
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:
Goede vrijdag: vrij 18 april
Paasmaandag: ma 21 april
Bruiloft Bram: wo 28 mei (vanaf 20:00 uur)
Hemelvaartdag: do + vrij 29, 30 mei
Pinkstermaandag: ma 9 juni
Zomervakantie: ma 11 aug t/m di 26 aug 
Beursbezoek: di 30 sept (vanaf 14:00 uur)  
Dankdag: wo 5 november (vanaf 17:00 uur)

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!

Opzoek naar een lekker cadeau? 
Ik maak complete geschenkpakketen 
voor u klaar. Vanaf €12,50 per 
pakket. 

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



Ingrediënten: (voor 4 personen)
• 200 gram Boerenkaas
• 10 sprietjes bieslook
• 30 gram walnoten
• 4 eetlepels Griekse yoghurt
• 4 eetlepels notenolie
• Peper en zout
• Boerenbrood
• Zak à 150 gram veldsla

Bereidingswijze:
Snij de 200 gram boerenkaas in blokjes. Knip de 
bieslooksprietjes fijn en hak de walnoten grof. 
Roer de notenolie en Griekse yoghurt in een kom 
en voeg naar smaak peper en zout toe. Wanneer 
dit één geheel is voeg dan de kaas, walnoten en 
de helft van de bieslook er aan toe. Schep dit 
door elkaar zodat het mengsel verdeeld wordt. 
Leg de sneetjes boerenbrood op een bord, was 
de veldsla en deel deze over de broden. Verdeel 
de kaassalade eroverheen en strooi de rest van 
de bieslook erover. Eet smakelijk!

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!

RECEPT: Heerlijke salade 
voor bij de lunch of op 
toast voor 4 personen. 

0414

De tijd van GRASKAAS 
komt er weer aan! 

Wat is Graskaas..... 
Graskaas wordt gemaakt van de eerste melk 
van koeien die na een lange winter weer de 
voorjaarsweide in mogen. Het jonge gras 
bevat veel caroteen en vitamines waardoor 
deze kaas een gelere kleur krijgt. Deze kaas 
is niet alleen veel lekkerder, maar ook veel 
gezonder. Dit komt door het hoge gehalte 
aan meervoudige onverzadigde vetzuren. 

Proef deze heerlijke Graskaas. Dankzij het 
malse gras ontstaan hele zachte vetten die 
ervoor zorgen dat de graskaas een extra 
romig karakter krijgt. Een kaas die smelt op 
de tong, puur genieten dus! 

Graskaas is verkrijgbaar vanaf begin mei! 


