
WIE NODIG 
JIJ UIT MET 
KERST?
Wij nodigen jou uit vóór kerst!



tKAAS, KLOKJE 
KLINGELINGELING
Harde kazen zijn uitermate geschikt 
voor een kaasplateau maar ook 
heerlijk in vele gerechten. Koken 
met kaas geeft vele mogelijkheden. 
Wij hebben voor iedere smaak een 
kaas in huis.

Stompetoren Grand Cru
500gr 8.95
Pecorino met truffel   
100gr 5.95
Zwitserse Nonnenstolz   
100gr 3.95
Deense grotgerijpte kaas BIO  
100gr 2.95
Hollandse kaas & bospaddenstoelen
250gr 5.95
Bospaddenstoelen tapenade  
100gr 2.95
Limited edition Spaanse kruiden 
500gr 5.95
Fruity Toast in diverse smaken 
Per pak 3.95
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Fourme au Sauternes   
100gr 3.95
Le Petit Boyard    
per stuk 6.95
Shropshire Blue met whisky   
100gr 3.45
Blu’ 61 al Passito Rosso   
100gr 5.95
Portugese kaasbegeleiders cadeau set
1 set  10.95
Fruity Toast in diverse smaken  
per pak 3.95

O KAASPLATEAU,
O KAASPLATEAU...
Onze buitenlandse kazen zijn met 
zorg geselecteerd en beoordeeld op 
smaak, geur en intensiteit. Doordat 
wij de kazen net iets langer laten 
rijpen krijgen zij een mooier pallet 
en geniet je langer. 
Kom en stel je eigen plateau samen!
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LAST CHOCOLATE
I GAVE YOU MY HEART
Wie heeft zijn hart niet verloren 
aan chocolade? Wetenschap heeft 
bewezen: je wordt er blij en geluk-
kig van. En dat willen we allemaal 
met kerst. Wij hebben de mooiste 
en lekkerste kerstchocolade om 
jezelf of een ander te geven.

Cannoli koekjes in div. smaken  
per stuk 1.25
Chocolade taarten in div. smaken 
100gr 2.95
Chocolade kerststerren & kerstbomen 
per stuk 4.95
Chocolade kerstkransen   
per stuk 4.25
Panforte met vijgen & noten  
100gr 2.95
Chocolade kerstbonbons  
100gr 3.45
Chocolade truffels in div. smaken  
100gr 4.95



VScALL I WANT FOR CHRISTMAS IS MEAT
Naast de traditionele gevulde kalkoen en Beef Wellington zijn vlees-
waren zeer geliefd met kerst. Er zijn heerlijke gerechten mee te maken 
maar ook als tapas goed inzetbaar. Extra tip als voorgerecht is de 
bavette, met zijn vlezige smaak en delicate textuur heeft hij meer bite 
als carpaccio.

Runder bavette
100gr 3.95
Exclusivo Chorizo Pamplona
100gr 3.95
Eendenpastei met port & pistache
100gr 2.95
Paté met dadels en hazelnoot  
100gr 2.95

Arrosto gekruide en gekookte parmaham
100gr 3.95
L’Umbracio, rauwe ham in wijnmost
100gr 5.95
Gestoomde en gekruide pastrami
100gr 4.95



A gRUDOLPH THE RED NOSED 
WINEDEER
Geen kerst zonder een mooi glas wijn. 
Schenk je veel aandacht aan de juiste 
ingrediënten in de lekkerste gerechten, 
dan adviseren wij graag een bijpassende 
wijn. Een goede wijn-spijs combinatie 
kan jouw kerst tenslotte maken (of 
breken). Ben je op zoek naar rood, wit, 
bubbels, port, sherry of zoet, je kunt  
bij ons terecht, voor iedere prijsklasse.

ENKELE SUGGESTIES
PRIJZEN PER FLES (VANAF)

Vinho da   
Casa Branco & Tinto 5.95
Dal Cero 8.45
Zinio Rioja 8.45
Ehrhart Elzas wijnen 9.45
Quinta Romaneira Port 10.95
Zuleta Sherry PX 11.95
Wakefield Estate 12.95
Weingut Martin Wassmer 13.95 
Maison Roche  
de Bellene Bourgonge 16.95
Fiou Sancerre 18.95
Domaine Vrignaud Chablis 19.95
Veuve Fourny Champagne 37.50



AWE FISH YOU A MERRY 
CHRISTMAS
Elk jaar is het weer een feest om uit de 
vele lekkere visproducten de mooiste 
te kiezen. Vis is niet alleen heel 
feestelijk maar ook gezond. Of het een 
kant en klare quiche, een goed gevulde 
salade of een van onze zalmproducten 
is, ze voelen zich als een vis in het 
water op een mooi gedekte kersttafel.

Gerookte Schotse zalm
100gr 6.95
Warm gerookte forel
100gr 3.95
De lekkerste gerookte zalmfilet
100gr 6.95
Wilde zalm Red Sockey
100gr 6.95
Garnalensalade
100gr 2.95
Kreeftensalade
100gr 3.95
Garnalen in knoflookolie
100gr 5.95
Quiche zalm-spinazie
100gr 2.95 
Zalmtartaartjes
per stuk 1.50
Kwarteleitjes
doos 3.95
Mosterd-dille saus
per fles 3.95



VupCHEESY NEW YEAR
Deze tijd van het jaar een niet te vers-
maden kaasfondue. De Vacherin 
mont d’Or gaat even in de oven 
met een teentje knoflook, scheutje 
witte wijn en wat rozemarijn. 
Traditioneler kunnen we het niet maken 
en lekkerder ook niet. 

Nu per stuk 10.95

AtYnSMOKEY NEW YEAR
Tijdens onze wijnreis meerdere 
malen genoten van dit traditioneel 
Portugese gerecht. Makkelijk en 
origineel hapje voor de oudejaars-
avond (of andere gezellige 
feestavonden).

TERRACOTTA BBQ-SET
2 chorizoworstjes, brandspiritus 
en gebruiksaanwijzing 
van 29.95 voor 24.95



YrpIK GEEF JE EEN VROLIJK 
KERSTFEEST!
We hebben altijd de allerleukste en 
allerlekkerste cadeaus in de winkel  
staan. Voor iemand die het echt 
verdient, een hart onder de riem nodig 
heeft of degene die je het gewoon 
gunt…. Zoek je iets anders moois en 
speciaals, maken we jouw cadeau 
natuurlijk ook graag op maat.  

CADEAU SUGGESTIE
Een prachtig Grand Cru bier met 
een heerlijk stuk Grand Cru kaas 
in een kistje nu samen 
van 19.95 voor 17.95

D
e aanbiedingen uit deze uitgave zijn tot 14 dagen na uitgifte geldig of zolang de voorraad strekt. D

ruk- en zetfouten onder voorbehoud.


