Het perfecte kaasplateau
Bleu d’Auvergne

Jonge blauwader kaas uit de Auvergne met
een frisse ziltige romige smaak. Is ook goed
inzetbaar in de keuken door salades en sauzen.

Vacherin Mont D’or

Deze kaas wordt van volle rauwe melk gemaakt van
koeien van het Montbéliard-ras. Oudejaarsavondtip:
Smaakvolle kaasfondue. Recept in de winkel verkrijgbaar.

doosje

Tip: Haal de kazen op tijd
(uit de koelkast). Gerijpte
kazen op kamertemperatuur
smaken beter!

100gr

9.95

2.50

Comté

18 maanden grotgerijpte
bergkaas uit de Jura met een smaakcombinatie van zoet en pittig.

100gr

3.95

De Raincoast crisps
zijn ongekend populair in
Canada. Niet alleen omdat
ze lekker zijn om op te
knabbelen maar ook omdat
ze heerlijk combineren met
je favoriete dip, kazen of
antipasti. Verkrijgbaar in de
smaken cranberry/hazelnoot
– vijgen/olijf of rozemarijn/
rozijn/pecan.

doosje

5.95

Brie de Meaux

Traditionele Franse rauwmelkse
witte korstkaas. Is voller van smaak
dan een gewone brie en wordt naar
mate van rijping krachtiger.

100gr

Caprifeuille

2.75

Epoisse Berthaut

KerstTapas

Bekende kaas uit de Bourgogne wordt
gewassen met een mengsel van water en de
Eau de Vie Marc de Bourgogne. De smaak is
romig en pikant met een zilte toets.

100gr

Dit kaasje uit de regio Poitou
wordt de Rolls-Royce onder de
geitenkazen genoemd.
De smaak is krachtig en fris.
Tip: zeer verrassend in combinatie
met donkere chocolade!

per stuk

9.95

3.95

Terriyaki balletjes

Een heerlijk hapje met Oosterse finesse.

Serranoham

100gr

15 maanden gerijpte rauwe ham,
smelt op de tong.

1.95

Zie cadeautip!

Pincho’s

Marcaboule

Griekse olijven

Zeer aangename olijven waar je de vingers bij
aflikt. In de variaties oregano, rode paprika of
knoflook/rozemarijn.

100gr

1.95

Gedroogde tapasworstjes.
Klein maar fijn.

100gr

3.95

Smakelijk kipspiesjes. In de variaties
mild, knoflook op ketjap!
(Heel even opwarmen).

100gr

2.95

Kazen met een slok op
Kaas geaffineerd in sterke drank is verslavend lekker.
Deze populaire combinatie is verkrijgbaar in vele variaties.
Wij hebben de allerlekkerste voor jullie geselecteerd.
Uitgesproken smaken voor de échte liefhebbers,
dat kan alleen bij de specialist!

Arrigoni Rossini

Italiaanse blauwe kaas gewassen
met rode wijn.

100gr

4.95

Le Poneau

Vierkante kaas met een zachte
textuur. Bedekt met kruim
gedrenkt in L ‘Eau de Vie.

per stuk

8.95

Cahills Vodka/Blue Berry
Krachtige Ierse cheddar in
wodka met bosbessen.

100gr
CADEAUTIP!

Charcuterie plank

Voor mensen die graag het
heft in handen nemen.
Klem met serranoham en mes.

39.

2.95

95

Happen van de plank! Onmisbaar op ieder feestje of als borrelhapje in de middag. Het is simpel, snel klaar
en altijd een succes. Wij hebben voor ieder moment, iedere smaak en elk gezelschap een variëteit aan
producten in huis om oneindig te combineren.

Salamour

Smakelijke cervelaat met comté
kaas en een pepermantel.

100gr

3.95

Brisaola

Authentiek stuk rundvlees dat
vaak geserveerd wordt met olijfolie,
citroensap en zwarte peper.

