BESTELFORMULIER
Kaaspakketten
Naam oudste kind, oud-leerling,... (deze dient gebruikt te worden bij de mededeling van de betaling +
om je pakket(ten) af te halen:
……………………………………………………………………………………………………………………….
Afhaaldatum:  dinsdag 15 december 2020 (tussen 8u-13u en 14u-18u)
 woensdag 16 december 2020 (tussen 8u-13u en 14u-18u)
Afhaalplaats: winkel Fort Félice naast Bakkerij Depotter
Over te schrijven naar BE55 7343 4702 1044 voor 08/12/2020 met vermelding “Kaas SintPietersschool”, naam, voornaam en klas oudste kind.
We hebben de wijn en de kaas samen laten verlopen qua periode maar qua betalingen staan deze los
van elkaar. Dus indien je zowel wijn als kaas bestelt, gelieve twee aparte overschrijvingen te doen.
De opbrengst gaat integraal naar de aankoop van nieuwe beamers.
Ik wil graag bestellen:
Pakket

Aantal

x Kostprijs

Winters Verwenpakket voor 2 personen

______ x € 25

Winters Verwenpakket voor 3 personen

______ x € 37,5

Kaasplank “4 elementen” voor 2 personen

______ x € 25

Kaasplank “4 elementen” voor 3 personen

______ x € 37,5

Charcuteriebordje voor 1 persoon

______ x € 12,5

Kinderplankje voor 1 kind

______ x € 6,5

TOTAAL

______

Opmerkingen:
 Ik wens een lactosevrij aanbod voor het volledige pakket
 Ik wens een aanbod met enkel gepasteuriseerde kazen (geschikt voor zwangere dames)
 Andere allergenen/opmerkingen:

Lokaal iets aankopen?
Jezelf verwennen in je kot?
Iemand anders verrassen?
Het kan
Bestel voor 6/12/2020 één of meerdere pakketten:

Winters Verwenpakket
BY KAASWIN KEL FORT FÉLICE

Verwen jezelf met een assortiment heerlijke kazen en garnituur. Het pakket is mooi ingepakt, dus ook
perfect om cadeau te geven aan familie of vrienden.
Bent u lactose-intolerant of mag u enkel gepasteuriseerde kazen eten? Dan stellen we voor u graag een
aangepast pakket samen.
Wat mag u verwachten?
Het Winters Verwenpakket bevat voldoende voor een kaasmaaltijd, met:
-

-

5 soorten kaas van de verschillende kaasfamilies:
 witschimmelkaas
 geiten -of schapenkaas
 gewassenkorstkaas
 blauwgeaderde kaas
 halfharde -of harde kaas
Konfijtje of luikse stroop
Noten
Vijgenbrood of Pate de Coign (kweepeergelei)
Fornaccini’s (toastjes)

Alle producten zijn netjes verpakt, en kunnen dus nog enkele dagen in de koelkast bewaard worden.

LIMITED EDITION

Kaasplank “4 elementen”
BY KAASWIN KEL FORT FÉLICE

Wat mag u verwachten?
Een zwarte schotel met 4 kazen, gegarneerd met noten en druiven, voldoende voor een kaasmaaltijd. De
plank bevat:
-

-

4 soorten kaas die de elementen aarde, lucht, water en vuur vertegenwoordigen
 Aarde: Saint-Nectaire AOC (gerijpt op stro)
 Lucht: Virginie van Karditsel (luchtig als wolkjes)
 Vuur: Vuurkaas van ’t Catharinadal (pittig met Cayennepeper)
 Water: Gorgonzola Dolcé (bijna vloeibare kaas met blauwe tekening)
Noten
Druiven
Beschrijving van de kazen

Charcuteriebordje
BY KAASWIN KEL FORT FÉLICE

Bent u meer een liefhebber van fijne vleeswaren of wenst u wat charcuterie bij te bestellen als
aanvulling op uw verwenpakket of kaasplank? Ook dat is mogelijk!
Wat mag u verwachten?
Een assortiment charcuterie voldoende voor een broodmaaltijd, met o.a.
-

Parmaham
Italiaanse salami
Wildpaté met Ardeense uienkonfijt
Gegrilde ham
…

Kinderplankje
BY KAASWIN KEL FORT FÉLICE

Voor de kids is er een speciaal plankje met zachtere kazen en charcuterie verkrijgbaar. Het Kinderplankje
bevat:
-

Zachte abdijkaas
Zachte witschimmelkaas
Kaasfrietjes
Natuur salami
Mortadella

