,

Geef uw bestelling door tenminste 1 dag (kaasplanken 2 dagen) op voorhand voor 11u voor
afhalingen de dag erna.
afhalen kan iedere dag (wel afspreken welke dag je erom wilt komen) van 6U-22u of op één
van onze markten (10% korting bij thuisafhaling)

Jonge kazen in sneetjes of in een blokje
Groendal brandnetel
Groendal mosterd
Beemster jong
Brugge jong
Frontieren jong (rode kaas mimolette)
Flandrien jong
Leerdammer
Landana jersey jong
Passendale classic

Light kazen in sneetjes of in een blokje
Goed doorsmakende kazen

Jonge kazen

Cantenaar
Milner
klaartje belegen
Slanke anke
Pater lievens
Passendale
Nazareth

klaartje jong
Flandrien jong
Maaslander jong
Groendal mager
Groendal notelaar
Leerdammer
Rochefort zeewier

Belegen kazen in sneetjes of blokje
Beemster belegen
Vlaskaas
Rode kaas (mimolette)
Flandrien belegen
Brugge goud

Light kazen gesneden in een spietje

Le bergues
Cobergher
Moerengoud
Pere jospeh

Oude kazen in sneetjes of blokje
Beemster extra
Brugge oud
Ouwe jongens

Oude kazen enkel in blokje te verkrijgen
Frontieren (rode mimolette) oud
Beemster brokkel
Landana 1000 dagen

Bergkazen in stuk of sneetjes
kunnen ook gemalen worden
Pfefferkase (peperbolletjes)
Alpengruyere (pittige zwitser)
Emmenthal (milde zwitser)
Italiaanse parmezaan (enkel stuk)
Manchego 12maanden (schaap)
Comte prestige 18 maanden

Cambozola
Choco rabeko (doosje 250gr)

Klaver roem

Schimmelkazen in spietje

Cambozola
Castello blue
Engelse stiton

Roquefort societé
Gorgonzola (creme)
Blue dauvergne

Charcuterie
Leielander hesp
Salami (zonder look)
Spaanse kruiden salami
Kalkoensalami
Hespeworst (zonder look)
Praagse worst
Boerepate
Boereworst
Potje Boerepate
Potje Hoofdvlees
Potje Kalfskop
Smout (met of zonder kaantjes)
Saltufo fijn gesneden
Prepare
Vleessalade (huisgemaakt)
Krabsalade (huisgemaakt
Noordzeesalade
Lookworstjes
Hespeworstjes

Camembert/brie/smeuige kazen in spietje
Castello ananas
Brie de meaux (pittig)
Zachte brie
Camembert Normanville (pittig)
Camembert rustique
Camembert Calvados (pittig)
Crêmeux du jura
Vacherin (enkel seizoen okt-feb)
Rambol noten
Rambol kruiden
Regal moutarde (zachte mosterd)
Timanoix (korst met notenlikeur)
Régal rozijn

Paterskazen en diversen in spietje
Delice de bourgondie
Epoisses (zeer lopend en pittig)
Le montagnard
Munster (pittig)
Brie pesto
Brie fijne kruiden
Chamois d'or
Chimay le pot eau pre
Saint albray
Camembert di bufala
Camembert Isigny (150gr)

Petrus
Brigand
Brugge abt
Brugge mild
Brugge blomme
Nazareth (blok of sneetjes)

Antwerps pikant
(pikante kruidenkorst)

Pere jospeh
Hommelkaas
Watou special
Wijnendale
Cailladou (Provenciaalse korst)
Rodenbach bierkaas
Charlatan
Charlatan a la bierre

Port salut
Mont des cats
Fol epi
Gentse keizer
Pittemnaere
Pater lievens
Brugs broodje apero
Maredsous
Averbode
Tomme de savoie
Boerekaas pikantje

Varia
Zwitserse raclette (enkel herfst/winter)
Reblochon ( enkel hersft/winter

Becel
Melk 1/2l halfvol of vol inex

Artisanale producten/platte kazen/yoghurt/desserts
Boereboter 250gr
Chocomousse
Chocomousse diabetes (zonder suiker)
Magere platte kaas exotisch of aardbei
Magere platte kaas natuur
Room 35%
Confituur zonder suiker
(aardbei/bosvrucht/abrikoos/kriek/pruim)
Choco boerinneke fondant
Magere boerekaas bieslook
Magere boerekaas paprika/kerstomaat
Geitenkaas v/h huis pijpajuin/radijs
Kaastaart speculoos
Keiemsbloempje natuur of kruiden 300gr
Yoghurt 500gr wit natuur
Eitjes per6 of 10
Vanillepudding speculoos 4+1gratis
Feta 200gr

Yoghurt halfvol aardbei/abrikoos/
ananas/4 vruchten/kers
Pudding vanille/chocolade
Witte/rode/rose wijn greg & juju
Tapenade groene pesto
Tapenade rode pesto
Groene olijven zonder pit
Bolletje Dixmuda jonge kaas +-1kg
Brugse beschuiten
Verse karnemelk
Geconfijte vijgen 250gr
Geconfijte dadels 250gr
Spaanse babyvijgen 140gr
Notenmengeling
Vijgenbrood met amandelen
Berloumi (grillkaas)
Berloumi geit (grillkaas)
Kaaskroketten

Geitenkazen
Natuur buche
Geit rosso (pittig)
Geit mild
Geit zacht natuur (rondje 100gr)
Geit rozijntje (rond 100gr)
Geit bio cabriolait
Klaver dartelaar (sneetjes of blokje)
geit cuberdon (rondje)
Geit honing caramel (rondje 100gr)
Geit tym/citroen (rondje 100gr)
Geit honing peperkoek (rondje 100gr)
Geit bruschetta (rondje 100gr)
Geit provencaalse kruiden
Op onderstaande arikel geldt de 10% korting niet
Kaasplank 300gr kaas p/p noten/vijgen/dadels/
druif/tomaat/kiwi/passievrucht
Brugse beschuiten
Wijn greg@juju