100gr

5.95

Proscuito sella al tartufo
Heerlijke rauwe Italiaanse ham met
een subtiele truffelsmaak.

100gr

5.95

Varkens entrecôte

Ambachtelijk gegaard varkensfilet om als
borrelhap te serveren.

100gr

2.95

Bijzonder & van eigen bodem
Maas-Rijn-IJssel

(rauwmelks 50+)
Als Oud Hollands ras geeft de MRIJ beduidend
minder melk dan de gemiddelde Nederlandse
melkkoe. De kwaliteit van de melk vertaalt zich
in hoge eiwit en vetgehaltes, die in de smaak
van de kaas is terug te vinden. Ook deze kaas
is bereid uit rauwe melk en wordt gerijpt in de
traditionele korst.

500gr

8.95

Montbéliarde BIO

(rauwmelks 50+)
De melk van de Montbéliarde
wordt rauw verwerkt, zodat
zo veel mogelijk de oorspronkelijke eigenschappen
van de melk behouden
blijven. De melk komt van
twee melkmalen, waarbij
voor het kaasmaken de
gekoelde avondmelk en
nog warme ochtendmelk wordt gebruikt.
De kaas wordt gerijpt
met een natuurlijke
en eetbare korst.

MEESTER
AFFINEURS

Dit jonge bedrijf, gelegen tussen de
Utrechtse en Veluwse Heuvelrug,
heeft zich toegelegd op
ambachtelijk kaasmaken.
Bereid uit raszuivere rauwe melk
van ‘vergeten rassen vee’.
Onlangs kregen zij het certificaat:
ERKEND STREEKPRODUCT!
Meer info: meester-affineurs.nl

GEBROEDERS DE WOLF

Om de populatie gezond te houden schieten de jagers Martijn en Tom al jaren het overschot
aan ganzen. En omdat zij vonden dat er te weinig met de ganzen werd gedaan begonnen zij in
2014 met charcuterie Gebroeders de Wolf. Het vlees wordt verwerkt door de Gebroeders
de Wolf, de veren gaan naar de
dekbeddenindustrie en de karkassen naar de
dierentuin. Zo krijgt de gehele gans
een goede bestemming. Het pure vlees van wilde
ganzen is mager en zeer smaakvol.
Meer info: gebroedersdewolf.nl

100gr

2.49

Terrine van wilde gans met
kalfslever en Madeira
Heerlijk smeuïg en verfijnd van smaak

100gr

5.95

Rillettes van wilde gans

Zacht gegaard en de delicate smaak behouden.
Op toast of op de boterham.

weckpot

1 4.95

Wilde ganzenworst

Lekkere wildsmaak door de gebruikte
kruiden en dieprood van kleur.

per stuk

Wilde ganzenborst

Na 4 dagen pekelbad met kruiden wordt
de ganzenborst 12 uur gerookt om als
laatste te garen in de oven. Heerlijk
sappig met een lichte rooksmaak.

100gr

5.95

BRANDT & LEVIE

Brandt & Levie worstmakers is een jongensdroom die is uitgekomen.
Het bedrijf is in 2011 opgericht door 3 vrienden. De worstmakers zijn
nu uitgegroeid tot een duurzame onderneming waarbij alles van kop tot
staart, van ons goed gehouden Nederlands varken, wordt gebruikt. Sinds
ze begonnen met Brandt & Levie hebben ze altijd een duidelijk doel gehad:
De beste worsten produceren op een verantwoorde manier. Daarmee
willen ze mensen inspireren minder vlees én beter vlees te eten.
Meer info: brandtenlevie.nl

Droge worst

De truffelworst en blauwe kaas & sparworst
zijn speciaal voor de feestdagen ontwikkeld en
laten qua smaak en beleving de zintuigen
overuren draaien. De klassiekers
knoflook/rozemarijn en zwarte peper zijn volgens
goed Italiaans recept geproduceerd en 3 tot 8
weken gedroogd in speciale rijpkamers.

klassiekers per stuk 7.95
kerstspecials per stuk 8.95

7.95

Mag het iets meer zijn?
CADEAUTIP!

Met de feestdagen is het heerlijk om jezelf en anderen wat meer te verwennen.
Niet alledaagse luxe producten komen op een mooi gedekte kersttafel prima tot
zijn recht. Omdat ze als ingrediënt perfect passen in je kerstrecept of omdat ze je
smaakpupillen prikkelen waardoor er een bijzonder gelukzalig moment ontstaat.
Het bijzondere gevoel dat kerst in ons teweeg brengt en je graag wilt delen met je
partner, familie, vrienden of ieder ander die je dierbaar is.

Paling & zalm

Dit zijn de duurzaamste en
lekkerste die we konden vangen.

100gr

7.95

3 smaakvolle truffelproducten
in een chique verpakking.

set

39.95

Champagne
Veuve Fourny & Fils

Truffelproducten van
Il Mondo del Tartufo

We kopen in Nederland niet veel
champagne. Als we dan een fles kopen
voor kerst of oud en nieuw laat het dan
wel de allerbeste zijn. Onze champagnes
van het familiehuis Veuve Fourny
zijn allemaal Premier Cru. De hoogste
kwaliteit, sublieme uitstraling en een
tongstrelende smaak. Een feest in het
glas tot de laatste bubbel.

Per fles vanaf

staan al jaren op eenzame hoogte als het om pure truffelsmaak gaat. De allerbeste toprestaurants werken met deze
prachtige kwaliteit en is een sieraad in je kerstgerecht.
Proef de finesse van de truffelolie,
truffelcarpaccio of truffelboter in een
salade of risottorecept.

37.50

truffelolie 14.95 truffelboter 6.95
truffelcarpaccio 14.95

Foie Gras & Foie d’Oie

zijn een ware delicatesse. Ze worden nog lekkerder
door de ‘Foie fin’ (foie gras zonder dwangvoedering)
die onze producent La Beyrie toepast. Zij kiezen
bewust voor de methode om ingrediënten aan de
gezonde lever toe te voegen nadat de dieren zijn
geslacht. Enkel boerenbedrijven die aan de zeer
strenge kwaliteitseisen voldoen mogen het label
CertiConfiance dragen.

per stuk

17.50

Gerookte visbonbons

Deze kant en klare visbonbons van paling,
meerval, zalm en makreel zijn een lust voor
het oog en een traktatie voor de tong.

set

19.95

Quiches met zalm en garnalen
van Saveurs uit Limburg worden wekelijks
versgemaakt en zijn rijkgevuld en vol van
smaak. Even opwarmen en geniet.

klein per stuk 4.95
groot per stuk 8.95

Hubrecht Duijker

Koyle Cuarzo
Sauvignon Blanc

De beroemde Chileense wijnfamilie Undurraga begonnen
in 2006 het kwaliteitsdomein
Viña Koyle. Uit het koelste
gedeelte van de Colchagua
Vallei komt deze biodynamische Koyle Costa
Cuarzo Sauvignon Blanc.
Frissig, spatzuiver en
expressief, met groene
kruiden (waaronder dille)
in zijn aroma’s, alsmede
wat groen fruit. Deze
grote amigo is een groot
liefhebber van zeefruit en
vis tijdens het kerstdiner.

per fles

10.95

Kerstwijnen
Minstens zo belangrijk als de vraag wat eten we met kerst?
Is de vraag wat drinken we daarbij? Want bij een met zorg
samengesteld gerecht of borrelplank hoort een passende wijn.
Het maakt al verschil welk tijdstip van de dag je de
wijn gaat schenken. Laat je daarom met deze
feestelijke dagen altijd adviseren door een
specialist. Neem desgewenst je menu
mee naar de winkel.

Je slaagt bij ons altijd.

Hubrecht Duijker

Côte Mas
Gewurztraminer Brut

Een van de meest opmerkelijke
wijnen uit het assortiment is
de mousserende Côte Mas
Gewurztraminer Brut. Een
wijn die je eerder in de Elzas
dan in de Languedoc zou
hebben verwacht. Vrolijk
bubbelend, zwoel kruidig,
geurend naar o.a. lychees,
mild van toonzetting en
plezierig fris. Deze Vin de
France is een feestelijke,
bijzondere begeleider
van hartig en
milde vooraf
hapjes.

per fles

10.95

Wij sturen onze wijnen ook naar de specialisten.
Deze gerenommeerde wijnschrijvers beoordelen
onze wijnen onafhankelijk en vaak met hele hoge cijfers.
Dit houdt ons scherp om alleen de allerlekkerste

Harold Hamersma

Cinco
Reserva 9-

wijnen voor jullie te selecteren.

Vijf redenen om deze Cinco te kopen.
1: Alleen de mooiste kersen en frambozen
zijn gebruikt. 2: De chicste cacao-aroma’s
tentoongespreid. 3: Zijdezachte
glijtannines. 4: Het strenge ieniemienie
Italiaanse amandel-bittertje voor een
pittige finale. En 5: een van de lekkerste
Chilenen die ik voor DGH18 proefde.
Douze points.

Onno Kleyn

Martin Wassmer
Grauer Burgunder
Spätlese Trocken 8,5

CADEAUTIP!
Firriato Branciforti
Rosso 9- / Bianco 9

Met de titel Weingut des Jahres
2017 ben je een grote wijnmaker in
Duitsland. Als Onno Kleyn je in
de Volkskrant ook nog eens gaat
bejubelen dan verdien je een
plek op de kerstdis. Wassmer
doet alles zo bourgondisch
mogelijk, snoeimethoden,
plantbeheer en vatopvoeding. Het nobelst van al zijn
wijnen is de Grauer Burgunder
Spätlese Trocken, droog maar
breed, geurend naar limoen en
kweepeer. Indrukwekkend van
concentratie, wijnen die al bij
de eerste snuif en slurp hun
hoge niveau kenbaar maken.

per fles

per fles

De Firriato Branciforti Bianco en
Rosso worden beiden door Harold
Hamersma de hemel in geschreven.
Met name de kwaliteit die je
krijgt is bijzonder veel voor zijn
prijskaartje. De Bianco is schoon
en spierwit fruit, kruidigheid,
zuren toucheren de spanningsboog, gastronomisch breed
inzetbaar, de Rosso is karaktervol, donker fruit. Zon en
gezond. Getemde tannines
maar niet te braaf. Een kist
vol Italiaanse schoonheid.

Harold Hamersma

Quinta do Monte d’Oiro
Lybra red 8+

Hét favoriete wijnhuis van Harold
Hamersma met 8 vermeldingen in
De Grote Hamersma 2018. De wijnen
van Quinta do Monte d’Oiro staan op
de kaart in de restaurants van Alain
Ducasse in Parijs en Monaco, evenals
in The Four Seasons Hotels en Le
Cirque in New York. De president
van Portugal wenst evenmin achter te
blijven en schenkt de wijnen tijdens
de officiële staatsbanketten. Met deze
‘instap’ Lybra red heb je al een hele
grote in huis die menig kerstgerecht
als een vorst zal leiden.

22.50 voor 19.95

17.45

11.95

per fles
Onno Kleyn

Dal Cero
VermentinoChardonnay 9-

Een van onze meest
succesvolle witte wijnen
mag ook met de feestdagen niet
ontbreken. Onno Kleyn gaf
deze allemansvriend dit jaar
in de Volkskrant een 9- voor
de prijs/kwaliteit verhouding
met deze woorden: “De
Vermentino waait heftig
dampend en groen van geur
mijn glas uit; het lijkt wel
bijna Sauvingnon Blanc.
Men roert er nog wat
Chardonnay door voor de
balans en vergist de zaak in
eikenhout voor extra body;
mooi mooi mooi”.

per fles

8.95

Hubrecht Duijker

Zinio Rioja Crianza
De Zinio Crianza is afkomstig van een wijncoöperatie met 200 aangesloten leden.
Deze wijn van pure tempranillo werd
14 maanden opgevoed in fusten van
Amerikaans en Frans eikenhout.
Het is dus geen verrassing dat de wijn
flink wat milde vanille en vriendelijk
kruidige houtaroma’s in zijn zachte,
tegelijk krachtige smaak heeft. Deze
moderne Rioja zal het zeer goed doen
bij menig klassiek kerstgerecht.

per fles

9.95

Onno Kleyn

Wakefield Estate
Cabernet Sauvignon 9Wat je van ver haalt is lekker en dat geldt
zeker voor deze krachtpatser. De
Cabernet Sauvignon ontving in de Volkrant
een 9- voor de prijs kwaliteit-verhouding.
Onno Kleyn onderbouwde dit met de
lyrische woorden: “Het fruit knalt als door
een zweep aangezet, hele kisten zwarte bes
struikelen het glas uit, pootje gelicht door
rokerige stronken hout. De smaak is rijk en
fluwelig. Een uiterst aangename kerstwijn
om rood vlees te begeleiden”.

per fles

12.95

9.95

Indruk maak je in een handomdraai!
(Uitgebreide recepten in de winkel verkrijgbaar)

Albero di Natale

Dit feestelijke dessert is een echte Italiaanse klassieker.

(D)romig dessert met meringues

pandoro 17.95 mascarpone 250gr 2.95 banoffee curd - pot 6.95

Simpel, maar zo ontzettend lekker dat iedere gast je zal
vragen om nog een glaasje. Brokkel de meringues en
giet de speciale Zwitserse room erover.
Aftoppen met een vruchtje en blaadje munt.

4 Meringues & Zwitserse room 9.95
(Amuse voor 4 personen).

Benodigdheden voor
het maken van deze
‘Albero Di Natale’:
pandoro, mascarpone,
eieren, suiker, pure
smeltchocolade
en curd.

We love Kaasfondue!

Er zijn al vele recepten op internet te vinden maar wij hebben de allerlekkerste
in de winkel af te halen. Onze favoriet van dit moment: Zwitserse emmentaler,
gruyère en Mont Vully reserve voor de extra bite! Hierbij past alleen de mooiste
pan en lekkerste wijn. Pers 1 teen knoflook uit en smeer de fonudepan hiermee in.
Schenk wat witte wijn in en breng dit al roerend aan de kook. Voeg de vers geraspte
kaas in delen bij de kokende wijn en blijf roeren totdat alles goed gesmolten is.
Heerlijk met brood en groenten.

Emmentaler 100gr 2.45
Gruyère 100gr 3.45
Mont Vully reserve 100gr 3.95

Amuse tip!
Neolea extra virgin Olive Oil

Neolea inspireert met hun prijswinnende extra vierge olijfolie maar ook met de bijzonder
stijlvolle fles die de show steelt in iedere keuken. Maar Neolea is meer dan alleen een
mooie fles met inhoud. Neolea is jong en modern en voegt smaak toe aan zoveel meer
dan alleen brood of een salade, wat dacht u een cocktail? Let op: Niet elke olijfolie is geschikt voor deze cocktail. Na een uitgebreide test kwam de Neolea als lekkerste uit de test.

Fondue pan
koper 99.95

500ml Neolea 19.95

De combinatie van ingrediënten creëert een geur en smaak explosie en laat
op een unieke manier zien dat er met olijfolie nog veel meer te ontdekken valt!
Hieronder het recept en de instructie:

Vin de Savoie per fles

10.45

SHAKE IT!

