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December

inhoud • zo smaakt december

Gewaardeerde
klanten,
Dat kaas een heerlijk en veelzijdig product is,
is u uiteraard bekend. Speciaal voor de
feestmaand proberen we dat ten volste uit
te dragen. Ter inspiratie vindt u in deze
uitgave heerlijke, en bovenal bijzondere
gerechten met de meest uiteenlopende
kazen, die speciaal voor deze Kerst Special
ontwikkeld zijn. Sommige zullen u écht
verbazen wat smaak en presentatie betreft.

18 • kerstdag: kaasdag

20 • de krans op de kerst

Boordevol
ke
feestelij
e
inspirati
17 • originele afsluiters

En er is meer vuurwerk, waaronder enkele
nieuwe aanvullingen op ons assortiment.
Klapper op de vuurpijl is een nieuwe smaak
van Lutjewinkel1916: een feestkaas die maar
liefst minimaal 100 weken heeft gerijpt, die
wij speciaal voor de feestdagen introduceren.

26 • Cheese & wine

Voor vragen weet u ons natuurlijk te
bereiken. Wij beantwoorden deze graag.
Wij wensen u veel inspiratie en succesvolle
kerstverkopen toe!

22 • Exclusief gezelschap

Met vriendelijke groet,

Dick van der Kolk
Market Unit Manager

NIEUW:
LUTJEW

INKEL1916
INTENS & ROYAAL
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Kerstontbijt

kerstontbijt • een smakelijke start

een
smakelijke
start

1

Nederland | Schapenmelk | Heerlijk smedige schapenkaas met
een romige smaak. Afkomstig uit Hilaard, Friesland. De melk
van deze schapen heeft een hoog vetgehalte en is rijk aan eiwit.

2

178816 • Lutjewinkel1916 Rijk & Romig 16 kg

Nederland | Koemelk | Rijker, krachtiger en voller van smaak

oh kaash
plateau, o au
e
kaas-plat

dan belegen en ingetogener dan extra belegen. Nog steeds
uitstekend schaaf- en snijdbaar.

3

178908 • Lutjewinkel1916
Rinse Appelstroop 45 ml

Nederland | Fruitige stroop die speciaal ontwikkeld is om te

5

combineren met de kazen van Lutjewinkel1916. Heerlijk bij de
borrel of op brood.

1

4

138114 • FRIESE OOISTER MILD 60+ 5 kg

4

131871 • Grootmeester 50+ 60 kg

Nederland | Koemelk | Pikante kaas van formaat gemaakt op
de boerderij. Door het formaat heeft de kaas relatief weinig
korst, en daardoor een heerlijk smeuïge structuur.

2
2

5

142891 • Arina honingklaver 50+ 4.5 kg

Nederland | Geitenmelk | Hollandse geitenkaas met een zuiver
karakter, op smaak gebracht met licht zoete honingklaver.
Een sterk staaltje vakmanschap van eigen bodem.

5
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178703 • Brie Le Favori® 3 kg

Frankrijk | Koemelk | Hoogwaardige roombrie met een

4

4

2

zachte structuur. Toegankelijk van smaak en met een
verleidelijk karakter.

5

Borrel & Snack • Bijzonder smaakvol
1

177388 • Le Cabrissac 150 g

Frankrijk | Geitenmelk | Heerlijk romige specialiteit

4

uit pure geitenmelk, verrijkt met een vleugje room.

4

Door rijping in as zijn alle smaakeigenschappen

2

van de melk perfect behouden.

115219 • De Rotterdamsche Oude
36 weken 48+ 12 kg Nederland | Koemelk

Deze meest populaire variant heeft een

1

onweerstaanbaar pikant karakter en kent veel
toepassingsmogelijkheden. Bijvoorbeeld lekker in
kleine opgerolde pizzawraps.

4

Borrelen

2

106007 • Kernhem Classique 2.7 kg

Nederland | Koemelk | Nog niet zo oud, maar
toch al een ware klassieker. Vernoemd naar het
gelijknamige landgoed waar de kaas ontworpen is.
Aangenaam pikant en vol van smaak in een bresaola
rolletje met waterkers en peer.

met kaashapjes

3

182153 • Postel vieux 4 kg

België | Koemelk | Lang gerijpte abdijkaas uit de
buurt van het Vlaamse plaatsje Mol. Heerlijk pikant
en rijk aan kruidige en nootachtige nuances als
bruchetta met vijgen en basilicum uit de oven.

