
KAAS- EN DELICATESSENWINKEL

Heerli jke selectie van binnen- en buitenlandse 
kazen, f i jne vleeswaren, tapas, 

hapjes en huisbereide gerechten

HUISBEREIDE GERECHTEN

WARME HAPJES

Van smaakvolle vaste waarden, zoals lasagne, moussaka, kaaskroketjes 
en spaghettisaus tot seizoensgebonden gerechten. Wekeli jks vernieuwen 
we ons aanbod met zomerse slaatjes met pasta of quinoa en winterse 
stoofpotjes of ovenschotels, met diverse kazen in een g lansrol.  
Nieuwe smaken en verrassende combinaties maken van ons huisbereid 
aanbod telkens weer een belevenis!

In ‘De Smaak van Kaas’  geven  
Ann-Louise en haar team een eigen twist 
aan wat een smaakvolle kaaswinkel te 
bieden heeft. 

Naast de traditionele kaasplanken 
en vleesborden verrassen wij  u met 
huisbereide gerechten, f i jne hapjes en 
overheerli jke tapasschotels.  
Stuk voor stuk eigen creaties, waar kaas 
een hoofdrol kan spelen. 

Stap binnen in een wereld waar 
ambachteli jke tradities en culinaire 
trends hand in hand gaan. Maar geniet 
vooral van de smaak van kaas…

Mini vidé bolognaise

Mini vidé kaas

Mini pizza

Kaas- en hamschaaltje

Mini cheeseburger

Mini bruschetta 
 Tomaat-mozzarella   
 Salami-paprika   
 Spinazie-feta

Mini kaasrolletje

€ 0,85/st.

€ 0,85/st.

€ 1,00/st.

€ 0,85/st.

€ 1,20/st.

€ 1,20/st.

€ 0,85/st.

€ 0,50/st.

€ 1,00/st.

Mini kaaskroket

Mini quiche  
 Camembert-provencale 
 Geitenkaas-oli jf 
 Risotto drie kazen 
 Tartif lette

AUTHENTIEKE KAZEN EN 
GERECHTEN, PUUR EN 
ANDERS…

Gesloten op maandag & 
zondagnamiddag

DI-ZA

ZO

08.00u - 18.00u

08.00u - 12.00u

Kortri jkstraat 23 - 8700 Tielt
051 403 203    |     info@desmaakvankaas.be
www.desmaakvankaas.be



KAASPLANKEN TAPAS VANAF 4 PERSONEN

VLEESPLANKEN (VANAF 4 PERSONEN)

FONDUE/RACLETTE (VERKRIJGBAAR VAN NOVEMBER T.E.M. FEBRUARI)

DE SMAAK VAN KAAS

Maak kennis met hedendaagse en exclusieve kazen die u nog nooit eerder 
proefde. Elke plank is zorgvuldig afgewerkt met druiven, seizoensfruit, 
noten, conf ituur, Tête de Moine-roosjes, vi jgen en dadels. 

TAPAS APERITIEF

Uitgebreide aperitiefschotel met variatie van mediterrane hapjes zoals oli jven, 
zongedroogde tomaten, tapenades, kaasblokjes, Tête de Moine-roosjes, diverse 
soorten salami, Italiaanse ham, pestocrème, kruidenkaas,. . .  We vullen deze 
schotel aan met passende bruchetta’s en toastjes.

BREUGHELPLANK

Een gemengde schotel van artisanale kazen en f i jne vleeswaren zoals 
pancetta, gekookte en gerookte ham, salami, paté, preparé van het huis, . . . 
Zo verwent u uw gasten met nog méér dan enkel heerli jke kazen.

De plank wordt afgewerkt met fruit,  conf ituur, noten, vi jgen en dadels.

DE SMAAK VAN KAAS DELUXE

De smaak van kaas-plank wordt extra aangevuld met kaaskoekjes,  
Brugse beschuiten, vi jgenbrood, kaastoast,… 

Een echte aanrader!

TAPAS MAALTIJD

Onze tapas aperitiefschotel vullen we aan met een assortiment warme hapjes.  
(mini vidé bolognaise, mini vidé kaas, mini pizza, kaas- en hamschaaltje,  
mini cheeseburger, mini bruschetta,.. .) We voorzien ook een aangepast broodmandje 
met boter. In de winter krijgt u er een heerlijk soepje bij en in de zomer een 
pastasalade.

TAPAS MAALTIJD DELUXE

We vullen de tapas aperitiefschotel deluxe  aan met een assortiment 
warme hapjes. (mini vidé bolognaise, mini vidé kaas, mini pizza, kaas- en 
hamschaaltje, mini cheeseburger, mini bruschetta,. . . )  We voorzien ook een 
aangepast broodmandje met boter. Kies in de winter voor een heerli jk soepje 
en in de zomer voor een pastasalade als extra.

VLEESPLANK

Op deze plank verrassen wij  u met een selectie van f i jne vleeswaren zoals 
pancetta, gerookte en gekookte ham, salami, ajuintjes en augurken,. . .

KAAS ALS DESSERT

Deze f i jne selectie topkazen is ideaal als f i jne afsluiter voor uw avond.

€ 13,00 p.p.

met brood + boter
€ 16,00 p.p.

€ 10,50 p.p.

€ 14,50 p.p.

met brood + boter
€ 17,50 p.p.

FONDUE DE SMAAK VAN KAAS

We serveren u een aanbod van verschillende kazen naargelang uw 
smaak. Daarbij  voorzien we ajuintjes, augurken, salade met vinaigrette 
en aardappelen of brood. Dit alles in combinatie met een gevarieerd 
assortiment van f i jne vleeswaren. (wijn niet inbegrepen)

€ 18,00 p.p.

€ 18,00 p.p.

met brood + boter
€ 21,00 p.p.

€ 21,00 p.p.

€ 25,00 p.p.

€ 11,50 p.p.

met brood + boter
€ 14,50 p.p.

RACLETTE IN PANNETJES

U maakt uw keuze uit diverse soorten raclette: Zwitserse, Franse, met 
kruiden, met peper, met mosterd, gerookt,… We combineren de raclette 
met een gevarieerd assortiment van f i jne vleeswaren. Het toestel met de 
pannetjes kunt u ook huren. (€ 8/toestel) .

€ 18,00 p.p.

RACLETTE OP Z’N GEHEEL

U kri jgt een volledig stuk kaas om te laten smelten. Deze formule wordt 
hetzelfde verzorgd als raclette in pannetjes.

€ 18,00 p.p.

€ 8,00 p.p.

met brood + boter
€ 9,50 p.p.

WAARBORG: Bij  elke bestelling rekenen we een waarborg van € 30 (cash te betalen) voor het 
materiaal.  We vragen u vriendeli jk om dit materiaal binnen de 3 dagen terug te brengen.

HUUR TOESTELLEN: We verhuren toestellen voor fondue en raclette (€ 8/toestel) .  
Graag ti jdig te reserveren. 

TAPAS APERITIEF DELUXE

Luxueuze aperitiefschotel met exclusieve hapjes zoals foie gras met 
chutney, pata negra, manchego, hartige macarons, amandelvi jgentoast met 
zacht kaasje, coppa en lomo, tapenade, oli jven, pestocrème,. . . 
Ook deze schotel vullen we aan met passende bruchetta’s en toastjes.

€ 14,50 p.p.


