
Alsjeblieft:
De Paaseditie van de 
lekkerste krant van Nederland!

Weten jullie al wie je uitnodigt met Pasen? 
Familie, vrienden of buren? Of geniet je van 
de Paasdagen in kleine kring?
Het maakt niet uit hoe groot je gezelschap is, 
zorg dat je voor elk moment van de dag iets 
lekkers in huis hebt.
 
In deze krant een greep van alle specialiteiten 
voor een onvergetelijk Pasen. 
Kom naar onze speciaalzaak en laat je 
adviseren voor de mooiste high tea, fris 
fruitige wijn-spijs combinaties, succesvolle 
happen van de plank, kaasfondue of culinaire 
cadeaus.

Geniet van fijne en smaakvolle Paasdagen.

  VIER EEN VROLIJK PASEN 
MET EEN HIGH TEA, 

PAASFONDUE EN EEN 
PRACHTIG PAASPLATEAU!

 DE LEKKERSTE KRANT VAN NEDERLAND!

Paastiramisu 
Maak zelf een paastiramisu met de beste 
ingrediënten. Verras iedereen met deze 
fantastische traktatie. Recept in de winkel.

Savoiardoni 350 gr  3.95

Mascarpone 250 gr 2.95

Eiroem zachtvocaat 300 gr 4.95

Bitterkoekjes-, stroopwafes- of 
koffielikeur, fles  200 ml 6.95



Onno Kleyn in de Volkskrant:
Domaine Preignes 
La Balade Saint-Chinian 8+

  “Een Saint-Chinian, uit het Zuid-Franse 
        department Hérault in de regio die we tot 
    voorkort Languedoc moesten noemen 
 maar die nu tot Occitanie bestempeld is. 
         Iets meer dan de helft syrah, de rest 
  grenache. Ruikt naar kruidig en 
  fruitig sap. De makers adviseren 
  er lamsvlees bij. 

Uitstekende wijn om je paasdiner 
mee te begeleiden.”

                   fles 8.95

Panchetta
De super malse panchetta is een garantie 

voor succes in je Italiaanse gerechten.  

100gr 3.95

Lamsspecialiteiten

Broodje pastrami
Lekker pittig gekruide pastrami op 

meergranenbrood. Jammie!

per 100gr 3.95

meergranenbrood 3.95
Lamsham & paté

Malser dan malse lamsham en een rijk 
gevulde lamspaté. Laat het paasfeest 

maar beginnen!

lamsham per 100gr 3.25

lamspaté per 100gr 2.95

Porchetta
In Panzano leerden Brandt&Levie van 

Dario Cecchini de kunst van het 
porchetta maken. Van goed gehouden 

Nederlands varken maken zij porchetta 
met venkelzaad en rozemarijn.

100gr 3.95

Nieuw: zeep
Bij Brandt&Levie gebruiken ze alles van 
het varken. Zelfs het vet wordt verzeept 

en verrijkt met wierook/ jenever/ 
majoraan of bergamot/ kruidnagel/ 

koriander/ rozemarijn. 
Zeep met een goed verhaal.

per stuk 5.95

Coppa
Gedroogde ham van de nekspier. Gezouten 

en gekruid met verveine en paprika.
De coppa is vervolgens drie maanden 

gedroogd. Verrukkelijk!

100gr 5.95

Brandt&Levie 
In 2011 is Brandt&Levie gestart met een 

duidelijk doel: de beste worsten produceren 
op een verantwoorde manier. Daarmee 
willen ze mensen inspireren om minder 

vlees maar wel beter vlees te eten. 
Naast de worst hebben we nu ook 

pancetta, coppa en porchetta ham van 
Brandt&Levie. Meer info: brandtenlevie.nl

Of je worst lust?!

Brandt&Levie droge worst
De worsten zijn volgens goed Italiaans recept geproduceerd en 3 tot 8 weken 

gedroogd in speciale rijpkamers. In de smaken zwarte peper, knoflook, lavendel, 
rozemarijn, piment venkelzaad, chipotle-cacao, jeneverbes en de special blauwe 

kaas-spar, gemaakt samen met Jonnie Boer.

klassiekers per stuk 6.95  special per stuk 7.95
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 maar die nu tot Occitanie bestempeld is. 
         Iets meer dan de helft syrah, de rest 
  grenache. Ruikt naar kruidig en 
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  er lamsvlees bij. 

Uitstekende wijn om je paasdiner 
mee te begeleiden.”

                   fles 8.95

Prachtig Paasplateau

Pont d’Yeu
Deze mooie geitenkaas 
komt van het piepkleine 

eiland île d’Yeu. Het 
kaasje heeft een heerlijk 

romige structuur en 
wordt gemaakt van rauwe 

melk. Door de ziltige 
zeewind krijgt het gras 
zoutige tonen die mooi 

combineren met de frisse 
zuren die een geitenkaas 

zo typeert. 

per stuk 5.95

Pavé d’Affinois
Een lekker lopende koemelkkaas 

met een wit/gele korst en een zeer 
verfijnde volromige smaak. 

