Producten

Overig

Smeuïge (room)boter en olie
Roomboter gez./ongez. Zeeuwsmeisje
Becel
Olijfolie
Croma
Balsamico olie
Bertolli
Diverse soorten eieren
Scharrel L/XL
Biologisch
Worst
Lever-, gekookte-, paarden- en grillworst
Kipproducten
Kiprollade
Kipfilet
Kipdijfilet
Kippenpoot (incl. dij)
Kipdrumsticks
Kipsticks
Kipkarbonade

Kalkoenfilet
Kalkoendijen
Kipcordenbleu
Kipburger
Kipsaté

Diverse versgebrande noten en meer:
Chocolade: pinda’s, -rozijnen, - aardbeien,
- pindarotsjes, handw.bonbons
Nougat
Pinda’s
Cashewnoten
Fujimix
Pistache
Walnoten/Pecannoten Soja cookies
Bakedround
Luxe notenmelange
Mooncracks
Studentenhaver
Kaasvlinders/
Suikerpinda´s
-stengels/-bollen
Katjan pedis
Gem. zoutjes

Lekker bij
de Paasbrunch!

Overheerlijk

Recept

Paas Tosti

www.kaasathome.nl

Met Villa Moutarde

Boodschappen (4 pers.)
- 2 rode uien
- 2 el limoensap
- ½ tl zout
- 1 tl suiker
- 150 g Villa Moutarde
- 100 g zachte roomboter

- 8 plakken ambachtelijk brood
- 100 g rosbief
- 50 g veldsla
- 4 el mayonaise

Bereidingswijze
Halveer de ui en snijd in hele dunne reepjes. Verwarm
de limoensap in een pannetje met het zout en de suiker
tot deze zijn opgelost. Schenk over de rode ui en laat
even marineren. Schaaf de Villa Moutarde in dikke
plakken. Besmeer alle plakken brood aan de buitenkant
met roomboter. Beleg 4 van de boterhammen op de
kant zonder boter met de kaas en rosbief. Verdeel de
veldsla en de helft van de uitjes erover. Besmeer de
andere boterhammen op de kant zonder boter met
mayonaise. Leg de boterhammen met mayonaise op
de boterhammen met de kaas en rosbief en druk aan.
Verhit een grote koekenpan en bak de tosti’s hierin op
middelhoog vuur om en om in 5 minuten goudbruin.
Eetsmakelijk!
Tip:

besmeer het brood ook met een beetje mosterd!
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Hele Fijne
Paasdagen
gewenst!
Kaas@Home by Gert den Hartog
Apollostraat 19 - 3371 XB
Hardinxveld-Giessendam
Mob: 0653 310 668
Email: info@kaasathome.nl
Website: www.kaasathome.nl
IBAN: NL83RABO0143220128
Btw-nr: NL001142122B65

Hollandse

do 1 apr vanaf 19:30 uur
vr 2 apr
ma 5 apr t/m di 6 apr
di 27 apr
do 13 mei t/m vrij 14 mei
ma 24 mei
ma 26 juli t/m di 10 aug
ma 18 okt en di 19 okt
wo 3 nov vanaf 17:00 uur

kaas

kaas

Dagen dat ik niet bij u langskom
Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Pasen 		
Koningsdag
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
Herfstvakantie
Dankdag		

Buitenlandse

Weydeland 48+ Weydeland 35+ Weydeland 20+

voor alle actuele dagen: www.kaasathome.nl

Kaas in de kijker:

Weydeland 48+ Erfgoed Stelling
Flinck

Villa Nella

Smeuïge boerenkaas met
olijfjes, zongedroogde tomaatjes
en een vleugje knoflook.
8 weken natuurgerijpt.

Oudelandse
Boeren

De lekkerste
kaas voor het
paasontbijt!

Mèkkerstee

Oude Tolbrug

Biostee

MRIJ

ha

Jerseyhoeve

....Vraag naar meer!
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Val-Dieu

Brie de Meaux

Manchego

Gruyère

Roche Baron

Roombrie

Gorgonzola

Pecorino

Parmesan
Reggiano

Chevretta

Ambachtelijke kruidenkazen
W

Roquefort

Emmentaler

Valdeon

.....& nog meer!

