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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

Voorbereiding
Kook de aardappelen in de schil bijna gaar. Kook
ook de witlofstruikjes bijna gaar. Verwarm de
oven op 200 graden Celsius. Schil de aardappelen
en snijd ze in plakjes. Vet een ovenschaal in met
olijfolie.

Bereidingswijze
Leg de aardappelschijfjes hier dakpansgewijs en
in lagen hierin. Strooi over iedere laag wat peper.
Schenk de bouillon hierover heen. Halveer de
witlof en wikkel om elke struikje een plakje ham.
Zet de schotel 10 minuten in de voorverwarmde
oven. Ondertussen bak de champignons in de
overige olijfolie. Verdeel de champignons over
de schotel en doe de kaas in blokjes gesneden
eroverheen.
 
Eet smakelijk!

Ingrediënten voor 4 personen:
• 4 struikjes witlof
• 1 dl witte wijn of ontvette bouillon
• 8 plakjes Coburgham
• 200 gr kleine champignons gehalveerd
• 250 gr Weydeland 35+
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• 800 g aardappelen
• 2 el olijfolie
• zout en peper

Witlof
Met ham en Weydeland kaas

Worst
Lever-, gekookte-, paarden- en grillworst

Diverse versgebrande noten en meer:
Chocolade: pinda’s, -rozijnen, - aardbeien,
 - 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 
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 Herfstvakantie  ma 19 okt t/m di 20 oktDankdag  woe 4 nov vanaf 17:00 uurKerstavond do 24 dec vanaf 18:30 uur1e Kerstdag vrij 25 dec 
Oudjaarsdag do 31 dec 
voor alle actuele dagen: www.kaasathome.nl

WhatsApp: Klein berichtje, 

groot plezier!
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Kaas in de kijker:
Brie

Brie is een kaas uit Frankrijk die tot de familie 
van de zogenaamde ‘zachte zuivelproducten’
behoort. Traditionele Brie wordt van rauwe 
maar ook van gepasteuriseerde melk 
gemaakt. 

De kunst van Brie maken is om de lagen 
wrongel gelijkmatig in de kaasvormen te 
scheppen en vervolgens de wei er goed uit 
te laten lopen. Het mengsel wordt verwarmd 
tot een maximale temperatuur van 37°C.

Als de kaas stevig genoeg is geworden wordt
deze op stromatjes gelegd. Daar wordt hij
geregeld omgekeerd en bestrooit met de
schimmel Penicillium candidum, Penicillium
camemberti en/of Brevibacterium linens.
Op die manier krijgt Brie zijn kenmerkende
smaak en vorm.

Brie rijpt minimaal 4 weken bij een constante
temperatuur.


