
 
 De Ruurhoeve kaas fruit en groente 

Sniederslaan 49 
5531 EH Bladel 

Tel: 0497-360630 
bestellijst kaasafdeling 2020 

Lever uw bestelling uiterlijk om 18:00 in voor ophalen 

op de volgende dag. 
Naam: 
Telefoon:  
Emailadres: 
Ophaaldatum: 

 

Het doel van deze lijst is dat wij u zo snel mogelijk en met zo min mogelijk contact kunnen 
helpen. Dit betekent dat wij uw bestelling al klaarmaken en deze alleen opgehaald en betaald 
hoeft te worden. Wanneer u de winkel binnenkomt kunt u aangeven dat u besteld heeft. Als dit 
het geval is zullen we u zo snel mogelijk helpen. Voor de hygiëne is het fijn als u gebruik maakt 
van betaling doormiddel van pin.  
 
Deze lijst kunt u naar ons mailen (ruurhoeve@outlook.com) 
 

Openingstijden:  
Maandag tm Vrijdag: 8:00 – 18:30 
Zaterdag: 8:00 – 17:00 
Zondag: 12:00 - 17:00 
 



Kazen kunnen we Vacumeren en zo zijn ze vaccuum verpakt een 2 maanden houdbaar. Wenst 
u vaccuum plaats dan een V in het vakje.  
Ruurhoeve kaas Naturel 
(in gram+/-)    

 vers gebranden 
noten per 250 gram  

  
 

   

Jong 
 
   

 Ruurhoeve 
notenmix 
matig gezouten 

   

 

   

Jong belegen (goud 
bekroond 2020) 
 
   

 Macadamia 
notenmix 
matig gezout 

  

 

   

Belegen 
 
   

 zoutloze notenmix   

 

   

Extra belegen  
  

 nootje gezond 
ongebrand 

  
 

   

Oud (goud bekroond 
2020)   

 cranberrymix 
ongebrand 

  
 

   

Overjarig 
  

 provencaals 
gekruiden noten 

  
 

   

Kruidenkaas Ruurhoeve 
(in gram+/-)   

 Djakarta noten mix   
 

   

Bieslook 
  

 cashew noten 
gezout of ongezout 

  
 

   

Brandnetel 
  

 pinda gezout of 
ongezout 

  
 

   

Zontomaatjes & 
italiaanse kruiden   

 abrikozen 
ongezwaveld 

  
 

   

Fenegriek    pruimen met pit       

Bierkaas Cumlaude 2020 
  

 dadels medjoul   
 

   

La trappe bierkaas    vijgen       

Walnoten  
 

 

  
kaasdip mini 
vijgen/dadel/moster
d dille 

  

 

   

Komijn    potje mosterd       

Mosterd 
  

 granola 35%   
 

   

Truffel 
  

 Granola 52%   
 

   

Geitenkaas belegen 
  

 babykaas mini 
zontomaatjes p stuk 

  
 

   

Truffel honing (heerlijk 
bij onze oude kazen)  

 babykaas mini 
brandnetel p stuk 

  
 

   

          



Buitenlandse kazen met * kunt u ook vaccuum verpakt bestellen. dit zijn harde 
kazen.plaats er dan een V bij. 
 Bestelling (in gram+-) 
Wit flora kaas  
brie van het huis  
brie de maux (rauwmelks)  
Brie Fenegriek geit  
camembert rauwmelks  
Camembert a la ruurhoeve 
(caramelsaus, 
pistachnoten) 

 

La tur (italië, gaat p. stuk)  
Bouygette rauwmelks geit  
Noten kaasje  
Rood flora kaas  
Brugse Blomme  
Vershof pikantje  
Langres naturel  
Langres met likeur 43  
epoisse berthaut   
Big rosso   
tomme savoie*  
Morbier *  
Passendale*  
Pas des rouge  
Tallegio  
  
Blauw ader kazen  
Bleu stilton*  
Gorgonzola creme  
Gorgonzola pikant  
Roquefort pappilon  
Saint augur  
Delfs blauwe*  
  
Harde buitenlandse kazen  
Parmesan reggiano*  
Peccorino*  
Gruyere kaltbach*  
Appenzeller*  
Emmenthaler zwitserland*  
Tete de moine * 
hele of halve 

 

Manchego*  



Kweeperengelei mooie 
begeleider bij manchego. 

 

nonnenstolz*  
Cheddar farmhouse  
Cheddar rood  
passendale*  
Etivaz bergkaas*   
  
Tapas bestelling per bakje, vul aantal 

bakje in. 
Hamrolletjes 
(roomkaas, ham verse 
bieslook) 
Fricandeautjes 
(Fricadeau, truffel, rucola 
en zontomaatje) 
Gevulde dadels 
Gevulde abrikozen 
Kempisch knapzakje 
Buideltje met kaas, ui, 
verse bieslook en ham) 
olijven zoet 
olijven knoflook groen 
olijven knoflook zwart 
peppersweets 
verse roomkaas bieslook 
verse roomkaas 
peppersweet 
olivia spread (pesto 
&parmesan) 
boerenkaas spread 
Verse truffelmayonaise 
verse aioli 

 

Tapas en kaasplanken kunt u uiteraard ook bestellen!  
vul in hoeveel personen:            aantal  
en het bedrag wat u wilt besteden:€................ 
We nemen zo ie zo contact met u op om het door te spreken. 
Telefoonnummer:..................................... 
 
 
 
 



We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan rand producten/lekkernijen. Onderstaande lijst is niet 
volledig. Mist u uw favoriete product? Onderaan de pagina kunt u in het lege vak de producten invullen 
die u graag wil bestellen maar niet op de lijst staan.  
 
Streekproduct Bestellen (in aantal) 
Mosterd dille saus hofstee  
mexciano's dipper  
healty disk (schijfjes van zuidvruchten, ideale 
begeleider kaasplateau) 

 

Hoekse chips, zeezout, zonder zout of truffel  
piere jean chardonnay wijn 6 halen 5 betalen  
piere jean merlot wijn 6 halen 5 betalen 

kaasdipjes voets dadel/vijg/dille/ananas  
drop klepper de klepper zout/zoet/honing  
gedroogde worst 

appelstroop rinse  
scrack dipstokjes knoflook/tomaat bacilicum  
  

 
 
 
Vul in dit vak de producten in die u niet in de lijst hebt zien staan maar wel graag wilt bestellen: 
 

 
Het doel van deze bestellijst is om ten tijde van het corona virus de mogelijkheid te bieden om onze 
producten te kopen met minimaal contact. We hebben geprobeerd om de meest essentiële producten 
in de lijst te zetten. Dit is ook nieuw voor ons, dus bij onduidelijkheden of vragen kunt u ons altijd 
bereiken op het volgende nummer: 0497-360 630 of emailadres:  ruurhoeve@outlook.com  


