Bestellijst
BESTELLING IS INCLUSIEF:
• 3 stuks (vegan) kazen
• Vijgenbrood
• Clementines
• Cherry trostomaatjes
• Olijven
• Gemengde noten
• Dadels
• Kweepeer jam

BESTELLEN KAN
T/M ZONDAG
19 DECEMBER!

De Gimsel borrelplank,
zó bij jou op tafel!

De ingevulde bestellijst kan ingeleverd worden bij
onze broodafdeling of gemaild worden naar:
brood@gimselrotterdam.nl.
Uiterste besteldatum is zondag 19 december.

Naam:
Telefoonnummer:
Emailadres:

GEWENSTE AFHAALDAG

donderdag 23 december

donderdag 30 december

vrijdag 24 december

vrijdag 31 december

€45,-

KEUZE PLANK

Vegan plank € 45,Kaasplank € 45,-

VEGAN OF KAAS

per plank voor
6-8 personen

SERVEERPLANK ERBIJ BESTELLEN?*

€ 15,- i.p.v. € 19,95
ja

*Deze serveerplank is gemaakt in Europa van massief beukenhout.

✃

nee
THUIS IN BIO SINDS 1988

op de
kaasplank

op de
veganplank

Zwaluwgekwetter uit Lievelde in
de Achterhoek van Boerderij Arink
Een zeer romig witschimmelkaasje
van Demeter kwaliteit gemaakt van
rauwmelkse verse ochtendmelk van koeien
die horens mogen houden en die gevoed
worden met zelf verbouwd voer. Rauwe
koemelk, vegetarisch gestremd.

Aged Volcanic Wheel
uit Amsterdam van Rosie&Riffy
Een zuivelvrije halfharde kaas met as
bedekt en gedroogd en gerijpt gedurende
5 weken. De speciale fermentatie en
rijping met as zorgt voor een geweldige
smaak zonder toegevoegde smaakstoffen,
kruiden of specerijen.

Everwijnsgoed uit Ried in
Friesland van gelijknamige Boerderij
Een stevige geitenkaas gemaakt van de
melk van de 70 Toggenburger geiten die
in de weilanden om de mooie boerderij
heen staan. Everwijnsgoed werkt zoveel
mogelijk met een gesloten kringloop en
de kazen worden op de boerderij gerijpt.
Gepasteuriseerd, dierlijk gestremd.

Camelia uit Italië
van Casa del Fermentino
Bij Casa del Fermentino gaat het er niet
om de smaak van kaas na te maken,
maar om een unieke eigen smaak te
creëren en dat is ze gelukt! Geen geheime
ingrediënten, pure fermentatie en een
bijzondere korst met cashewnoten en
macadamia noten in de hoofdrol.

Bunker Blauw uit Vlieland
gerijpt in de Vlielander Kaasbunker
Origineel gebouwd in de Tweede
Wereldoorlog, en later gebruikt als
drinkwateropslag, wordt de bunker
nu gebruikt om kazen te rijpen. De
Bunker Blauw, naar eigen recept van
kaasmaker Nils Koster, is een pittige
blauwschimmel met een stevige structuur.
Gepasteuriseerd, dierlijk gestremd.

Fermè met bieslook uit Italië
van Casa del Fermentino
Cashewnoten, water, zout en bieslook:
slechts vier ingrediënten voor een
levendige en verfrissende smaak.
De spread is licht gerijpt en heel romig.

KAASPLANK

VEGAN PLANK

MAAK JE FEEST COMPLEET MET
DE GIMSEL BORRELPLANK
Verras je gasten met één van onze feestelijke borrelplanken.
Met de bijgeleverde uitleg en tips zet je ze in een handomdraai
op tafel. Ga je voor de vegan variant of kies je de kaasplank
uit eigen land. Ze zijn beide met zorg samengesteld door onze
kaasspecialist Marieke en gevuld met de lekkerste kaasjes,
met ieder een bijzonder verhaal.
Op de rijk gevulde borrelplanken ligt naast de (vegan)
kaasjes heel veel ander lekkers voor een complete
smaakbeleving. Olijven, vijgenbrood, clementines,
tomaatjes, noten, dadels en kweepeer jam voor lekker
smaakcombinaties om samen van te genieten.
Het enige wat je zelf nog kan toevoegen is bijvoorbeeld
stokbrood van Menno of Kari’s crackers. En heb je geen
ronde borrelplank in huis? De serveerplank op de foto kun
je met je bestelling mee bestellen.

WIJN- & BIERTIP
EEN VOLLE RODE WIJN
ZOALS DE NUCLI TINTO,
LE MANPÒT OF BARBERA.
EEN DONKERE BOMBABOCK
VAN WATERLAND OF EEN
MOOIE PORT VAN CASAL
DOS JORDÕES.

