
English 

1. IMPORTANT NOTICE FOR USE IN RESTAURANTS / TAKE-AWAYS 

2. * Delete as appropriate 

3.  * I am / my child is allergic to * peanuts / nuts / egg / milk / 

shellfish 

4. This is a very serious condition. 

5.  * I / my child can die if he / she eats this food 

6.  If the food is cooked or prepared with oils which contain the 

food 

7. Or if there has been any contact with the above food during 

preparation or serving 

8.  Can you cater for * me / my child? 

9.  URGENT NOTICE 

10.  HELP!!! 

11.  * I am / my child is suffering from an anaphylactic shock. 

12.  Please call an ambulance NOW! 

 

 

 

 

 

 

Dutch 

1. Belangrijke aanwijzing voor gebruik in 

restaurants/ afhaal restaurants. 

2. verwijderen indien niet van toepassing 

3. Ik heb/ mijn kind is allergisch voor * pinda / noten/ eieren/ melk/ 

 schaaldieren 

4. Dit is levensgevaarlijk. 

5. *Ik kan/ mijn kind kan dood gaan als hij/ zij dit eet. 

6. Ook als voedsel bereid wordt met oliën en vetten die dit 

bevatten. 

7. Of als er tijdens bereiding van de maaltijd enig contact is 

geweest  met dit       product. 

8. Kunt u ondanks dit voor mij/ voor mijn kind een veilige maaltijd 

bereiden? 

9. In geval van nood: 

10. Help!!! 

11. Ik heb/ mijn kind heeft een levensgevaarlijke allergische reactie. 

12. Bel een ambulance! Bel 112! 

  

112 is the Dutch equivalent of 999 and 911. 

When 112 is dialled, an operator can send ambulance, police and fire 

department as required. 
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ENGLISH DUTCH 

Almonds Amandelen 

Bananas Bananen 

Beans Bonen 

Brazil Nuts Braziliaanse noten 

Cashew Cashew noten 

Chestnuts Kastanjes 

Chocolate Chocolade 

Coconut Kokosnoot 

Eggs Eieren 

Fish Vis 

Hazelnuts Hazelnoten 

Lentils Linzen 

Milk Melk 

Mushrooms Paddestoelen 

Nut Oils Noten Olie 

Nuts Noten 

Oranges Sinaasappels 

Peaches Perziken 

Peanuts Pindas 

Peas Erwten 

Pecan Nuts Pecan noten 

Pesto Sauce Pesto (basilicumsaus) 

Pine Nuts Pijnboompitten 

Pulses Peulvruchten 

Seafood Vis 

Sesame Seeds Sesamzaad 

Soya Soja 

Strawberries Aardbeien 

Tomatoes Tomaten 

Walnuts Walnoten 

Wheat Tarwe 

Yeast Gist 
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