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DELICE DE BOURGOGNE
Melksoort: gepasteuriseerde koemelk  Herkomst: Frankrijk, Bourgogne
Delice de bourgogne heeft zijn zachte smaak te danken aan de 
toegevoegde room. De zachte witte bloemige korst geeft de kaas 
een licht pikantje. Delice de Bourgogne is een triple-crème kaas 
met een �uwelen zachte textuur en licht pittig.

Delice de Bourgogne owes its soft taste to the added cream. The soft 
white �oury rind gives the cheese a light piquancy. Delice de Bourgogne 
is a triple cream cheese with a velvety soft texture and slightly spicy.

CHIMAY POTEAUPRÉ
Melksoort: gepasteuriseerde koemelk  Herkomst: België, L’Auberge 
de Poteaupré
“De crème van de trappistenkazen”. De naam vindt zijn oorsprong 
door de aanwijzing van een plaatselijke bewakingspost: “Postiau pré”. 
Dit pikante kaasje is smeuïg en zacht van structuur.

“One of the best of the Trappist cheeses”. The name originates from the 
designation of a local guard post: “Postiau pré”. This spicy cheese has a 
smooth and soft structure.

MARGALET PAPILLON
Melksoort: rauwmelkse schapenmelk  Herkomst: Frankrijk, Aveyron
Margalet Papillon is een camembert stijl kaas gemaakt van 
schapenmelk. Mooi pittig van smaak en lekker romig. 

Margalet Papillon is a camembert style cheese made from sheep's milk. 
Nice spicy taste and creamy.

KAAS VAN EIGEN KOEIEN
Melksoort: Rauwe koemelk  Herkomst: Gelderse Vallei, Rhenen, Nederland
Wij hebben bij Boer Bart van Laar, aan de voet van de Grebbeberg in 
de Gelderse Vallei, onze eigen koeien staan! Boer Bart van Laar houdt 
van onze koeien die dagelijks genieten van groene weiden en gras! 
Prachtige melkkoeien van het kleine ras Montbéliarde. De kaas wordt 
vegetarisch gestremd. Van de biologische melk van deze koeien laten 
wij bij de Kaasmakerij Hollandsche Meesters o.a. een heerlijke 
rauwmelkse kaas maken. Volledig naar eigen receptuur, zonder kleur-, 
of conserveermiddelen en met een voortre�elijke �jne en delicate 
smaak. De kaas wordt op ambachtelijke en kleinschalige wijze 
gemaakt waarbij de wrongel, in Zwitserse kaasdoeken en kaasringen, 
kortstondig wordt geperst. De kaas wordt daarna slechts 36 uur 
gepekeld. Tijdens de zorgvuldige rijping van minimaal drie maanden 
ontwikkelt de kaas, door de gebruikte kaasculturen en de natuurlijke 
rijping, zijn rijke volle smaak.

We have our own cows at Farmer Bart van Laar, at the foot of the 
Grebbeberg in the Gelderse Valley! Farmer Bart van Laar loves our cows 
who enjoy green pastures and grass every day!
The cheese is made in a traditional and small-scale way, whereby the 
curd is brie�y pressed in Swiss cheesecloths and cheese rings. The cheese 
is then only brine for 36 hours. During the careful maturation of at least 
three months, the cheese develops its rich full �avor due to the cheese 
cultures used and the natural maturation.

QUESOS DE VALDEON
Melksoort: gepasteuriseerde koemelk (minimaal 80 %), geitenmelk en/
of schapenmelk. Herkomst: Spanje, Picos de Europa
De smaak is sterk, licht kruidig maar in de mond toch boterachtig en 
zeer aromatisch. De kaas is herkenbaar aan de plataanbladeren waarin 
hij verpakt wordt. Hij wordt vaak verward met de Cabrales. 
De Cabrales wordt echter nooit in blad verpakt en heeft een veel 
sterkere smaak.
 
          The taste is strong, slightly spicy but still buttery and very aromatic 
            in the mouth. The cheese can be recognized by the plane tree 
            leaves in which it is packed. He is often confused with the Cabrales.     
           However, the Cabrales is never wrapped in leaves and has a much     
          stronger taste.

Stel uw eigen plateau van 3 soorten samen, geserveerd met 
noten- rozijnenbrood / Compose your own plateau of 3 types, 
served with nut-raisin bread

f o r t u y n h a a r l e m . n l



C H A R C U T E R I E    

CAPA NEGRA
Afkomstig van Iberische varkens die in vrijheid zijn groot gebracht 
in de Dehesas van het zuidwesten van het schiereiland 
(extra +2,00).

Coming from Iberian pigs who were raised in freedom in the Dehesas 
of the south-western peninsula (+2.00 extra). 

RILETTE VAN EEND
Een heerlijke rilette van geplukte eendenbout met lever, gemaakt 
van boterzacht gesudderd eendenvlees. 

A delicious rillette of plucked duck leg with liver, made from butter- 
soft simmered duck meat.

LIVARSJINK
Het Livar varken is ontstaan uit een bijzondere kruising van rassen, 
krijgt natuurlijke voeding, heeft een bed van stro en het kan 
lekker buiten rondlopen. Zo ontstaat vlees van de beste kwaliteit 
en dat proef je. Het malse, smakelijke vlees van de Livarsjink is 
licht doorregen met vet. De droog gezouten sjink (Limburgs voor 
ham) is gerijpt volgens natuurlijk en ambachtelijk procedé.

The Livar pig is originated from a special crossing of breeds, receives 
natural food, has a bed of straw and has the freedom to walk around 
outside. This creates meat of the best quality and you can taste it. The 
tender, tasty meat of the Livarsjink is lightly laced with fat. The dry 
salted sjink (Limburgish for ham) is matured according to a natural 
and artisan process.

BRESAOLA MET PARMEZAAN
Bresaola is genoemd naar een plaatsje in de Valtellinastreek in de 
provincie Lombardije (tegen Zwitserse grens aan). De Bresaola is 
ambachtelijk gezout met zeezout en natuurlijk gerijpt. 
Het resultaat is een Bresaola met een zachte smaak waaraan 
Parmezaan is toegevoegd. 

Bresaola is named after a town in the Valtellina region in the province 
of Lombardy (close to the Swiss border). The Bresaola is traditionally 
salted with sea salt and naturally matured. 
The result is a Bresaola with a soft taste with parmesan added.

COPPA  
De coppa wordt bereid uit de nek van speciaal geselecteerde 
varkens. Deze wordt gemarineerd met wijn en verschillende 
kruiden. Hierna wordt het minimaal 3 tot 6 maanden ambachtelijk 
gedroogd. De coppa verkrijgt mede door de vetdraadjes een 
heerlijke delicate smaak.

The coppa is prepared from the neck of specially selected pigs. 
This is marinated with wine and various spices. After this, it is dried 
by hand for at least 3 to 6 months. Partly due to the fat threads, the 
coppa acquires a wonderfully delicate taste.

Stel uw eigen plateau van 3 soorten samen, 
geserveerd met noten- rozijnenbrood / Compose 
your own plateau of 3 types, served with nut-raisin bread
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