
Recept van de maand!

Oranjetaart met 
blauwader kaas

Ingrediënten voor 4 personen
• 2 pakjes diepvries bladerdeeg
• 8 flinke winterpenen
• 200 gram rozijnen
• 400 gram blauwader kaas
• 4 eieren
• 0,5 liter room
• 40 gram boter
• peper en zout

Bereidingswijze
Schil de winterpenen en rasp ze. Bedek een met boter 
ingevette ovenschaal met bladerdeeg. Doe de geraspte 
winterpenen in een schaal en strooi de rozijnen en 
blauwader kaas er overheen. Klop het ei met de room en 
wat peper en zout los in een kom. Giet dit mengsel over 
de winterpenen, rozijnen en de kaas. 

Bak de Oranjetaart in 35 minuten gaar in de oven op 180 
graden.

Tip: Drink er voor deze gelegenheid Oranjebitter bij. 
Deze taart smaakt ook koud prima.

Eet smakelijk!

Peper Rebel
Heeft u de Peper Rebel al eens geprobeerd? Een 
heerlijke pittige bergkaas met groene en rode peper! 

De kaas wordt vijf maanden gerijpt. De Peper 
Rebel is gemaakt van gepasteuriseerde koemelk. 
Het is een bijzondere kaas en heeft een lekkere 
pittige smaak. De Peper Rebel is een kaasje 
van 6 kilo en is zeker het proberen waard!

Bijzondere kaas

De peper geeft de kaas een bijzonder aroma!
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U kunt bij 

mij pinnen!

Bestellen kan ook 

per e-mail!
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Dagen dat ik niet bij u langskom
Koningsdag:  Woensdag 27 april
Hemelvaart:  Donderdag 5 mei en vrijdag 6  
  mei
Pinksteren:  Maandag 16 mei
Zomervakantie: Maandag 25 juli t/m dinsdag  
  8 augustus
Dankdag:  Woensdag 2 november 
2e Kerstdag;  Maandag 26 december

Voor actuele dagen: www.kaasathome.nl

Kaasassortiment
Hieronder vindt u een selectie uit mijn kaasassortiment: 

Kaasassortiment
Roombrie    Blauwader kaas Emmentaler

 Weydeland 
48+ kaas

Weydelijner 
35+ kaas

Twight  
20+ kaas

Oudelands Boeren 
Boerenkaas 

Old Weydeland 
Echt oud!

Chevretta 
Geitenkaas

Mèkkerstee 
Geitenkaas Bio

Cato 
Koekaas Bio 

Jerseyhoeve 
Jerseykaas Bio

Villa Nella 
Italiaans

Villa Picato 
Lekker pikant!

Villa Verde 
Pestokaas 

Villa Truffo 
Truffelkaas  

Tynjetaler 
Ietwat zoete boer

 

Villa Ortica 
Boerenkaas met  

brandnetel.

Cantal Reggiano Walnoten Kaas

Overig assortiment

Bertolli
Zeeuwsmeisje
Alpro soja
Olijfolie
Balsamico olie

Diverse soorten vrije uitloop eieren
Scharrel L/XL Groen gilde/bio

Kipproducten
Biologisch scharrelfilet
Kipburger
Kipfilet
Kippenpoot (incl. dij)
Kipkarbonade
Kipdrumsticks
Kipsticks

Diverse versgebrande noten en meer:
Chocolade pinda’s/rozijnen/aardbeien/
brokken/ pindarotsjes
Cashewnoten
Katjan pedis
Studentenhaver
soja cookies
Luxe notenmelange
Suikerpinda´s
Walnoten

Smeuïge (room)boter en olie
Roomboter gez./ongez.
Becel
Remia
Croma
Bleuband

Kiprollade
Kalkoenfilet
Kalkoendijen
Lever
Cordenbleu
Kipsaté

Pinda´s
Pistache
Nougat
Truffels
Fujimix 
Bakedmix
Kaasvlinders/
-stengels

Spaart u al mee met het spaarprogramma?
Vraag een persoonlijke klantenkaart aan. Voor 
elke euro die u besteedt ontvangt u 1 Weydeland-
kaaspunt. Hiermee kunt u sparen voor het Boska 
servies, korting of de leukste spellen!

Proef en bestel de lekkerste kazen by Gert den Hartog!

Op zoek naar een lekker 
cadeau? 
Verras vrienden, relaties of 
familie met een smakelijk 
cadeau. Ik maak complete 
geschenkpakketen voor 
u klaar. Vanaf €15,00 per 
pakket. 

& geraspte kaas