Samenzijn met familie en vrienden, met voor ieder wat wils
om van te smullen. Kaas maakt de borrel compleet.

6
6

3

5

127121 • Boerenkaas mosterd/dille 48+ 8 kg

Nederland | Koemelk (RM) | Handgemaakte boerenkaas op
smaak gebracht met een fijne melange van mosterd en dille.
Heerlijk kruidig en romig tegelijk. Feestelijk op toast als

5

182151 • Sierra la Solana trufado 3 kg

kerstster met mosterd-dille, crème fraîche, radijs en sla.

Spanje | Schapenmelk (RM) | Ambachtelijke schapenkaas
vergelijkbaar met Manchego, op smaak gebracht met
6

zwarte truffel. Pure verwennerij voor ware fijnproevers.

7

Vijfgangen

amuse diner • kaascreaties

Amuse diner

We serveren je vijf hemelse

creaties die kaas naar een hoger
niveau tillen. Deze amuses zien er
niet alleen indrukwekkend uit,
ze smaken ook nog eens
voortreffelijk!

spanje
Kweeperenpasta
Bladgoud
Roquefort

De zoete pasta van zongerijpte
Spaanse kweeperen is een ware

Zacht
en romig
met een kruidig
krokantje
Camembert is voor veel mensen onmisbaar op de kaasplank.

1

Deze van oorsprong Normandische kaas is uitstekend geschikt om

2

Bladerdeeg

te serveren als warm gerecht. Zo is deze Italiaanse Camembert di

Membrillo een Spaanse traktatie

bufala met gekarameliseerde noten, gebakken vijg en rozemarijn

die goed combineert met talloze

uit de oven een verleidelijke heerlijkheid voor op de kersttafel.

6

kazen, zoals met Roquefort op

De warme kaas laat zich prima combineren met het

7

een bodem van bladerdeeg.

Spaans vijgenbrood Paiarrop, en laat zich het liefst
gang in dit smaakvolle vijfgangen amuse diner!

148388 • Membrillo
artisan 3 kg
Spanje | Deze gelei van kweeperen is in
Spanje vooral populair bij het ontbijt.
De zoete, fruitige smaak maakt het ook zeer
geschikt om te combineren met kaas.

8

3

traktatie. Ingekookt met suiker is

begeleiden door een volle, rode wijn. Een heerlijke
Membrillo

heerlijke
combinati
e
met spaans
e
paiarrop

182156 • Camembert di bufala 250 g

4
5

148403 • VIJGENCONFITUUR 40 G
148390 • VIJGENJAM 140 G
148405 • KWEEPEER/MANDARIJNCONFITUUR 40 G
148407 • VIJGENCONFITUUR 120 G
148408 • RODE DRUIVENCONFITUUR 120 G
148389 • MARMELADE PAIARROP 140 G
148404 • RODE DRUIVENCONFITUUR 40 G

1

5

2

Italië | Buffelmelk | Heerlijk zachte witte korstkaas
uit pure buffelmelk. Heerlijk op een kaasplateau
of in combinatie met donker brood.

3

4

6
7
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amuse diner • kaascreaties

Oesters

uit Rotterdam
172249 • De Rotterdamsche
Oude 55 weken 300 g

Enjoy... de vijfde gang

l
Eenmaa rd
nee
gegrati rt De
e
combine che Oude
ams
Rotterd lekker met
intens ters
oes

Deze kerst tillen we combineren

Nederland | Koemelk | De overjarige

met kaas naar een nieuw niveau

variant van De Rotterdamsche Oude

met feestelijke smaakcombinaties

heeft een karakteristieke smaak,

die je niet eerder proefde.

zonder aan romigheid te

Neem bijvoorbeeld een coupe

hebben ingeboet.

vers fruit met Castello ananas.

Wildrollade
met cambozola
gevuld met
pompoenpuree

122688 • Castello Taste of the World
ananas 125 g
Denemarken | Koemelk | Zachte verse kaas op
smaak gebracht met ananas. Een tijdloze
klassieker in een nieuw jasje, die het ook

138890 • Cambozola
Grand Noir 2.5 kg

uitstekend doet op een toastje.

