
Hieronder kunt u uw naam, adresgegevens en 
e-mail noteren. Zo kan ik uw bestelling brengen 
en u op de hoogte houden mocht ik 
onverhoopt niet kunnen langskomen.

Naam:

Adres & telefoonnr:

E-mail

DAGEN DAT IK NIET BIJ U LANGSKOM:

Zomervakantie: ma 15 juli t/m di 30 juli
Beurs Houten: di 1 oktober (vanaf 17:00 uur)
Dankdag: wo 6 november (vanaf 17:00 uur)
Kerstavond: di 24 december (vanaf 17:00 uur)
Kerst: 25, 26 & 27 december
Oudejaarsdag: di 31 december
Nieuwjaarsdag: wo 1 januari 2014

Voor actuele dagen: www.kaasathome.nl

Kaasassortiment
Hieronder vindt u een selectie uit mijn kaasassortiment: 

Proef en bestel de 

lekkerste kazen by 

Gert den Hartog!

NIEUW in het assortiment: Jerseyhoeve Bio
Biologische Jerseykaas van het eiland 
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lijke grondstoffen, boordevol vitaminen, 
uiterst romig en vol van smaak.
Een échte specialiteit!

Kaasassortiment
    Roombrie              Saint Agur    Emmentaler

Oudelands Boeren   Old Weydeland      Chevretta 
    Boerenkaas   Echt oud!      Geitenkaas 

  Mèkkerstee           Cato                Jerseyhoeve 
 Geitenkaas Bio          Koekaas Bio   Jerseykaas Bio 

    Villa Nella           Chili Amigo      Villa Verde 
     Italiaans        Lekker pikant       Pestokaas 

    Villa Truffo            Tynjetaler          Weydeland Boer                                                                                                                                             
     Truffelkaas        Ietwat zoete boer       Tuinkruiden

 Weydeland 48+     Weydelijner 35+    Twight 20+

      Pecorino       Reggiano   Walnoten Kaas

Overig assortiment

Kipproducten
�������������
��������
Kipburger gepaneerd
�������
Kippenpoot (incl. dij)
Kipkarbonade
Kipdrumsticks
Kipsticks

Diverse versgebrande noten zoals:
Chocolade pinda’s/rozijnen/aardbeien/
brokken 
Cashewnoten
Katjan pedis
Studentenhaver
Pindarots melk/puur
soja cookies
Luxe notenmelange
Suikerpinda´s

Smeuïge (room)boter
Roomboter gez./ongez.
Becel
Remia
Croma
Bleuband

Bertolli
Zeeuwsmeisje
Alpro soja

Diverse soorten vrije uitloop eieren
Wit 
Scharrel L/XL

Groen gilde/bio
Dubbel dooier

Kiprollade
�
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Kalkoendijen
Lever
Cordenbleu
Kipsaté
Jagerschnitzel

Walnoten
Pinda´s
Pistache
Nougat
Truffels
Fujimix 
Bakedmix



www.kaasathome.nl

Kaas@Home
by Gert den Hartog

Apollostraat 19
3371 XB Hardinxveld-Giessendam

Tel: (0184) 61 88 61
Mob: (0653) 310 668

Email: info@kaasathome.nl
Website: www.kaasathome.nl

Rabobank nr: 1432.20.128

U kunt bij 

mij pinnen!

Oudelandse Boeren,
een kaas met karakter!

Oudelandse Boeren is de authentieke boerenkaas 
uit het Groene Hart. Gemaakt van de beste 
boerenmelk, zonder kleurstoffen en met heel veel 
liefde en kennis bereid en verzorgd. De kaas wordt 
in het rijpingsproces met de hand gekeerd en 
voorzien van een dun laagje coating om de kaas 
meer lucht te geven zodat deze mooi kan rijpen.

Het is bijna zomer!  

Daarom een heerlijk fris en  
zomers recept.

Frisse zomersalade met Chevretta

Ingredienten:
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�  100 gr. Rucola
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Bereidingswijze:
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de Luikse stroop met de azijn en olie en 
voeg er zout en peper aan toe. Doe de 
veldsla en rucola sla in een grote slakom, 
voeg er de bosui, appelstukjes, walnoten en 
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de sla over de borden, strooi de kaas erop 
en maak het geheel af met wat frambozen. 
Dien gelijk op.

0713

A staat voor Authentiek
De naam Oudelandse Boeren is vernoemd 
naar de boerderij aan de Oudelandseweg 
in Woerden waar het allemaal begon. 
Hier gaf E.M. Treur de aftrap voor zijn 

familiebedrijf dat uitgroeide tot Treur Kaas. Al sinds 
jaar en dag is het recept voor de kazen hetzelfde 
en het blijkt altijd weer een succes te zijn!

B staat voor Bereiden
Elke kaas is uniek en dat komt doordat 
het een echt natuurlijk product is. Daarbij 
beïnvloeden de seizoenen de melk en de 
smaak van de kaas. Daarnaast wordt de 

melk voor de kaas niet verhit en er worden geen 
kleurstoffen toegevoegd!

C staat voor Complete serie
Oudelandse Boeren is er voor iedereen. 
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tot en met oud en voor ieder wat wils. 
Doordat de kazen groter zijn dan normaal 

duurt de rijping langer en dat is goed voor de 
smaak. Dat hebben we graag voor u over!

Het ABC van de Oudelandse Boerenkaas:

Bestel ook per  
e-mail!


