Bestel tijdig voor Kerst
Boerenkazen uit ’t Groene Hart:
Wij vacumeren alle kazen in stukken Small (ca. €4,-), Medium (ca €7,-)
of Large (ca €9,-). Zo blijft je kaas minstens 8 weken goed in je ijskast.
Geef hieronder het aantal stukken en het formaat aan.

Puur
aantal

formaat
s/m/l

Kruiden

formaat
s/m/l

aantal

Groene Hartplein 4
Zoeterwoude

aantal

du Coeur
Vert

Volzachte Jonge

Honing klaver

Doruvael

Magere Weipoorter

Leidse met Sleutels

Schaap

Belegen Brandwijker

Leidse XO 2018

Geit

Smaakvolle Stolwijker

Buurman Fenegriek

Blauwklaver

Volle Wilde Weide

Truffel

Blauwe Tientje

Pittige Stolwijker

Lavendel Tijm

Gerookt

Oude Rijpse

formaat
s/m/l

€

vink aan

Goudse XO 2017

Verras-plank Subtiel

Vegan - Pepper

4,50

Goudse XXO 2012

Verras-plank Robuust

Vegan - Cumin

5,50

Gaten

Verras-plank Seizoen

Smeerkaas

1,95

De handige smaakwijzer op onze website boerengoed.com kan je helpen om precies jouw ideale kazen te vinden. Je
vindt er ook informatie over de boeren die ze maken. Du Coeur Vert kazen zijn net Franse kazen, maar worden door
boeren in ons eigen Groene Hart gemaakt. Voeg ze toe aan je kaasplank voor een compleet smakenpalet.

Boeren Kaasplank
Met een kaasplank bij de borrel of als toetje maak je het meteen gezellig thuis. Als vuistregel heb je met
3 stukken een rijk gevulde borrelplank voor 4 personen of een mooi nagerecht voor 6-8 personen.
3 stukken voor €10,-. Kies zelf hierboven je 3 favoriete kazen door k bij formaat in te vullen.
5 stukken voor €15,-. Kies zelf hierboven je 5 favoriete kazen door k bij formaat in te vullen.
Verras-plank (€15,-). Laat ons 5 kazen kiezen die samen je perfecte kaasplank vormen.
In de variaties Subtiel, Robuust of Van ’t Seizoen (vink hierboven aan.)

Groene Hart Kaasfondue, met lukt-altijd-recept voor

personen (€3,50 per persoon)

Kakelverse Eieren uit ’t Groene Hart. 1 doos (€2,70 per doos van 10 stuks)
Anders nog iets?

Naam:
e-mail:

telefoon: 06 -

Ik haal deze bestelling op in de winkel : za 19 / di 22 / wo 23 / do 24 december (11:00 – 17:00)
(omcirkel ajb de afhaal-datum van je voorkeur.)
Maak een foto van het ingevulde formulier en e-mail die aan info@boerengoed.com of stuur per
WhatsApp aan 06 – 2271 1460.
Natuurlijk kun je het formulier ook in onze winkel afgeven (do-vr-za, 11:00 – 17:00)

