plantenextract, alcohol, antioxidant(E307, E304), aroma(pistache), draagstof(E1518, E1520, 
E422), emulgator(E322 (SOJA), E433, E1520, E472c), kleurstof(E100, E131, E160a), natuurlijk aroma(vanille), 
plantaardige olie(zonnebloem), stabilisator(E420), verdikkingsmiddel(E415), zuurteregelaar(E330). 
 
Allergenen 
Melk en soja. 
 
  



 
 
 
 

 

 

Bonbon Wapen 

Caramel met een laagje luchtige crème fraîche 

 
Ingrediënten Melk 
Suiker, MELK, glucose-fructosestroop, MELKpoeder, cacaoboter, plantaardig vet (gehard), plantaardig vet, 
dextrose, MELK (magere, gecondenseerd), weipoeder (MELK), cacaomassa, aroma, zout, emulgator(E322 (SOJA), 
E471), zuurteregelaar(E339), vanille, natuurlijk aroma. 
 
Allergenen 
Melk, lactose en soja. 
 

 
Ingrediënten Puur 
Suiker, cacaomassa, glucose-fructosestroop, plantaardig vet (gehard), MELK, plantaardig vet, dextrose, MELK 
(magere, gecondenseerd), weipoeder (MELK), cacaoboter, aroma, zout, emulgator(E322 (SOJA), E471), 
zuurteregelaar(E339), vanille, MELKpoeder, natuurlijk aroma. 
 
Allergenen 
Melk, lactose en soja. 

 
 
Ingrediënten Wit 
Amaretto, suiker, MELK, glucose-fructosestroop, cacaoboter, MELKpoeder, plantaardig vet (gehard), plantaardig 
vet, dextrose, MELK (magere, gecondenseerd), weipoeder (MELK), aroma, zout, emulgator(E322 (SOJA), E471), 
zuurteregelaar(E339), vanille, natuurlijk aroma. 
 
Allergenen 
Melk, lactose en soja. 
 
  



 
 
 
 

 

 

Bonbon Zebra 

Amandelmarsepein met een laagje botercrème 

 
Ingrediënten Melk 
Suiker, MELKpoeder, cacaoboter, AMANDELEN, triple sec, glucosestroop, water, cacaomassa, stabilisator(E420), 
invertsuikerstroop, dierlijkEIwit, conserveermiddel(E281), draagstof(E422), plantaardige olie(zonnebloem), 
natuurlijk aroma, alcohol, antioxidant(E307, E304), emulgator(E322 (SOJA), E472c), geleermiddel(E440), 
kleurstof(E160a), natuurlijk aroma(vanille), verdikkingsmiddel(E466). 
 
Allergenen 
Melk, noten, ei en soja. 
 

 
Ingrediënten Puur 
Suiker, cacaomassa, AMANDELEN, triple sec, glucosestroop, cacaoboter, water, stabilisator(E420), 
invertsuikerstroop, MELKpoeder, dierlijkEIwit, conserveermiddel(E281), draagstof(E422), plantaardige 
olie(zonnebloem), natuurlijk aroma, alcohol, antioxidant(E307, E304), aroma(vanille), emulgator(E322 (SOJA), 
E472c), geleermiddel(E440), kleurstof(E160a), verdikkingsmiddel(E466). 
 
Allergenen 
Melk, noten, ei en soja. 

 
 
Ingrediënten Wit 
Suiker, cacaoboter, MELKpoeder, AMANDELEN, triple sec, glucosestroop, water, stabilisator(E420), 
invertsuikerstroop, dierlijkEIwit, cacaomassa, conserveermiddel(E281), draagstof(E422), plantaardige 
olie(zonnebloem), natuurlijk aroma, alcohol, antioxidant(E307, E304), emulgator(E322 (SOJA), E472c), 
geleermiddel(E440), kleurstof(E160a), natuurlijk aroma(vanille), verdikkingsmiddel(E466). 
 
Allergenen 
Melk, noten, ei en soja. 
 


