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Overheerlijk
Recept

Zeeuwsmeisje
Alpro soja
Olijfolie
Balsamico olie

Diverse soorten vrije uitloop eieren
Scharrel L/XL Biologisch

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

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

Kiprollade
Kalkoenfilet
Kalkoendijen
Cordenbleu
Kipsaté

Nougat
Fujimix 
Bakedmix
Kaasvlinders/
-stengels/-bollen 
Gem. zoutjes
Pistache

Producten Overig

Bereidingswijze (50 min):
Halveer de uien en venkelknollen. Verwijder ook het hart 
van de venkelknollen. Snijd alles in dunne reepjes en 
hak de knoflook fijn. Verhit de boter en olie in een grote 
soeppan. Voeg de knoflook en anijszaad toe en fruit kort 
aan. Voeg de ui en venkel toe en bak op middelhoog vuur 
tot de groenten beginnen te karameliseren. Roer af en toe. 
Dit duurt ongeveer 30 minuten.Verwarm ondertussen de 
oven voor op de grillstand. Snijd het stokbrood in dunne 
plakjes en rasp de weydeland oude kaas. Leg de broodjes 
op een met bakpapier beklede bakplaat en verdeel 2/3e 
van de kaas erover. Bak ze in 10 minuten onder de grill 
goudbruin en krokant. Schep de bloem door het ui-
venkel mengsel. En bak drie minuten mee. Blus af met de 
pastis en de groentebouillon. Breng op smaak met zout 
en peper en laat nog 10 minuten doorkoken. Schep voor 
het serveren de soep in ovenvaste kommen. Leg in iedere 
kom twee stokbroodjes en bestrooi met extra kaas. Zet de 
kommen nog vijf minuutjes in de oven om te gratineren.
Hak ten slotte de bieslook fijn en bestrooi de soep 
hiermee. Serveer de soep met de rest van de broodjes. 

Soep voor 6 personen:
1 kg Uien
2 Venkelknollen 
4 tenen Knoflook 
1 el roomboter
2 el olijfolie
1 tl Anijszaad
2 el Bloem
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50 ml Pastis 
1,5 liter Groentebouillon
150 g Oude Weydeland kaas
1 Stokbrood 
Zout en peper naar smaak
10 g Bieslook 

Uien-Venkelsoep
Met Weydeland Oud

Worst
Lever-, gekookte-, paarden- en grillworst

Diverse versgebrande noten en meer:
Chocolade: pinda’s, -rozijnen, - aardbeien,
- brokken, - pindarotsjes, handw.bonbons
Cashewnoten
Katjan pedis
Studentenhaver
soja cookies
Luxe notenmelange
Suikerpinda´s
Walnoten
Pinda’s



Buitenlandse kaas

Roombrie         Gorgonzola       Emmentaler

  Pecorino              Cantal            Valdeon

.....& nog meer!

Manchego         Gruyère          Roche Baron

Roquefort       Passendale    Brie de Meaux

....Vraag naar meer!

Hollandse kaas

Weydeland 48+  Weydeland 35+  Weydeland 20+

Oudelandse      Oude Tolbrug       Chevretta
   Boeren

Mèkkerstee            Biostee        Jerseyhoeve

Villa Truffo     Villa Jardin       Villa Ortica

Villa Nella     Villa Picanto Villa Verde

Dagen dat ik niet bij u langskom 
Vakantie  ma 13 jan t/m vrij 17 jan Vader-Zoon wknd ma 2 mrt
Biddag  woe 11 mrt vanaf 17:00Witte Donderdag do 9 apr vanaf 20:00
Goede Vrijdag vrij 10 apr
Paas Maandag  ma 13 apr
Koningsdag ma 27 apr 
Hemelvaart do 21 mei t/m vrij 22 mei 
voor alle actuele dagen: www.kaasathome.nl

WhatsApp: Klein berichtje, 

groot plezier!

Gorgonzola
Deze volle Italiaanse blauwader wordt gemaakt van 
rauwe koemelk en rijpt op stro. De smaak is niet 
heel sterk, maar wel heerlijk romig. In tegenstelling 
tot de Gorgonzola Piccante die 6 maanden nodig 
heeft, rijpt deze maar 3 maanden waardoor hij 
zacht en smeerbaar is en vaak wordt gebruikt bij de 
bereiding van soepen, sauzen of andere gerechten. 
Oorspronkelijk werd de kaas geproduceerd in het 
gelijknamige dorpje in de buurt van Milaan, maar 
tegenwoordig ook in de regio’s Como, Pavia en 
Novara. Het verhaal gaat dat er naast een herberg 
in Milaan een boer, genaamd Piermarco Bergamo, 
de kaas heeft ontwikkeld. Gorgonzola Dolce is 
zo zacht dat je hem met een lepel kunt eten. Zo 
wordt hij ook vaak geserveerd. Aan snijden hoef 
je niet te denken: de kaas ‘loopt’ weg voordat je 
de kans krijgt. Gorgonzola Dolce is een populaire 
dessertkaas, met een bijpassende wijn, maar daar 
blijft het niet bij. Eet hem als voorafje, gebruik hem 
voor een onvergetelijke pastasaus of smelt hem - 
met mate - op een pizza. En dan hebben we het nog 
niet over gegrilde vijgen met Gorgonzola of spinazie 
uit de oven met Gorgonzola.
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Kaas in de kijker:


