
€ 25,-

4 - 5 pers

Bijzonder lekker

Vers van de kip poelier 6 verschillende bereidingen van 
kippenvlees.

Kipgourmet

€   4 

50

per  pers

Super luxe
Emmenthaler, Gruyere, Appenzeller

€   4 

00

per  pers

Bijzonder lekker
Kruidenkaas, Boerenkaas

Vers geraspte kaas inclusief recept. U dient zelf wijn, 
maizena en eventueel kruiden toe te voegen.

Kaasfondue
Incl. alcoholVegetarisch

Super luxeBijzonder lekker

€ ......
boven 
€25,-

€ 25 

00€ 20 

00€ 15 

00

Wilt u iemand verrassen met een pakket met de 
mooiste etenswaren? 
Er zit o.a. gevacumeerde kaas, noten, gedroogde worst 
en bijpassende dip in.

Cadeaupakket

€   5 

69

± 150 gr

Tapasvel
Coppa di Parma, 
Pain d’Ardenne, 
Serranoham Rozemarijn

€ 30 

00

4 - 5 pers

Bijzonder lekker

Geniet met elkaar van een heerlijke brunch. Zorgvuldig
voor u samengesteld vers beleg bestaande uit
kaas, vlees en salades.

Brunch
MAALTIJD

Vegetarisch

€ 22 

50

4 - 5 pers

Super luxe
Peppadew, pinchos aioli, ansjovisspies, chorizosticks, 
zalmrol met geitenkaas

€ 20 

00

4 - 5 pers

Bijzonder lekker
Pinchos aioli, gevulde dadel en abrikoos, zoete olijf
peppersweet

Een heerlijk ruime variatie van diverse huisgemaakte
delicatessen, met olijven en andere lekkernijen.

Tapas

Vegetarisch

€ 25 

00

4 - 5 pers

Super luxe
Tapasvel met Ibericoham 25 mnd, Coppa di Parma
Saltufo, Fuet, paté met port en brie

€ 15 

00

4 - 5 pers

Bijzonder lekker
Tapasvel met serranoham, Coppa di Parma, Grillworst, 
Pain d’Ardenne, Brunswijcker, Bourgondische paté

Vers voor u gesneden. Een heerlijke charcuterie. De
mooiste hammen, verse worstjes en de beste selectie
van vleeswaren en patés om heerlijk van te snoepen.

Vleeswaren

€ 22 

50

4 - 5 pers

Super luxe
Brie de Meaux, Blue 61, Epoises,  Cabricarme

€ 17 

50

4 - 5 pers

Bijzonder lekker
Roombrie, Cambozola, Wijnendale, 
Delice de Bourgogne

We stellen een proeverij voor u samen met verschillende
soorten buitenlandse kaas, dadel-notenbrood en toast.

Buitenlandse kaas

€ 22 

50

4 - 5 pers

Super luxe
Gooische pikante, Geit fenegriek, Truffel, Villarosa

€ 17 

50

4 - 5 pers

Bijzonder lekker
Boeren jonge kaas, Stompetoren oude kaas, 
Fenegriek en Vergeten groente kaas

Kiest u voor deze variant, dan krijgt u meerdere soorten
in puntjes gesneden kaas en een bijpassende dipper.

Nederlandse kaas
BORREL

OLIJFHOUTEN PLANK
Wilt u deze heerlijke lekkernijen op een plank serveren? We hebben een ruim assortiment                       in de winkel 
liggen. Deze zijn voor € 25 per 30 centimeter te koop en zullen los bij de bestelling geleverd        worden.

aantal

aantal

.
.

CADEAUTIP

.

.

Tip van de kaasboer



UITERSTE INLEVERDATUM

28 december
Oud en Nieuw

Lever uw formulier op tijd in!

14 december
Kerst

NUMMER

OPENINGSTIJDEN

Kaasland Dongen

20.0018.30 -VIP

18.00
18.00
18.00
18.00
19.30
16.00

08.00 -
08.00 -
08.00 -
08.00 -
08.00 -
08.00 -

26 dec
27 dec
28 dec
29 dec
30 dec
31 dec

ma
di
wo
do
vr
za

Heeft u hulp nodig om te kiezen, geef u dan op voor onze VIP avonden. U krijgt persoonlijke begeleiding om de lekkerste producten bij elkaar te 
kiezen.  Meld u hiervoor aan bij een van onze medewerkers of via whatsapp op 06 83 11 87 06.

20.0018.30 -VIP

18.00
18.00
18.00
18.00
19.30
16.00

08.00 -
08.00 -
08.00 -
08.00 -
08.00 -
08.00 -

19 dec
20 dec
21 dec
22 dec
23 dec
24 dec

ma
di
wo
do
vr
za

SPELREGELS

In verband met de drukte in december kunnen we de tapas service op planken niet bieden.

Houdbaarheid
Onze producten zijn met gemak 5 tot 6 dagen houdbaar.
We streven naar versheid.

Kerst
Ziet u een mogelijkheid om de producten eerder op te halen dan 23 of 
24 december, raden we u dit aan.

- Bij de ingang van de winkel, aan de rechterkant
- We zouden het fijn vinden als u per pin betaalt
- Houd uw afhaalnummer gereed. 

Deze ontvangt u bij het plaatsen van uw bestelling.

Ophalen bestelling

Speciale wensen?
Heeft u speciale wensen, dan bent u tijdens onze openingstijden van 
harte welkom.

Cadeaupakketten
De cadeaupakketten dienen uiterlijk 17 december opgehaald te 
worden.

Vul in het vakje het aantal in wat u wilt bestellen. 

Vult u 3 bij Hollandse kaas in, dan bestelt u drie borrelpakketten voor in 
totaal 12 tot 15 personen.

Invullen formulier

CONTACTGEGEVENS
Voorletter(s) / -naam Achternaam

Telefoonnummer Ophaaldatum en -tijd

Aangenomen door Allergieën

We hanteren een maximum aantal bestellingen per dag. Dit kan er dus voor zorgen dat u op een andere dag uw bestelling op kan halen.

Opmerkingen

Hoge Ham 149 A
5104 JE   Dongen

0162 - 313 500
06 - 8311 8706