In combinatie met Virginia ham 
een delicatesse!

per stuk 150gr 4.95

Virginia ham 100gr 3.95

Fondue Italiaanse kruiden
Vier de lente met deze 

fris- kruidige Hollandse Italiaan. 
Mooi met verse ananas en knapperig 

brood. Recept in de winkel.

500gr 6.95

Ocean Bleu eco
Een Deense blauwader kaas. 
Krachtig van smaak en lekker 
ziltig door de invloeden van de 
zee. Ook heerlijk als ingrediënt 

van gerechten. 

100gr 2.95

Morbier
Een dessertkaas uit de Jura 

met een romig pikante smaak. 
De ochtend- en avondmelk 

worden gescheiden door 
een aslaag en dat geeft de 
bijzondere subtiele smaak.

 100gr van 3.75 
voor 2.95

Cum laude Cadeau
Cum Laude geslaagde wijnen! De 

Portugese Tinto krijgt een 8,5 en de 
Branco een 8 van Harold Hamersma. 
Samen in stijlvolle geschenkdoos voor 

een meer dan vrolijk Pasen. 

set 13.95

Olijven 
Grote groene olijven met 

cranberries in een zeer 
speciale sinaasappel 
honing dressing met 

chillies en mosterdzaad. 

100gr 1.95

Onno Kleyn in de Volkskrant:
Simone Capecci 
Tufilla Passerina 8,5 

“De Tufilla was een blijde hernieuwde 
kennismaking met de witte wijnen 
van de passerinadruif. Lichtvoetig 

maar allerminst dun. 
Simone Capecci maakte van zijn 
Passerina ‘Tufilla’een lekker 
geurige, bloemige wijn met 
verrukkelijk zuur fruit in de 
smaak. Dit zorgt voor puur 
voorjaar in het glas!”

     fles 9.95

Fondue Grand Cru&Oud
De topkazen van Stompetoren samen 

in de fonduepan met donker bier. 
Oijens is ook lekker als begeleider. 

Recept in de winkel.

Grand Cru 500gr 8.95

Oud 500gr 7.95

Oijens bier fles 2.95

Cornichons pot 2.45

Verrassende 
  Paasfondues



High tea toppers

Nieuw: verse kruidkoek
Ambachtelijke delicatesse van Jacqueline 

Ketellapper (kleindochter van Wieger). 
Verkrijgbaar in de smaken: 

Fruit Basket (fruitig), 
Ginger Bomb (zacht kruidig) en 
Oriental Spice (pittig gekruid). 

Helemaal mooi met de Intense jam.

per stuk 7.95

Paaschocolade
Vrolijke paasfiguurtjes en kleurrijke 

paaseitjes. Met intense chocolade en 
gevuld met de lekkerste smaaksensaties.

100gr 2.95

Dolci Baci
Authentieke Italiaanse koekjes van echte 
amandelspijs met heerlijke noten; kersen; 
gekonfijte limoen, pistaches; chocolade.  

Ook leuk als cadeau in vrolijk doosje!

100gr 2.50

Il mio gusto peachelino
Super feestelijk natuurlijk. Licht roze 

bubbelend in het glas. Lekker verfrissend 
met wat blokjes ijs. Perfecte begeleider 

van hartig en zoet. 

fles 11.95  nú 9.95

3 voor 25.-   

Gerookte zalm
De beste gerookte zalm op een stukje 
geroosterd brood, gekroond met een 

kwarteleitje. 

zalm 100 gr 6.95

kwarteleitjes 18 stuks 2.50

stokbrood 2.50

Intense 0% suiker jam
Hier speelt fruit de hoofdrol. 

Alle 6 met een intense smaak zonder 
toegevoegde suiker. Smullen maar!

pot 4.95

Scones
Mogen niet ontbreken op de high tea. 

Zachte boterkoeken met een dikke laag 
clotted cream en de beste bananen 

toffee curd.

scones per stuk 1.95

bananoffee curd pot 5.95

lemon curd pot 5.95

clotted cream pot 4.95

Gazpacho
Laat de lente maar komen! Verfrissende 

gazpacho als heerlijke amuse.

fles 720 ml 3.95

   3 voor 10.-

Shortbread
Inmiddels een klassieker. Heerlijke 

boterkoek met zachte caramel en een 
dikke plak van de fijnste chocolade.

100gr 3.95

Fijne Fudge
Van de ambachtelijke Fudge Kitchen 

Engeland. In de smaken Double Trouble 
Chocolate, Sea Salted Caramel en Eton 

Mess met witte chocolade en frambozen. 

100gr 3.50

0% SUIKER 
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