
Dagen dat ik niet bij u langskom
Beursbezoek: di 30 sept (vanaf 14:00 uur)  
Dankdag: wo 5 nov (vanaf 17:00 uur)
Kerstavond: wo 24 dec (vanaf 17:00 uur)
Kerstdagen: do 25 en vrij 26 dec
Oudjaasdag: wo 31 dec
Nieuwjaarsdag: do 1 jan
Voorjaarsvakantie: ma 23 en di 24 febr

Voor actuele dagen: www.kaasathome.nl

Proef en bestel de 

lekkerste kazen by 

Gert den Hartog!

Verjaardag, jubileum, bruiloft of 
wilt u gewoon iemand verwennen? 

Verras diegene met een heerlijk 
pakket boordevol lekkernijen. 

Ik maak complete 
geschenkpakketen voor 

u klaar. 

Al vanaf €15,00 
per pakket. 

Inschrijfformulier

Dhr.   Mevr. 

Voorletters

Voornaam

Achternaam

Geboortedatum

Straat

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres
 

Aanvinken indien u NIET op de hoogte  
  gebracht wil worden van onze aanbiedingen. 

Invullen door medewerker
Pasnummer

Datum uitgifte

Spaarprogramma

Opzoek naar een leuk 
en lekker cadeau? 

Over het 
spaarprogramma

Spaar voor de leukste en 
lekkerste acties bij Kaas at 
Home met Weydeland kaas.

Hoe het werkt?
Vraag een persoonlijke klantenkaart aan. Elke keer 
als u een aankoop doet worden er kaaspunten op 
uw klantenkaart bijgeschreven. Voor elke euro die u 
besteedt ontvangt u 1 Weydeland-kaaspunt. 

Waar spaar ik voor?
Met de kaaspunten kun u sparen voor gratis lekkere 
en leuke acties. Spaar nu met Weydeland kaas 
voor het Boska servies of de leukste spellen en 
beleef gezellige momenten met vrienden en familie. 
Liever korting? Lever dan 100 punten in voor €2,50 
korting. 

Ga voor de algemene voorwaarden en meer 
informatie over het Weydeland spaarprogramma 
naar www.weydelandkaas.nl!

Bestellen kan ook 

per e-mail!



Gemarineerde belegen Weydeland kaas bij 
de borrel of op het kaasplankje

Ingrediënten voor 3 personen
•	 400 gr Belegen Weydeland kaas
•	 2 rode pepertjes
•	 Zout
•	 2	teentjes	knoflook
•	 2 dl San Mauro olijfolie
•	 2 theelepels tijm

Bereidingswijze
Snijd de Belegen Weydeland in blokjes. Snijd de 
pepers in de lengte door midden en verwijder de 
zaadjes.	Wrijf	ze	in	een	vijzel	met	zout	fijn.	

Schenk de olijfolie in een kom en pers de 
knoflook	erboven	uit.	Roer	het	pepermengsel	
door de olijfolie. Voeg de blokjes belegen 
Weydeland toe met de tijm. 

Laat de kaas afgedekt 24 uur in de koelkast 
marineren. Haal de kaas 30 minuten voordat 
deze wordt geserveerd uit de koeling, zodat 
de kaas op kamertemperatuur kan komen. De 
smaak is dan op haar best!

0914

Recept

Of kies voor: €2,50 KORTING
100 punten

Spaarprogramma
Tafelen met WEYDELAND kaas!

Kaasraspmolen
325 punten
t.w.v. € 12,90

Kaasplank friends
250 punten
t.w.v. € 9,90

Living bord 21 cm
225 punten
t.w.v. € 7,90

Broodschaal
650 punten
t.w.v. € 27,90

Partyclette
350 punten
t.w.v. € 14,90

Mok
150 punten
t.w.v. € 4,90

Kaasschaaf
275 punten
t.w.v. € 10,50

Tapasschaal klein
150 punten
t.w.v. € 4,90

Tapasschaal groot
200 punten
t.w.v. € 6,90

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
IBAN:	NL83RABO0143220128

U kunt bij 

mij pinnen!


