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Overheerlijk

Recept

Zeeuwsmeisje
Alpro soja
Olijfolie
Balsamico olie

Diverse soorten eieren
Scharrel L/XL Biologisch

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

Nougat 

Fujimix  
Soja cookies
Bakedround 
Mooncracks
Kaasvlinders/
-stengels/-bollen 
Gem. zoutjes

Producten 
Overig

Bereidingswijze
Verwarm de oven voor op 200 °C. Snijd de kipfilet 
in blokjes. Rasp de kaas. Snijd de champignons 
in plakjes en snijd de rode ui in stukjes. Kook de 
aardappels in een pan met water beetgaar (ca. 11 
minuten). Snijd vervolgens de aardappels in plakjes. 
Verhit de olie of boter in een pan en bak de kip 
goudbruin. Strooi peper, zout en paprikapoeder over 
de kipfilet. Als de kip gaar is, voeg de champignons 
en ui toe. Voeg beetje bij beetje de spinazie toe aan 
de kip, champignons en ui en laat de spinazie slinken. 
Voeg de aardappelplakjes toe. Voeg vervolgens 
crème fraiche toe aan het mengsel en roer door. Doe 
alles in een ovenschaal. Bestrooi het mengsel met 
Weydeland 35+ kaas. Bak de ovenschotel op 200 
graden, totdat de kaas gesmolten is (ca. 20 minuten). 

Eet smakelijk!

Ingrediënten voor 4 personen:
• 150 gram Weydeland 35+
• 500 gram kipfilet
• 700 gram aardappelen
• 450 gram verse spinazie
• 200 gram kastanjechampignons
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 250 gram créme fraiche
• 1 rode ui
• paprikapoeder, peper en zout
• Olie of boter om te bakken

Ovenschotel
Met kip, spinazie en Weydeland 35+

Worst
Lever-, gekookte-, paarden- en grillworst

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

Kipproducten
Kiprollade  
Kipfilet 
Kipdijfilet
Kippenpoot (incl. dij)
Kipdrumsticks 
Kipsticks 
Kipkarbonade

Kalkoenfilet
Kalkoendijen
Kipcordenbleu 
Kipburger
Kipsaté 



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 
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 
Bevrijdingsdag di 5 mei 
Hemelvaart do 21 mei t/m vrij 22 meiPinksteren ma 1 juni
Zomervakantie  ma 27 juli t/m di 11 aug  
voor alle actuele dagen: www.kaasathome.nl

WhatsApp: Klein berichtje, 

groot plezier!

Manchego
Manchego (of Queso Manchego) is een Spaanse
kaas uit de regio La Mancha, gemaakt van de
melk van het schapenras Manchego. Manchego is
een geperste kaas met een licht pikante en zoute
smaak.

Manchego is de meest populaire DOP kaas uit
Spanje en wordt bereidt uit 100% schapenmelk.
Hoe ouder de kaas, des de pikanter de smaak!

Smaak: Licht pittig
Rijping: Minimaal 12 maanden
Geen eetbare korst!

Tip: Manchego is heerlijk met Spaanse
tapas, zoals serranoham en zwarte olijven
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Kaas in de kijker:


