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Specialiteit 
van het huis: 
kaasplanken

Internationale kaasplank

Het meest complete assortiment van internationale 
kaasspecialiteiten. Reken alvast op 275 �  300 gram 
kaas p.p., rijkelijk gegarneerd met gedroogde noten 
en vruchten. 
Hoofdmaaltijd ......................................  €13.00p.p.
Dessert ................................................  €8.50p.p.

Selectie van de Kaasmeester

Een palet van lekkere kaasjes met smakelijke extra’s. 
Denk aan konfijt, dadel- of vijgenkoek, … 
Afgewerkt met gedroogde noten en vruchten. 
Hoofdmaaltijd ......................................  €15.50p.p.

Kaasplank van bij Ons

Maak kennis met specialiteitskazen van eigen 
bodem en kies voor ons Belgisch assortiment. 
Afgewerkt met gedroogde noten en vruchten. 
Hoofdmaaltijd ......................................  €14.00p.p.

Zuiderse kaasplank

De beste Spaanse, Portugese en Italiaanse 
specialiteitkazen vergezeld van olijven, pesto en 
zongedroogde tomaten. Deze kaasplank wordt 
gegarneerd met gedroogde noten en vruchten. 
Hoofdmaaltijd ......................................  €16.00p.p.

Bij ons wordt elke kaasplank met veel liefde, 
uiterste zorg en vakmanschap bereid. 
Dat merk je aan de gepaste rijpheid van de 
kazen, de ruime porties en de unieke, prachtige 
presentatie op de schotels.

DRANKEN

Het spreekt voor zich dat wijnen harmonieus 
aansluiten bij elke kaasgelegenheid. 
Daarom hebben wij een uitgebreid gamma 
aan kwaliteitsvolle witte en rode wijnen.
Ook champagnes, bieren en andere dranken 
maken deel uit van ons drankenassortiment.

SUPPLEMENTEN

Vers fruit  
Ananas, kiwi, seizoensvruchten, physalis, druiven
............................................................  €2.20 p.p.

Assortiment brood  
Notenbrood, notenbrood met krenten, sproetjes, 
stokbrood, mix van kleine pistoletjes
............................................................  €2.80 p.p.

Extra’s
Brugse beschuiten, diverse konfijten, 
boter van de stul, … 

Waarborg schotel (cash te betalen)
Kleine schotel ......................................  €20.00
Grote schotel ......................................  €40.00



Wij smelten 
voor heerlijke 
kazen

KAASFONDUE 

Ook kaasfondue is een nationaal gerecht van 
Zwitserland waarbij men stukken brood doopt in 
een gesmolten massa kaas. Vertrouw alvast op onze 
mengeling van Gruyère, Vacherin Fribourgeois en 
Emmentaler voor een geslaagde klassieke Zwitserse 
kaasfondue. 

Klassieke Zwitserse kaasfondue
200 gram kaas p.p., stokbrood, dipgroentjes� 
fijnproeversalade, augurkjes, uitjes, champignons,… 
.............................................................   €15.50 p.p.

RACLETTE 

Bij raclette wordt een doormidden gesneden kaaswiel 
eenzijdig verwarmd door een vuur of speciale oven. 
De zacht geworden kaas kan dan na een tijdje van het 
halve wiel geschraapt worden (“râcler”). 

Niet voor niets is het een van de nationale gerechten 
van Zwitserland: Heerlijk, eenvoudig en feestelijk 
tegelijkertijd. Bovendien wordt het door jong en oud 
gesmaakt en is het dé ideale manier om gezellig te 
tafelen. 

Traditionele raclette
Stuk van een kaaswiel om af te schrapen, een 5-tal 
soorten fijne charcuterie, dipgroentjes� �gekookte 
aardappelen, fijnproeversalade, augurkjes, uitjes, 
kruidenboter, …
.............................................................   €17.50 p.p.

