
	

	

	

Selectie seizoenskazen met notenbrood en bijpassende garnituren.  

-  leg de kazen in onderstaande volgorde op het bord (als u deze volgorde met eten 
   aanhoudt, zult u het meeste genieten van de kazen i.v.m. de smaakopbouw).  
-  serveer hierbij de diverse garnituren en het notenbrood  
 
Petemoei 
Een lactisch gestremd rauwemelks koe melk kaasje met een Witflora korst. 
Lactisch gestremd betekent dat men zo min mogelijk stremsel toevoegt en daardoor een rullig 
zuivel krijgt.  Daarna wordt de wrongel in een grotere vorm geschept, waardoor het kaasje wat 
smeuïger blijft. De kaas heeft een ribbelige huid met daaronder het smeuïge zuivel met romige en 
frisse zuren en een beetje excentriek.  

Kobunder geitenkaas 
Deze kaas bestaat uit een mengsel van geiten- en Fleckvieh koeienmelk. De Fleckvieh koe is een 
dubbeldoelras. De korst wordt ingesmeerd met gecarameliseerde appelstroop. Daarna wordt hij 
gerijpt in een turfschuur in Veenhuizen waar de luchtvochtigheid hoog en de temperatuur constant is. 
Dit alles zorgt voor een complexe smaak.  
 
Wilde Weide kaas 
Deze harde, ongepasteuriseerde, 'oorspronkelijke' kaas wordt gemaakt op één van de eilanden in de 
Kaagerplassen. De kaas wordt gemaakt met het melk van Montbéliarde-koeien heeft een strogele 
kleur met kleine goed gevormde 'ogen' en spikkels van melkkristallen. Het Wilde Weidesmaakprofiel 
is romig en mild, met tonen van hazelnoot. De  
Montbéliarde koeien geven weliswaar minder, maar wel heel rijke melk. 
 
Oudwijker Fiore 
Een roodflora kaas naar traditioneel Taleggio recept. Maar wel van Nederlandse koemelk. En dat 
maakt de kaas bijzonder. Mooi van buiten. Spannend van binnen. In een unieke smaak. heeft 
een licht vochtige korst van natuurlijk roodflora. Vlak daaronder is de zuivel lichtgeel, met een smeuïg 
zachte textuur. In het midden is de zuivel compact, met enkele oogjes. De kaas wordt gemaakt van 
melk van koeien die grazen op de Brienenshof in Cothen 
 
Lady’s Blue 
Deze blauwe geitenkaas is een van de weinige zachte Nederlandse kazen van rauwe melk. Hierdoor 
heeft de kaas een romige, iets pikante smaak, maar is toch licht verteerbaar en iets frisser en scherper 
ten opzichte van de bekende Roquefort die van schapenmelk wordt gemaakt. De geitenmelk dankt 
zijn hoge kwaliteit aan de rijke begroeiing rond boerderij de Kruidenwei in Drenthe waar deze 
vandaan komt en aan het feit dat de geiten niet maximaal melk hoeven te produceren 
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