Duitsland | Koemelk | Intens zachte
blauwaderkaas gerijpt in was.
De toevoeging van
room zorgt voor een
afvlakking in het
scherpe randje van
de gebruikte
blauwadercultuur.
10

122689 • Castello Taste of the World
bieslook 125 g
Denemarken | Koemelk | Zachte verse kaas op
smaak gebracht met bieslook. Een tijdloze
klassieker in een nieuw jasje, die het ook
uitstekend doet op een toastje.
11

fondue • smelten maar

Fondue

1

smelten maar
de lekkerste
fonduekazen op een rij

Kaasfondue is weer helemaal
hot & happening. Niet vreemd,
want met diverse soorten groente,
aardappeltjes, vleeswaren en natuurlijk
brood combineert gesmolten kaas
met heel veel lekkers.

178857 • Emmentaler AOP 3.5 kg
Zwitserland | Koemelk (RM) | De oervader van alle
gatenkazen is onmisbaar in de klassieke Zwitserse fondue.
Vol, rijk en licht zoet van smaak met nootachtige nuances.

123941 • Gruyère AOP 2.8 kg
Zwitserland | Koemelk (RM) | De originele Gruyère
beschikt over geweldige smelteigenschappen en een rijke,
kruidige smaak. Vaak geïmiteerd, maar nooit geëvenaard!

100432 • Appenzeller© Mildly spicy 7 kg
Zwitserland | Koemelk (RM) | Romige, mild-pittige kaas
die tijdens de rijping wordt ingewreven met een mysterieus
kruidenmengsel, waarvan de samenstelling slechts bij
enkele oudere kaasmakers bekend is.

178802 • Kaltbach Gold 4 kg
Zwitserland | Koemelk | Heerlijk pikante kaas, gerijpt
in de natuurlijke grotten van Kaltbach. Smedig in de
mond en met een typisch Zwitsers karakter.
12
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Dessert

Dessert • nagenieten

de piek op het diner

5

Een goed kerstdiner wordt in stijl
afgesloten met een kaasplank

2

die klopt: niet te uitbundig, maar
wél met perfect op elkaar

3

afgestemde smaken.

4

Geef d
kaasplan e
kerst-tou k een
ch
dennenta met
kjes

1

1
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182152 • Manchego DOP artesano 3 kg

2

178556 • Saint Nectaire AOP 800 g

3

182154 • L'Aviateur 100 g

4

142864 • Saveur du Maquis

5

172948 • Le Valençay AOP

Spanje | Schapenmelk (RM) | Ambachtelijke

Frankrijk | Koemelk | Typerende kaas uit

Frankrijk | Koemelk | Verleidelijke kaas

300 g Frankrijk | Schapenmelk | Deze

220 g Frankrijk | Geitenmelk (RM)

Manchego van onberispelijke kwaliteit. Slechts vier

de Auvergne met een gewassen korst.

die verrijkt is met crème fraîche. Intens

zachte schapenkaas is omwikkeld met een

In as gerijpte geitenkaas van

maanden gerijpt maar intens van smaak met

Aangenaam zacht en met een rijke smaak

zacht en met een verrassende smaak.

mengsel van rozemarijn en bonenkruid.

uitmuntende kwaliteit. Heerlijk fris en

nuances van noten en kruiden.

die doet denken aan hooi en kruiden.

Een fraaie aanvulling op ieder kaasplateau!

Bij uitstek een kaas voor de donkere dagen.

verrassend toegankelijk van smaak.
15

Originele

Dessert • nagenieten

Zachte
geitenkaas
met fris zuivel
uit de dordogne

afsluiters

138029 • Le Fleuret 150 g
Frankrijk | Geitenmelk | Zachte specialiteit uit volle
geitenmelk met een fluweelzachte, eetbare korst.

Met kerst is iedereen op zoek naar iets unieks, iets origineels.

Goed gerijpt is het smeerbaar zacht. Heerlijk met

Wat dat betreft is dit dessert een schot in de roos. Het combineert

brood, fruit en noten.

het zachte zuivel van geitenkaas en zoetzure van bramen met het
krokante van pistache-nougatine. Met een garnering van
rozenblaadjes is dit een dessert dat je niet iedere dag tegenkomt!

