Spaarartikelen

Over het
spaarprogramma

Tafelen en- of spelen met WEYDELAND kaas!
Kaasplank friends

Living bord 21 cm

250 punten

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

Gatenkaas

225 punten

350 punten
Monopoly

1300 punten
Tapasschaal groot

200 punten

Koehandel

350 punten
Broodschaal

650 punten

Mok

150 punten

Tapasschaal klein

Toren van Kaas!

150 punten

475 punten
Malle muis reiseditie

250 punten

Kaasraspmolen

325 punten

Partyclette

350 punten
50 spellendoos
Kaasschaaf

225 punten

275 punten
Rummikub 6 pers.

Of kies voor: €2,50 KORTING

100 punten

1300 punten

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!

Inschrijven
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.

Recept

www.kaasathome.nl

Weydeland kaassoep
Ingrediënten voor 4 personen:
• 2 el boter
• 3 el bloem
• 8 dl bouillon (of water en 2 bouillonblokjes)
• 1 uitje
• 1 dl koffieroom
• 100 gr oude Weydeland
• 1 el peterselie
Bereidingswijze
Smelt de boter in een pan en voeg de bloem
toe. Roer goed door elkaar en laat het mengsel
een minuutje gaar worden. Giet de bouillon erbij
en breng het goed roerend aan de kook. Het
geraspte uitje en de koffieroom toevoegen en 5
minuten laten pruttelen. In de tussentijd de oude
Weydeland raspen en dan de pan van het vuur
halen. De kaas aan de soep toevoegen en goed
roeren (niet weer op het vuur zetten) totdat de
kaas is gesmolten. Serveer de soep gegarneerd
met de peterselie. Geef er stokbrood bij.
Variatietip:
Voeg samen met de uitjes wat gesnipperde
paprikastukjes toe.

Invullen door medewerker

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
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