
Speciaal voor de 

feestdagen 

 Prijs 

Keuze van Gert  – 4 soorten kaas met 
vijgenjam in port  en vijgenbrood (4 pers.) 

€29,50 

Keuze van Gert  – 4 soorten kaas met 
vijgenjam in port en vijgenbrood (6 pers.) 

€42,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerkingen: 

      

      

      

      

      

      

Openingstijden 

maand december 
 

Maandag : gesloten 

Dinsdag  : 8.30 – 17.00 

Woensdag : 8.30 – 17.00 

Donderdag : 8.30 – 17.00 

Vrijdag  : 8.30 – 17.00 

Zaterdag : 8.00 – 16.00 

 

 

Openingstijden 

kerstweek  

(20 t/m 24 dec) 

 

Maandag : 8.30 – 18.00 

Dinsdag  : 8.30 – 18.00 

Woensdag : 8.30 – 18.00 

Donderdag : 7.30 – 18.00 

Vrijdag  : 7.30 – 16.00 

  

 

 

 

 

Uw gegevens: 

 

Naam:      

Adres:      

Plaats:      

Telefoon nr.:     

E-mail:      

 

 

 

Bestel- 

Lijst 

 

 

Bestellen doet u door de bestellijst in te leveren 

in de winkel of per e-mail toe te sturen. 

 

Graag ontvangen wij uw bestellijst uiterlijk 

maandag 20 december. 

 

 

CONTACT 

Kampweg 6 

3941 HH Doorn 

03 43 41 60 55 

leeuwenkaas@hetnet.nl 

 

Huisgemaakte quiche Prijs 
Geitenkaas/appel €1,85/100gr. 

Tomaat/kaas/ui €1,45/100gr 

Kaas/bacon/ui €1,45/100gr 

Prei/pijnboompitten/pesto €1,45/100gr 

Gorgonzola/peer €1,45/100gr 

Kleine quiches tomaat (10 stuks) € 6,95 

Kleine quiches prei (10 stuks) € 6,95 

Kleine quiches bacon (10 stuks) € 6,95 

Kleine quiches gemengd (10 stuks) € 6,95 



kaas 

 

 

 

 

 

 

Noteer hier Uw 

bestelling: 

Niet alle artikelen die wij in de winkel hebben 

 staan op deze bestellijst, maar u kunt deze wel in uw 

bestelling hieronder opnemen 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Afhalen op (door u aan te kruisen): 

Tijdstip Do. (23 dec) Vr. (24 dec) 

10.00 – 12.00   
13.00 – 15.00   

 

Kaas begeleider 

soort Prijs 

Vijgenjam in port €4,95 / stuk 

Dadelrondjes €1,95 / 100gr 

Vijgenbrood €2,25 / 100gr 

Fruity toast €2,95 / stuk 

 

Paté / worst 

soort Prijs 

Ree paté €2,95 / 100gr 

Cranberry paté €2,45 / 100gr 

Wildzwijn paté €2,95 / 100gr 

Eenden paté met truffel en morille €3,45 / 100gr 

Cumberland saus €1,95 / 100gr 

  

Brand & Levi – truffel worst €7,95 / stuk 

Brand & Levi – venkel worst €6,95 / stuk 

Brand & Levi – knoflook worst €6,95 / stuk 

 

Voor bij de borrel 

soort Prijs 

Tapenade pesto €2,65 / 100gr 

Tapenade tomaat €2,65 / 100gr 

Cranberry noten mix €3,95 / 250gr 

Macadamia mix ongezouten €5,95 / 250gr 

Gezouten amandelen €4,95 / 250gr 

Gekruide olijven €2,15 / 100gr 

Zoete olijven €2,25 / 100gr 

Boeren olijven €2,25 / 100gr 

10 kleine quiches €6,95 / pakje 

Filet Americain €2,45 / 100gr 

Carpacciofilet €3,25 / 100gr 

Hamtaart €1,95 / 100gr. 

 

Wijn / port 

soort Prijs 

Kopke Colheita 2000 €39,95 

Kopke Wit – 10 jaar oud €28,95 

Kopke Ruby tawny €12,95 

Pedro Ximénez (250ml) €  8,95 

Phebus malbec reservado €  9,95 

Phebus malbac grant reservado €16,95 

 

Hollandse kaas Prijs 

Boerenjumbo €15,95 / kg 

Oude boeren oplegkaas €16,95 / kg 

Remeker rijp (biologische kaas van 
jerseymelk) 

€27,50 / kg 

  
Geitenkaas Prijs 
Oude Geitenkaas €22,50 / kg 

Tomme de Chevre €3,25 / 100gr 

Parthenay €7,95 / stuk 

Sell sur Cher €6,95 / stuk 

Bouquet de Vernet €3,95 / stuk 

Crottin de Chavignol €3,50 / stuk 

  
Schapenkaas Prijs 
Pikante Hollandse schapenkaas €22,50 / kg 

Brebiro Franse schapenkaas €27,50 / kg 

Brebirousse (zachte Franse schapenkaas) €2,95 / 100gr 

Pecorino met truffel €5,95 / 100gr 

  
Blauwe kaas Prijs 
Stilton met port €3,45 / 100gr 

Bleu de basque €3,25 / 100gr 

Roquefort baragnaudes €4,50 / 100gr 

Saint Agur €3,25 / 100gr 

  
Zachte witte kaas Prijs 
Tentation €6,75 / stuk 

Brillat savarin truffel €4,50 / 100 gr 

Delice de bourgogne €2,65 / 100 gr 

  
Harde kaas Prijs 
Aarewasser €2,50 / 100 gr 

Schlossberger €2,95 / 100 gr 

Scharfe max €2,95 / 100 gr 

Epoisse €3,45 / 100 gr 

Langres au cognac €7,95 / stuk 

Voor de kaasfondue  

Geraspte Zwitserse mix €2,85 / 100gr 

Geraspte Hollandse mix €2,15 / 100gr 

Geraspte Geitenkaas mix €2,85 / 100gr 

Franse raclette kaas €20,50 / kg 

Zwitserse raclette kaas €29,50 / kg 


