Kortrijkstraat 23 | 8700 Tielt
Tel. 051 403 203
www.desmaakvankaas.be
info@desmaakvankaas.be

OPENINGSUREN

EINDEJAARSFOLDER 2020

Kerst
Di

22/12

8.00 - 18.00

Wo 23/12

8.00 - 14.00

Do 24/12

8.00 - 16.00

Vri 25/12

enkel afhaling

Zat 26/12

9.00 - 18.00

TAPAS APERITIEF

Zon 27/12

8.00 - 12.00

Aperitiefschotel met variatie van mediterrane hapjes zoals olijven, zongedroogde

Aperitief schotels

vanaf 2 personen
€ 10,50/p

tomaten, tapenades, kaasblokjes, tête de moine roosjes, diverse soorten salami’s,

Oudejaar

Italiaanse ham, kruidenkaas,… met bijhorende bruschetta’s.

Ma 28/12

gesloten

Di

29/12

8.00 - 18.00

TAPAS APERITIEF DELUXE

Wo 30/12

8.00 - 14.00

Uitgebreide aperitiefschotel met dat ietsje meer zoals foie gras met chutney, pata

Do 31/12

8.00 - 16.00

negra, manchegospiesjes, hartige macarons, medjouldadel met kruidenkaas, felino

Vr

enkel afhaling

& lomo, luxeolijven, pesto crème en tapenade,… met aangepaste bruschetta’s en

Za 02/01

9.00 - 18.00

rozijnentoast.

Zon 03/01

8.00 - 12.00

01/01

Tapas als maaltijd

Ma 04/01 en di 05/01 gesloten
BELANGRIJKE OPMERKINGEN

TAPAS MAALTIJD
• Eindejaarsbestellingen kunnen enkel in de
winkel of via de webshop geplaatst worden.
• Gelieve de waarborg van €30 cash te
voorzien bij plaatsing van de bestelling.
• Gelieve uw leeggoed binnen de 3 dagen
terug te brengen.

€ 14,50/p

vanaf 2 personen
€ 21,00/p

Idem als tapas aperitief + schotel met variatie van warme hapjes en tapas met o.a. warme
kaasdip, mini pizza’s, videetjes, kaasje voor in de oven, bruschetta’s, mini cheeseburgers,…
(varieert). Daarbij wordt een broodmandje met verschillende pistoletjes voorzien +
seizoenssoep.
TAPAS MAALTIJD DELUXE

€ 25,00/p

Idem als tapas aperitief deluxe + de warme schotel zoals tapas maaltijd (zie hierboven).

Kaasplanken
DE SMAAK VAN KAAS

Fondue / raclette
€ 13,00/p

of € 16,00/p met brood + boter
Maak kennis met binnen- en buitenlandse kazen waarvan u nog
nooit heeft geproefd! De plank is telkens zorgvuldig afgewerkt
met druiven, seizoensfruit, noten, confituur, tête de moineroosjes, vijgen en dadels. Elke plank is telkens een nieuwe creatie!
DE SMAAK VAN KAAS DELUXE

€ 18,00/p of

vanaf 4 personen

FONDUE

€ 18,00/p

Aanbod van verschillende kazen om te smelten. Daarbij krijgt
u een assortiment fijne vleeswaren met ajuintjes en augurken,
groentjes met vinaigrette en brood of patatjes.
RACLETTE

€ 18,00/p

Kies uit raclette in pannetjes of op z’n geheel. Keuze uit

€ 21,00/p met brood, Italiaans brood + boter

verschillende kazen (varieert naargelang aanbod). Daarbij krijgt

Selectie exclusieve kwaliteitskazen die extra worden afgewerkt

u een assortiment fijne vleeswaren met ajuintjes en augurken,

met kaaskoekjes, Brugse beschuiten, vijgenbrood, kaastoastjes,…
Een echte aanrader!

groentjes met vinaigrette en brood of patatjes.
Huur toestellen (€ 8,00/toestel) is mogelijk voor fondue en

KAAS ALS DESSERT

€ 8,00/p

raclette. Reserveer tijdig!

of € 9,00/p met brood + boter
Zorgvuldig uitgekozen kaasassortiment met afwerking.

Warme hapjes

Ideaal als afsluiter!

Mini bouché bolognaise

€ 0,85/st

Mini kaasrolletje

€ 0,85/st

Mini kaasvidé

€ 0,85/st

Mini pizza

€ 1,00/st

Mini kaaskroketje

€ 0,50/st

Mini kaas-ham schaaltje

€ 0,85/st

Mini cheeseburger

€ 1,20/st

préparé,… Ideaal om je gasten te verwennen die graag naast

Tomaat-pesto schaaltje

€ 1,00/st

kaas wat vlees hebben. De planken zijn zorgvuldig afgewerkt met

Gorgonzola apero

€ 0,85/st

Forestière (kaas-ham-champignons)

€ 0,85/st

Kaas-ham-witloof

€ 0,85/st

Curry en appel

€ 0,85/st

Bruschetta

€ 1,20/st

Charcuterieschotels vanaf 4 personen
BREUGHELPLANK

€ 14,50/p
of € 17,50/p met brood + boter

Een gemengde schotel met artisanale kazen en fijne vleeswaren
zoals pancetta, gerookte en gekookte ham, salami, paté,

fruit, confituur, noten, vijgen en dadels.

FIJNE CHARCUTERIESCHOTEL

€ 12,50/p

of € 15,50/p met brood + boter
Volwaardige schotel met een mooie selectie fijne vleeswaren
met o.a. pancetta, italiaanse ham, al forno, mortadella, lomo,
mosterdspek, verschillende salami’s, paté, préparé,… Ook de

- Mozzarella/tomaat

charcuterie van Tieltse bodem, Sint-Amandshof, kunt u hier

- Paprika/salami

terug vinden!

- Feta/spinazie

Volg ons op sociale media

- Ontdek onze webshop www.desmaakvankaas.be

