
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:

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 
Goeree-Overflakkee, gemaakt met natuur-
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
Biologisch scharrelfilet
Kipburger gepaneerd
Kipfilet
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
Kalkoenfilet
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!

Het is bijna herfst!  

Daarom een heerlijk recept 
met karakter!

Hartige cupcakes met Mèkkerstee 
geitenkaas Fenegriek

Ingredienten:
- 100 gram zelfrijzend bakmeel
- 2 eieren
- 0,75 dl. Volle melk
- 75 gr. walnoten
- 50 gr. krenten
- 125 gram Mèkkerstee biologische 
geitenkaas Fenegriek (geraspt)
- peper en zout

Bereidingswijze:
Verwarm de oven voor op 175 graden. Klop 
de 2 eieren (op kamertemperatuur) los in 
een kom, voeg het zelfrijzend bakmeel toe 
en steeds wat melk. Hak de walnoten fijn en 
bewaar enkele voor de garnering.  Voeg de 
geraspte kaas, gehakte walnoten, krenten 
en zout/peper toe. Klop het geheel goed 
door elkaar.  Vet de muffin bakvorm in met 
boter en vul de muffinvormpjes voor ruim 
de helft. Bak ze vervolgens in ongeveer 25 
minuten in de oven.

1013
Bestel ook per  

e-mail!

Deze kampioenen zijn in huis.

Kom deze winnaars proeven!!

HET  
GOUDEN 

TRIO:
Oudelandse Boeren Pikant Belegen 

“Smakelijke boerenkaas met een goede structuur. 
Boterachtig en bijzonder romig! Een kaas met 

karakter.” aldus de jury.

Villa Truffo
Boeren truffelkaas

“Een prachtige boerenkaas 
met een geweldige geur en een 

romige smaak waarbij de aroma 
van truffels je tegemoet komt!” 

aldus de jury.
Jerseyhoeve Dieken

Biologisch
 “Een volle nootachtige 
smaak, mooi in balans 

en met de romigheid van 
Jerseymelk, overheerlijk!” 

aldus de jury.


