
 •  EINDEJAARSFOLDER  •



FEESTELIJKE

KAASSUGGESTIESEen selectie van perfect gerijpte artisanale en rauwmelkse kazen uit 
België, Frankrijk, Italië, Engeland, Zwitserland, Spanje, Nederland, ...

Gezellig tafelen
in een winterse sfeer

VOLWAARDIGE MAALTIJD  •  250 GR PER PERSOON
TUSSENGERECHT  •  180 GR PER PERSOON

DESSERT  •  120 GR PER PERSOON

• Klassiek : assortiment traditionele kazen

• Luxe : assortiment traditionele & speciale kazen

• Fijnproevers : assortiment “exclusieve” kazen

DE IDEALE AANVULLING BIJ UW KAASGERECHT 

mostarda’s • confituren • crackers • gedroogde vruchten • notenassortiment
Ontdek onze bijpassende wijnen, door ons geselecteerd  

en rechtstreeks geïmporteerd. 

Gepresenteerd op houten plank 

met druiven, gedroogde  

vruchten en notenmengeling.

Gewoon verpakt met vlagjes 

per kaassoort, door uzelf  

op schotel te presenteren. 

KAASSCHOTELS

RACLETTE & FONDUE

Raclette- en fonduetoestellen te verkrijgen, mits waarborg. 
Tijdig reserveren, aanbod is beperkt!

RACLETTE

Gesneden of per halve 

bol ( ca. 2,5 à 3 kg )

Keuze uit : 

Zwitsers • Frans 

Italiaans • Gerookt

 Geit • Peper • Morbier

•  3 kazen mengeling : 

    Gruyère, Emmentaler & Fribourgeois 

•  Moitié-moitié : 

    de echte Zwitserse fondue

•  Savoyarde : 

    Beaufort, Comté & Emmentaler

•  Fondue van het huis : 

    net dat tikkeltje meer!

FONDUE
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• Tête de Moine in bloemetjes (vooraf te bestellen)

• Huisbereide kaaskroketten (vooraf te bestellen)

• Pecorino met Amarenakersen in balsamico

•  Vacherin Mont-D’or om op te warmen

•  Verse Burrata, Mozzarella di Bufala & Scamorza

•  Verschillende truffelproducten

BROOD • BESCHUITEN • CRACKERS

Notenbrood • Krentenbrood • Vijgenbrood • Briochebrood met vruchten

Stokbrood op oude wijze • Mini-stokbrood met hazelnoten en rozijnen

Brugse beschuiten • Engelse crackers • Kaaswafeltjes
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OPENINGSUREN

BESTELLINGEN SLUITEN WE AF

Kerstavond : dinsdag  21/12 • Oudejaarsavond : dinsdag 28/12

Bestellen kan in de winkel of telefonisch op het nummer 09 225 83 66.

•  BESTELLINGEN AFHALEN VIA BORREPUTSTEEG  •

BESTEL TIJDIG

Gelieve uw kaasschotels, dessert, raclette, ... vooraf te bestellen.

Zo kort u uw wachttijd in en kunnen wij elke klant optimaal bedienen. 

Tijdens de eindejaarsperiode 

gelden onze normale openingsuren, behalve op: 

—

Do. 23 en 30/12: van 9u tot 13u

Vr. 24 en 31/12: van 10u tot 15u

Za. 25/12 en 1/1/22: gesloten

Zo. 26/12 en 2/1/22: gesloten

Ma. 27/12 en 3/1/22: gesloten 


