Bestelformulier De Kaaskop Kerst 2020
naam
naam bedrijf
emailadres
mobiel nummer
wanneer ophalen
(datum en middag/ochtend)
Wanneer u voor de feestdagen het formulier 10 dagen van te voren inlevert/mailt, kunnen we u alle producten leveren. Het kan natuurlijk voorkomen dat wij een enkel product niet meer bij onze
leverancier kunnen krijgen. Dan zorgen wij voor een alternatief.

Kaasplank
Aantal personen?
Voor borrel of na diner?
Smaak mild, medium of
uitgesproken of mix
Rauwmelks toegestaan?
Wijnadvies gewenst?
Port, dessertwijn, rood of wit
Toast erbij?
Andere opmerkingen/wensen

Borrelplank
Aantal personen?
Kaas?
Noten?
Tapas?
Vleeswaren?
Wijn-/bieradvies gewenst? Of
port?
Andere opmerkingen/wensen

Kaasfondue
Thema (prijs per 2
personen)

Kazen

De Kaaskop (10)

Emmentaler, Gruyère

Suisse (11)

Emmentaler, Gruyère, Appenzeller,
Vacherin Fribourgeois

Italiano (11)

Emmentaler, Gruyère, Gorgonzola

Truffel (13)

Emmentaler, Gruyère, boeren
truffelkaas

Noordelijke
confrontatie(11)

Belegen Roode Schuur, Tynjetaler

Geitenkaas (13)

Belegen geitenkaas

Groningse
boerenkaas (11)

Belegen Kleikracht,
boerenkruidenkaas

Zwaarblond
Gronings bier (11)

Emmentaler, Gruyère, sambalkaas

aantal
personen
(oneven ook
ok ☺)

Bijpassende
wijn of bier?

met
brood?

Opmerkingen

Cadeaupakketten kun je bestellen via de bestelknop op www.kaaskopgroningen.nl

Wijn/bier/cider/non-alcoholisch/port/dessertwijn
Onze wijnen (rood/wit/rosé/bubbels) komen uit Europa. Veel uit (Noord-)Italië, Frankrijk, wat minder uit Spanje, Portugal, Duitsland, Nederland en Oosterrijk. Wij
hebben ook natuurwijnen, uit Italië
De speciaalbieren zijn allemaal van lokale brouwers: Martinus, Eggens, Maallust, Bax en Toon van den Broek (‘natuurbier’).
Cider hebben we uit Normandië (Eric Bordelet) en uit Groningen (Doggerland)
Port: Taylor’s (groot deel van hun assortiment) en Croft
Non-alcoholisch:
- Jus de Raisin (Paul Giraud)
- jus de pommes (Domaine Dupont)
- Fentimans frisdrank
- Schulp biologische sappen
- Fitzpatricks siropen en Left Over Lemonade van The Drunken Monkey

Drankadvies? Geef aan waarbij!

Wij nemen contact met je op voor de bestelling
Gerecht

wijn/rood/rosé/bubbels/bier/cider/port/desserwijn/alcoholvrij

Vrije bestellijst
Voor kazen, noten, tapas, vleeswaren, wijn, bier, cider, sap, frisdrank, chocola, olijfolie, azijn etcetera
aantal/
gewicht

soort

hoeveelheid

opmerking

Gegevens in te vullen door De Kaaskop
Betaling
Inpakken dd
Ingepakt door
Waar staat het

-

kassa
betaalverzoek

al betaald ja/nee
al verstuurd ja/nee

