KAASKAART
EXCLUSIEVE KAZEN VAN FROMAGERIE GUILLAUME
in samenwerking met Bas van Hest van Fromagerie Guillaume hebben
wij een mooie selectie kazen voor u samengesteld!
Delice de Poitou

gepasteuriseerde geitenkaas | geitenmelk
Loire, Frankrijk
8 weken gerijpt in houtskool en een snuf zout. Hierdoor krijgt de kaas een zwartgrijze korst. Lichte
citrussmaken met tonen van noten en kruiden. Zachte maar toch stevige romige structuur.

Petemoei

witflora | rauwmelkse koemelk
Zevenaar, Nederland
Ribbelig op de huid, maar intens romig van binnen. De licht friszure smaken zijn uitstekend in
balans met het witte dons. De kaas wordt gemaakt door Christine Wipfler op boerderij Köning.

Cabricharme

rauwmelkse roodflora | geitenmelk
Adrennen, België
Zachte en volle smaak met een bijna vlezige structuur. Het aparte aan deze melk- en
kaasboerderij is dat de geiten op een zeer humane wijze opgroeien. Eens iets anders!

Abe rot

roodflora | rauwe koemelk
Rougemont, Zwitserland
5 weken gerijpte rauwmelkse kaas van het Simmentaler rund. Heerlijk romig met ene stevige korst.
Intense smaak met tonen van appel en hazelnoot.

48 maanden Brokkelkaas

oude kaas | gepasteuriseerde koemelk
Woerden, Nederland
Unieke smaak van karamel en zout kristallen. Deze kaas wordt maar liefst 48 maanden gerijpt in
een oud kaaspakhuis in Woerden. Pikant en lekker kruimelig.

Cironé

harde kaas | rauwe koemelk
Emmenthaler vallei, Zwitserland
Rauwe koemelkkaas van het Simmentaler rund. 24 maanden gerijpt in verschillende grotten.
Kruimelig, maar toch romig door het gebruik van lijnzaadolie. Kruidige smaak met tinten van
karamel

Blauwe Eilander

biologische blauwschimmelkaas | gepasteuriseerde koemelk
Woerden, Vlierland
In een oude bunker uit de 2e wereldoorlog, welke daarna heel lang is gebruikt als vers
wateropslag voor de eilanders, rijpt deze kaas ongeveer 6 weken. Deze blauwschimmelkaas is
nog vrij jong en daardoor redelijk mild.

3 kazen à € 9,00
Delice de Poitou | 48 mnd. Brokkelkaas | Blauwe Eilander

5 kazen à € 15,00
Delice de Poitou | Petemoei | Cabricharme | 48 mnd. Brokkelkaas | Blauwe Eilander

7 kazen à € 21,00
Delice de Poitou | Petemoei | Cabricharme | Abe rot | 48 mnd. Brokkelkaas | Cironé | Blauwe Eilander

TIP! combineer uw selectie kazen met een mooie glas
begeleidende wijn of whisky:
Ratafia Champenois
10 year old tawny port
Pedro Ximénez sherry
Millstone Dutch Whisky PX

€ 8,50
€ 7,50
€ 8,00
€ 11,00