Pannetjes
Sneetjes raclettekaas, een 5-tal soorten fijne 
charcuterie, dipgroentjes� gekookte aardappelen, 
fijnproeversalade, augurkjes, uitjes, kruidenboter, …
.............................................................   €17.50 p.p.

Er is steeds keuze uit Zwitserse, Franse, Morbier-, 
witte wijn- en kruidenraclette. In de winter hebben we 
nog meer (seizoensgebonden) soorten kazen in huis. 

Geen geschikt materiaal in huis�  Bij ons huur je 
lampen, pannetjes of fonduetoestellen voor €5,00 

Gezellige 
babbel en 
betere borrel

VLEESSCHOTEL 

Onze vleesschotels zijn het perfecte alternatief 
voor de niet-kaasliefhebbers onder het gezelschap. 
Een 10-tal soorten fijne charcuterie, kunstig gepre-
senteerd op een bedje van fijnproeversalade en 
andere groentjes verzekeren dat ook zij naar 
hartenlust kunnen smullen. 
.............................................................   €12.00 p.p.

TAPASPLANK

Een gezellige babbel of betere borrel�  
Onze tapasplanken scoren bij elke gelegenheid waar 
verrukkelijke hapjes welkom zijn! Wij zorgen voor de 
heerlijke blikvanger, jullie voor sfeer en gezelligheid. 

Mini tapasplank
Een 4-tal hapjes per persoon, mooi gepresenteerd 
en vergezeld van olijven, zongedroogde tomaten,…
.............................................................   €6.50 p.p.

Klassieke tapasplank
Een 7-tal hapjes per persoon, mooi gepresenteerd 
en vergezeld van olijven, zongedroogde tomaten,…
.............................................................   €11.00 p.p.

Hoofdmaaltijd tapasplank 
Een 12-tal hapjes per persoon, mooi gepresenteerd 
en vergezeld van olijven, zongedroogde tomaten, 
aanvullende blokjes kaas en fijne charcuterie, brood, … 
.............................................................   €17.00 p.p.



ONTBIJTMANDEN 

Zin om iemand te verrassen met een heerlijk ontbijt 
op bed�  Wij stellen uw ontbijtmand samen vol heerlijke 
en verse producten. 

Vers appelsiensap, vers fruit, verse yoghurt, 
assortiment charcuterie en kaas (van elk 3), 
zoet beleg (denk aan confituur, choco, peperkoek, 
praline, honing), 3 brioches p.p., 4 broodjes p.p., 
gekookt eitje, boter van de stul, zakje koffie en thee.

Ontbijtmand zonder supplementen   
............................................................  €25,00

Ontbijtmand Plus    
Met meloen en serranoham & gerookte zalm
............................................................  €31,00

Luxe ontbijtmand    
Met een fles kwaliteitsvolle bubbels
............................................................  €32,50

Luxe ontbijtmand Plus    
Met meloen en serranoham, gerookte zalm 
& een fles kwaliteitsvolle bubbels
............................................................  €38,50

OPENINGSUREN

maandag   gesloten 
dinsdag   09.00 - 12.30       13.30 - 18.00
woensdag  09.00 - 12.00 
donderdag 09.00 - 12.30       13.30 - 18.30
vrijdag  08.30 - 12.30       13.30 - 18.30
zaterdag  08.30 - 12.30       13.30 - 18.00
zondag  gesloten 

Buiten de openingsuren kunnen bestellingen eventueel 
afgehaald worden na telefonisch of mondeling overleg.

INFO EN BESTELLINGEN 

Bestel via een bezoek aan de winkel, telefonisch of 
via mail. Wij nemen jouw bestelling graag ten minste 
24 uur op voorhand op (tijdens de feestdagen minstens 
3 à 4 dagen op voorhand). 

Kaashandel Schollaert
Rooigemlaan 1, 9000 Gent
+32 9 226 16 12
info@kaashandelschollaert.be
kaashandelschollaert.be

Meesters
in kaas


