
ZATERDAG 11 FEBRUARI 2023 :   KAAS TAKE AWAY  
 i.s.m de Cremerie Centrale - Halle 
 
Beste KSMG’er, 
Op zaterdag 11 februari 2023 organiseren we onze derde 
KAAS TAKE AWAY, met twee verschillende kaasschotels, een 
charcuterieschotel, kids schotel, desserten, wijnen maar ook 
een lekkere racletteschotel ! 

   
U hebt de keuze tussen: 

 
Kaasschotel "Traditioneel" ong. 300 gram:  19,50 euro 
6 verschillende kazen : Coeur Neufchatelle, Tomme de Savoie, Beersel trappist, Rosso di Llanga, Brie 
de Meaux, Délice de Bourgogne  
Vergezeld van: Sneetjes notenbrood, ½ stokbrood, 2 bruine mini pistolets 
 
Kaasschotel “Liefhebber” ong. 300 gram:  22 euro 
6 verschillende kazen: Manchego Roccinante, Dolce Toma geitenkaas, Antwerps pikantje, Trou du  
Cru, Fourme d'Ambert, Trou de Sotai Fagne 
Vergezeld van: Sneetjes notenbrood, ½ stokbrood, 2 bruine mini pistolets 

 
Racletteschotel ong.300 gram kaas +  ong. 100 gram charcuterie: 18 euro 
Franse kaas, kaas met mosterdzaadjes, kaas met kruiden,  vlees : Grison en  gerookt spek 
Vergezeld van: ½ stokbrood 
 
Charcuterieschotel ong. 300 gram: 15,50 euro 
Natuurhesp, Belgische droge hesp, sneetjes kippenfilet,  salami zonder look, boerenpaté, balleke 
Vergezeld van: ½ stokbrood 
 
Kinderschotel: 13,50 euro 
Beersel kaas, Babybel,  hespenworst, salami zonder look en 2 ballekes 
Vergezeld van: ½ stokbrood 
 
Artisanale desserten: rijstpap: 3 euro / chocolademousse: 3,50 euro / tiramisu : 4,50 euro 

 
Witte wijnen: Rés.Lauriers St Mont 75 cl: 12 euro / Cellier Pont d’Arc Chardonnay 75 cl: 12,50 euro 
                          Chardonnay Loire 25cl : 5 euro  
Rode wijnen:  Chat. La France Bordeaux 75 cl: 12 euro  / Rés. Lauriers St Mont 75 cl: 12 euro  
                         Languedoc Merlot Rood 25cl: 5 euro  

 
Bestellen kan tot en met zaterdag 4 februari 2022:   

 Of via deze link : https://forms.gle/xE26SdHige5XGDyn9 
 Of u mag uw keuze ook doorgeven via info@ksmg.be met bijgaand bestelformulier. 
 Of u mag dit bestelformulier ten laatste op zaterdag 4 februari afgeven aan één van onze 

monitoren of bestuursleden 
!! vergeet ook niet uw afhaalkeuze aan te duiden 

 
De betaling dient u vooraf te doen  op rek. BE43 9796 3275 9701 van  KSMG Halle. 
 
Wij hopen op uw steun !  Het bestuur van de KSMG Halle. 

https://forms.gle/xE26SdHige5XGDyn9

