
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:
Kerstavond: di 24 december (vanaf 17:00 uur)
Kerst: 25, 26 & 27 december
Oudejaarsdag: di 31 december
Nieuwjaarsdag: wo 1 januari 2014
Biddag: wo 12 maart (vanaf 17:00 uur)
Goede vrijdag: vrij 18 april
Paasmaandag: ma 21 april

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!

Uitgelicht: Gruyère Comte
De ‘koning onder de bergkazen’. Deze 
rauwmelkse Comté heeft het speciale 
aroma te danken aan de bijzondere 
kruiden en grassoorten die de koeien 
eten in de weide.

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

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!

1013

Bestel ook per  
e-mail!

Gruyère Kaltbach Extra

Een unieke kaas met een sterk karakter. 
Deze halfharde kaas rijpt op natuurlijke 

wijze en in alle rust 
ongeveer 100 dagen in 
de zandsteengrotten 
van Emmi in Kaltbach, 
Zwitserland. 

De zorgvuldige 
productie, de tradionele receptuur en de 
verse rauwe melk 
maken de KALTBACH 
Extra tot een 
delicatesse van hoog 
niveau. Krachtig van 
smaak en uniek in haar 
soort! 

Grotgerijpt... 
  Krachtig van smaak.. 
       Kaas met karakter! 

ZWITSERSE KAASFONDUE

Ingrediënten: (4 personen)
300 gr Zwitserse Emmentaler 
300 gr Gryère Kaltbach Extra 
200 gr Villa Nella 
1 teentje knoflook 
4 a 5 dl (kleine halve liter) droge witte wijn 
1 theelepel citroensap 
Eventueel: 1 à 2 borrelglaasjes kirschwasser 
4 afgestreken theelepels maïzena 
vers gemalen zwarte peper 
stokbrood of boerenbrood 

Bereiding:
Wrijf de fonduepan in met een half teentje knoflook. 
Rasp de kaas in de pan en verwarm deze voorzichtig 
samen met de wijn en het citroensap tot de kaas ges-
molten is. Roer steeds zachtjes zodat de kaas niet gaat 
klonteren. 

Roer de in het kirschwasser opgeloste maïzena erdoor 
en breng de fondue even aan de kook. Breng de fondue 
op smaak met vers gemalen zwarte peper en snijd het 
brood in blokjes. Zet de kaasfondue op een rechaud. 
Prik de stukjes brood op een vork en trek deze door de 
gesmolten kaas. Roer de fondue af en toe om zodat de 
fondue niet aan de pan gaat kleven. 