Een goed dessert is de kroon op een heerlijk diner.
Ook wat de laatste gang betreft zorgt kaas voor veel
mogelijkheden. Met name als ingrediënt voor zoete

Geitenkaas-ijs
met Bramen, pistache,
nougatine & rozenblaadjes

desserts is kaas echt aan een opmars bezig.

kies kaas
de
als verrassen
culinaire
afsluiter

Zoals deze Le Fleuret met nootjes en rozemarijn.

Gestoofde peer
met Rosso Imperiale
Gestoofde peer is een typische lekkernij die bij deze tijd van
het jaar hoort. In combinatie met een zachte crème van

138139 • Tomme des Prairies
de Fouzon 900 g

Rosso Imperiale en op een voetstuk van chocolade cake
ontstaat een dessert dat zijn gelijke niet kent.

Frankrijk | Geitenmelk (RM)
Uitmuntende specialiteit uit pure, rauwe
geitenmelk. Aangenaam zacht in de
mond en met een vol karakter.

122463 • Rosso Imperiale 2 kg
Italië | Koemelk | Een op Gorgonzola gelijkende kaas
geaffineerd met rode wijn. Heerlijk pikant en rijk aan
fruitige nuances.

16
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kerstdag kaasdag • inspiratie

iedere
kerstdag

Kaasdag

2

Kerstmis is dé tijd van het jaar waarin

bijzondere gerechten hun weg naar de eettafel
vinden. Daar horen natuurlijk minstens zulke

3

bijzondere kazen bij, zoals de nieuwe
aanwinsten in ons assortiment.
1 182468 • Le Carré du Saulnois
Mirabelle 230 g

Frankrijk | Koemelk | Voortreffelijke dessertkaas uit de
Vogezen, ingewreven met pruimenlikeur. Perfect als
smaakvolle aanvulling op een kaasplateau.
2

Pittige kazen
verdienen een zoetje

1

182465 • Au bouchon 290 g

Frankrijk | Koemelk | Opvallend kaasje uit de wijnstreek
rond Jurançon in het Zuiden van Frankrijk. Au Bouchon
(Met Kurk) is een roomzachte specialiteit met een
toegankelijk karakter. Perfect geschikt als dessertkaas,
bij voorkeur natuurlijk met een wijn uit de omgeving.

3

182467 • Bargkass fermier 5 kg

Frankrijk | Koemelk (RM) | Boerenkaas uit het
Oosten van Frankrijk. Niet echt geschikt voor de

traditie:
kaas met
druiven e
n
crackers

beginnende kaaseter maar een intens genoegen
voor liefhebbers van uitgesproken smaken.
18
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kerstdag kaasdag • Bijzonder smaakvol

Een babka

spectaculaire

is een flinke krans,

Kaastoren

gemaakt van gedraaid brood.
Een heerlijke apetizer,
of om erbij op tafel te zetten.
Kruimel extra Rebeco erover
voor nog meer smaak.

Babka met

Rebeco en pompoen

182469 • Gwitterchäs 6.5 kg

de

Krans

op de kerst
182464 • Rebeco 2.8 kg
Spanje | Koemelk | Aangenaam

Zwitserland | Koemelk | De naam
van deze typisch Zwitserse kaas
komt van een donderbui.
Kenmerkend is de romigheid en
het aangenaam pikante karakter.

de
de
k
indru wekken
piek op het
kerstdiner

Stapeldol op kaas? Dan vallen
deze kaassoesjes gevuld met
Gwitterchäs perfect in de smaak.
In combinatie met kerstomaatjes
en verse rozemarijn een heerlijke
traktatie die, eenmaal gestapeld

pikante blauwaderkaas verrijkt

tot een flinke berg, een geweldige

met room. Vol van smaak en

indruk maakt.

zeer breed toepasbaar.

20
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Lutjewinkel1916 • Limited edition

:
NIEINUKW
EL1916

Limited edition

LUTJEW
OYAAL
INTENS & R

Exclusief gezelschap
De feestdagen verdienen iets bijzonders. Kerst wordt

extra speciaal met een goede champagne, gecombineerd
met de meest bijzondere kaas van eigen bodem.

