


HOE WERKT HET?
U kunt in deze folder zelf een assortiment samenstellen.

Geef aan van welke producten u wilt gaan genieten, lever de ingevulde 
folder bij ons in en een week later ligt uw bestelling keurig voor u klaar 
op de ingevulde standplaats.

Naast deze veelheid van mooie producten hebben wij nog een ruime 
keuze aan andere producten in onze verkoopwagen.
Alles uit deze folder kunnen wij leveren op basis van beschikbaarheid 
en zolang de voorraad strekt.
Kazen die 'per 100 gram' worden besteld kunnen iets afwijken van het 
door u ingevulde gewicht.

Uw gegevens worden enkel gebruikt om uw bestelling keurig in orde te 
maken en niet gebruikt voor marketingsdoeleinden.

Naam:

E-mailadres of 
telefoonnummer:

Standplaats: Amersfoort

Bussum Deventer

Amersfoort (Vathorst)

Afhaaldatum:

Bij Kaashandel Gerdo zijn we gek op onze producten.
Voor de extra speciale momenten hebben wij voor u deze 

inspiratiefolder opgesteld vol met verrassende en exclusieve 
kaasspecialiteiten.



BESTELLIJST







.





info@kaashandel-gerdo.nl
kaashandel-gerdo.nl

ZWITSERSE KAASFONDUE

- 100 gram geraspte Comté 
- 200 gram geraspte Emmentaler 
- 100 gram Magoth 
- een á twee teentjes knoflook 
- sap van max een halve citroen peper, nootmuskaat 
- droge witte wijn, reken max 100cc per persoon 
- bindmiddel b.v. maïzena 

Ingrediënten:

Halveer de knoflook en wrijf de pan ermee in. Pers de benodigde 
hoeveelheid citroen en doe dit in de pan, kan meteen in de fondue 
pan. De wijn erbij, vuur eronder en warm laten worden. Nooit hoog 
opstoken, rust is het toverwoord bij fondue. Meteen beginnen met het 
toevoegen van de kaas en goed blijven roeren, herhaal dit tot alle kaas 
is opgelost. Voeg dan peper en nootmuskaat toe. Bij het proeven, 
merkt u wel of het voldoende is. Als alle ingrediënten zijn verworden 
tot een gladde massa, maakt u met wat bindmiddel de fondue af.

Heerlijk met stokbrood, maar ook lekker met b.v. champignons (5 
minuten voorkoken) of met stukjes komkommer.

Eet smakelijk! 

Voor kaasfondue rekenen we ± 200 gram kaas per persoon. Dit recept 
is voor twee personen. U kunt dit recept naar behoefte aanpassen.

Voor 2 personen
€10,-
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