Meng alle ingrediënten in de shaker
en voeg 3 ijsblokjes toe. Doe de
shaker goed dicht en schudden maar!
Net als je denkt, hij zal nu wel klaar
zijn, schudt nog even flink door.
Eiwit heeft behoorlijk kracht nodig
om goed op te schuimen. Gebruik de
strainer om te zorgen dat je de overgebleven ijsblokjes niet uitschenkt.
Wij serveren de Neolea Cocktail
in een champagneglas.

(Zorg dat je meerdere limoenen in huis hebt want deze cocktail smaakt naar meer)!
MATERIAAL
• 1 cocktailshaker
• 1 jugger of maatbekertje
• ijsblokjes
• cocktail strainer (deze zorgt ervoor dat
de ijsblokjes niet uitgeschonken worden)

INGREDIËNTEN
• 20 ml limoensap
• 45 ml bulldog Gin (of een andere neutrale Gin)
• 20 ml Licor 43
• eiwit van 1 vers ei
• 30 ml Neolea

Raclettebrood
BEREIDING: Snij het brood tot twee derde in, zowel in de lengte als in de breedte zodat er over het gehele brood
blokjes ontstaan van ca. 2 cm. Vul met dikgesneden raclette. Plaats het brood 15 min. in een voorverwarmde oven
o
van 180 C totdat de kaas goed gesmolten is. Bestrooi daarna met peper en gesneden verse bieslook. Brunchen maar!

landbrood per stuk 3.95 raclette kaas 100gr 1.95

Ben je ook zo’n chocoholic?

Kerstfiguurtjes

Kleurig assortiment kerstchocolade
om vrolijk van te worden.

100gr

Kerstbonbons

3.95

Een feestelijk assortiment
handgemaakte kerstbonbons.

100gr

3.95

Kerstchocolade

Onze imposante eetbare kerstdecoratie in
verschillende figuren zien er niet alleen schitterend
uit maar zijn ook nog ontzettend lekker.
Heel leuk om cadeau te geven!

per stuk

4.95

Voor onder de
kerstboom…

Waanzinnige fudge

deze komt van de ambachtelijke
Fudge Kitchen uit Engeland.
Wij kozen de prachtige smaken
Eton Mess (witte choclade/
frambozen), Double Trouble
Chocolate en Sea Salted Caramel.
Lekkerbekkend lekker!

Dit is de periode om cadeautjes te kopen en te krijgen. Wat staat er bij jullie op het verlanglijstje?
Bij ons is bijna alles mogelijk. Wil je dit jaar een smakelijk cadeau voor je partner, werknemers,
klanten, vrienden, buren, familie of jezelf? Dan ben je bij ons aan het juiste adres.
Kant en klaar of op maat gemaakt, het kan allemaal.

100gr

3.50

Delicatessen cadeau pakket!
CADEAUTIP!

2 Flessen wijn,
Italiaanse koekjes,
notenmelange,
bonbons, punt kaas,
fuetworst en een plak
nougat verpakt in een
chique zwarte doos.
Dat is het ultieme
pakket voor de
echte bourgondiër.
Om heel gelukkig
van te worden!

pakket

Verwarm de camembert met
de cheesebaker vooraf even in de oven.
Drink daarbij een heerlijk glas Vinho da
Casa Branco uit Portugal. Als complete
set: brander, camembert en wijn.

set

24.95

49.95

Lowlander
bierpakket

Smaak terugbrengen in
Nederlands bier, dat is
wat Lowlander drijft. De
missie is om een uniek
bier te brouwen met
botanicals en daarmee
een nieuwe dimensie aan
bier te geven. Cadeau
voor een echte (bier)
liefhebber. 3 Biertjes en
een stijlvol glas.

pakket

14.

95

Alle prijzen vermeld in deze krant zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Cartwright & Butler
koekjes in
geschenkblik

Met gevoel voor traditie
gemaakt door Cartwright
& Butler volgens origineel
receptuur. Verkrijgbaar in de
smaken: gezouten caramel,
triple chocolade en Demerara
shortbread. Een blijvende
herinnering om de vingers
bij af te likken.

per blik

12.50