Goud van oud

100+ weken gerijpt

22

Lutjewinkel1916 kazen worden al sinds 1916

Het koningsnummer van Lutjewinkel1916 is de

met het grootste vakmanschap gemaakt in

Intens & Royaal, die minstens 100 weken heeft

Noord-Holland. Ervaren kaasmeesters zien

gerijpt. Het resultaat is een pittige, haast

toe op de zorgvuldige rijping en selecteren

brokkelige Noord-Hollandse Gouda van

uitsluitend op de allerbeste smaak op het

de buitencategorie; een exclusieve

juiste rijpingsmoment.

feestkaas voor bij de borrel.

182476 • Lutjewinkel1916
Intens & Royaal 48+ 16 kg
Nederland | Koemelk
Nieuw uit Lutjewinkel: de jongste,
tegelijk oudste, maar ook tijdelijke telg
uit de 1916 familie. Geen overvoorraad,
maar in beperkte mate minimaal
100 weken gerijpt, speciaal voor de
feestmaand december. De kaas met
het rijkste smaakpalet.

23

Wijn & kaas
het perfecte paar

wijn en kaas • het perfecte paar

Kaas en wijn zijn als twee
handen op een buik. Soms
matchen ze nog beter dan je
zou denken. Wat smaken en
soorten betreft zijn er talloze
voorbeelden die niet alleen
origineel, maar ook verrassend
goed met elkaar werken.
Met witte wijn, witte port óf

Port en ton
vreemde co ic:
mbi
of niet? ,
Probeer en
je
versteld s zult
taan

Roquefort
Met sauternes

Het stevige smaakpalet van een Roquefort matcht
prachtig met het weelderig zoetige van een dessertwijn
als Sauternes.

137638 • Roquefort AOP Vernières Black 1.3 kg
Frankrijk | Schapenmelk (RM) | Grotgerijpte blauwaderkaas
met eetbare korst. Zijn textuur is krachtig en egaal, en de kaas
kan makkelijk gesmeerd worden. Zijn aroma is melkachtig,

s:
Sauterne jn
twi
dé desser oet
die je m
proeven!

met een touch van noten en rozijnen.

met champagne.

Boerenkaas

met Witte port & tonic
Gin-tonic, dat is bekend. Maar wat te
denken van witte wijn en tonic?
Een verfrissende combi, spritzig en ideaal

Chaource
met champagne

Een volromige witschimmel als de Chaource heeft verder
weinig nodig. De smaak komt extra tot leven dankzij
het bruisende van champagne. Geniet!

met wat oudere Hollandse kaas.

131882 • Boeren Leidse 30+ 8 kg

168667 • Chaource AOP 250 g

Nederland | Koemelk (RM) | De originele

Frankrijk | Koemelk | Traditionele kaas uit het Oosten

Leidse kaas met sleutels, herkenbaar aan

van Frankrijk met een smaakvolle, eetbare witte korst.

de kenmerkende rode korst en de

Het zuivel oogt wat rul, maar is intens romig in de

toevoeging van smaakvolle komijn.

24

mond en rijk aan nuances van paddenstoelen.

25

wijn en kaas • het perfecte paar

Saantje oud

Lutjewinkel1916

met Carmenère/Bordeaux

caprimera liguria

met cabernet sauvignon

met barolo/amarone

Rode wijnen
& kaas

Rode wijn en kaas is al eeuwenlang
een gouden combinatie. Wat te
denken van deze heerlijke duo's?

1

170787 • Saantje oud
50+ 10 kg

Nederland | Geitenmelk | Oude Hollandse
geitenkaas van uitmuntende kwaliteit.
Aangenaam pikant en verrassend
toegankelijk van smaak.

2

167775 • Lutjewinkel1916 		
Pittig&Romig 48+ 16 kg

Nederland | Koemelk | Zachter in de mond
dan oude kaas, pittiger dan extra belegen.
Kaas vol complexe, krachtige aroma’s waar
de unieke combinatie van het ziltje, het
zoetje en de romigheid volop behouden blijft.

1

2

3

3

172999 • Caprimera
Liguria 2 kg

Nederland | Geitenmelk | Unieke, zachte
geitenkaas van eigen bodem gerijpt in een
jasje van Italiaanse kruiden en tomaat.
Een smaakvol meesterwerkje!

26
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have a merry

Cheesy X-mas

