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Beste klant,

Voortaan kan u bij Keurslager Michielsen terecht voor het bestellen van een heerlijke 
kaasschotel. Al onze schotels  worden met de meeste zorg en kunde samengesteld.
U kan kiezen uit verschillende soorten kaasschotels.

Kaasschotel “Classic” 
Een klassiek assortiment binnen- en buitenlandse kazen, mooi gepresenteerd op schotel en versierd met een 
vers fruitassortiment, noten en dadels.

Als maaltijd 250g pp. € 12.90 pp. 
 Met brood (notenbrood, mini broodjes en vijgenbrood)  € 18.90 pp.
Als tussengerecht of als aanvulling bij uw vleesschotel 180g pp. € 8.90 pp. 
 Met brood (notenbrood, mini broodjes en vijgenbrood)  € 11.90 pp.
Als dessert of als aperitief 120g pp. € 6.90 pp. 
 Met brood (notenbrood, mini broodjes en vijgenbrood € 8.90 pp.

Kaasschotel “Michielsen” 
De “Classic” kaasschotel aangevuld met specialiteiten en luxe kaasjes. Alles wordt mooi op schotel 
gepresenteerd en gegarneerd met vers fruit, noten, dadels en bijhorende confituren. 

Als maaltijd 250g pp. € 16.90 pp.
 Met brood (notenbrood, mini broodjes en vijgenbrood)  € 20.90 pp.
Als tussengerecht of als aanvulling bij uw vleesschotel 180g pp. € 10.90 pp. 
 Met brood (notenbrood, mini broodjes en vijgenbrood)  € 13.90 pp.
Als dessert of als aperitief 120g pp. € 8.90 pp. 
 Met brood (notenbrood, mini broodjes en vijgenbrood)  € 10.90 pp.

Kaasschotel “Gold” 
Brie de Meaux (FR) - Comté (FR) - Tête de Moine (Z-H) - Cailladou (FR) - Koppige Vent (B) - Stilton (GB) 
Croome Honing Vijg (GB) - Geitenkaasje met Kruiden (B)

Als maaltijd 250g pp. € 12,95 pp.
 Met brood (notenbrood, mini broodjes en vijgenbrood)  € 18,90 pp.
Als dessert of als aperitief 120g pp. € 6,95 pp. 
 Met brood (notenbrood, mini broodjes en vijgenbrood)  € 8,90 pp.

Al onze kazen zijn voorzien van een naamprikkertje met vermelding van de smaaksterkte: 
van 1 zacht tot 5 sterk en pittig. Wij adviseren om met 1 te beginnen en met 5 te eindigen.

Smakelijk!
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