HUISBEREIDE GERECHTEN
Van smaakvolle vaste waarden, zoals lasagne, moussaka, kaaskroketjes
en spag hettisaus tot seizoensgebonden gerechten. Wekelijks 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!

KA A S - EN DELICATES S ENWI NKEL

WARME HAPJES
Mini vidé bolognaise

€ 0,85/st.

Mini kaaskroket

€ 0,50/st.

Mini vidé kaas

€ 0,85/st.

Mini quiche

€ 1,00/st.

Mini pizza

€ 1,00/st.

Kaas- en hamschaaltje

€ 0,85/st.

Mini cheeseburger

€ 1,20/st.

Mini bruschetta

€ 1,20/st.

Heerlijke select ie van bin n en - en bui t enland se
kazen, f ijne v leeswaren , t apas,
h apjes en h uisb ereid e gerecht en

Camembert-provencale
Gei tenkaas-olijf
Risotto drie kazen
Tartif lette

Tomaat-mozzarella 		
Salami-paprika			
Spinazie-feta

Mini kaasrolletje

€ 0,85/st.

AUTHENTIEKE KAZEN EN
GERECHTEN, PUUR EN
ANDERS…
In ‘De Smaak van Kaas’ geven
Ann-Louise en haar team een eigen t wist
aan wat een smaakvolle kaaswinkel te
bieden heef t.
Naast de tradi tionele kaasplanken
en vleesborden verrassen wij u met
huisbereide gerechten, f ijne hapjes en
overheerlijke tapasschotels.
Stuk voor stuk eigen creaties, waar kaas
een hoofdrol kan spelen.
Stap binnen in een wereld waar
ambachtelijke tradi ties en culinaire
trends hand in hand gaan. Maar geniet
vooral van de smaak van kaas…
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KA ASPL ANKEN

TAPAS VANAF 4 PERSONEN

DE SMA AK VAN KA AS

€ 13,00 p.p.

TAPAS APERITIEF

Maak kennis met hedendaagse en exclusieve kazen die u nog nooi t eerder
proefde. Elke plank is zorg vuldig afgewerkt met druiven, seizoensfrui t,
noten, conf i tuur, Tête de Moine-roosjes, vijgen en dadels.

met brood + boter

Ui tgebreide aperi tiefschotel met variatie van medi terrane hapjes zoals olijven,
zongedroogde tomaten, tapenades, kaasblokjes, Tête de Moine-roosjes, diverse
soorten salami, Italiaanse ham, pestocrème, kruidenkaas,... We vullen deze
schotel aan met passende bruchet ta’s en toastjes.

DE SMA AK VAN KA AS DELUXE

€ 18,00 p.p.

De smaak van kaas-plank wordt extra aangevuld met kaaskoekjes,
Brugse beschui ten, vijgenbrood, kaastoast,…

met brood + boter

€ 16,00 p.p.

€ 21,00 p.p.

Een echte aanrader!

KA AS ALS DESSERT
Deze f ijne selectie topkazen is ideaal als f ijne afslui ter voor uw avond.

VLEESPL ANKEN

€ 8,00 p.p.
met brood + boter

€ 9,50 p.p.

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

€ 14,50 p.p.
met brood + boter

€ 17,50 p.p.

De plank wordt afgewerkt met frui t, conf i tuur, noten, vijgen en dadels.

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

TAPAS APERITIEF DELUXE

TAPAS MA ALTIJD

€ 21,00 p.p.

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.

met brood + boter

€ 14,50 p.p.

( VERKRIJGBA AR VAN NOVEMBER T.E.M. FEBRUARI)

FONDUE DE SMA AK VAN KA AS

€ 18,00 p.p.

U maakt uw keuze ui t diverse soorten raclet te: Zwi tserse, Franse, met
kruiden, met peper, met mosterd, gerookt,… We combineren de raclet te
met een gevarieerd assortiment van f ijne vleeswaren. Het toestel met de
pannetjes kunt u ook huren. (€ 8/toestel).

RACLETTE OP Z’N GEHEEL
HUUR TOESTELLEN: We verhuren toestellen voor fondue en raclet te (€ 8/toestel).
Graag tijdig te reserveren.

€ 18,00 p.p.

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

RACLETTE IN PANNETJES

WA ARBORG: Bij elke bestelling rekenen we een waarborg van € 30 (cash te betalen) voor het
materiaal. We vragen u vriendelijk om di t materiaal binnen de 3 dagen terug te brengen.

€ 25,00 p.p.

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 bruschet ta,...) We voorzien ook een
aangepast broodmandje met boter. Kies in de winter voor een heerlijk soepje
en in de zomer voor een pastasalade als extra.

FONDUE/RACLETTE
€ 11,50 p.p.

€ 14,50 p.p.

Luxueuze aperi tiefschotel met exclusieve hapjes zoals foie gras met
chutney, pata negra, manchego, hartige macarons, amandelvijgentoast met
zacht kaasje, coppa en lomo, tapenade, olijven, pestocrème,...
Ook deze schotel vullen we aan met passende bruchet ta’s en toastjes.

TAPAS MA ALTIJD DELUXE

( VANAF 4 PERSONEN)

BREUGHELPL ANK

€ 10,50 p.p.

U krijgt een volledig stuk kaas om te laten smelten. Deze formule wordt
hetzelfde verzorgd als raclet te in pannetjes.

€ 18,00 p.p.

