
 

 

Vier de feestdagen 
 
 
Wil je de decembermaand anders beleven? Informeer bij Kaas & Smaak naar de 

mogelijkheden van kaasfondue of raclette! Geniet van verschillende lekkernijen, 

waarbij kaas de boventoon voert. Nog niet bekend in de wereld van (kaas)fondue 

of raclette? Anna en Josien Wegink helpen je graag.

 

 

Stap eens uit je comfortzone en kies voor 

unieke hapjes en snacks. Kaas & Smaak heeft 

meerdere formaten tapasplanken te leen 

voor feesten en partijen. Deze kunnen naar 

wens gevuld worden met allerhande soorten 

kaas, worst of nootjes. “Je kunt het zo gek 

niet bedenken, we vullen de plank zo veel als 

je wilt, met bijvoorbeeld buitenlandse 

kaassoorten. We hebben niet alleen de oer-

Hollandse kazen, maar ook Italiaans, Spaans, 

Deens en ga zo maar door”, vertelt Anna.  

 

 

Een andere mogelijkheid is om te kiezen voor 

kaasfondue of een raclette. “Echt leuk om 

met een groep vrienden of familie te doen”, 

licht Anna enthousiast toe. Kaas & Smaak 

heeft de mogelijkheid om de apparaten voor  

 

 

fondue of raclette te huren. “Niet iedereen 

heeft ze standaard in huis, want zo vaak 

gebruik je ze niet. Daarom bieden wij die 

service als je bij ons de kaas koopt. Dan kun 

je het fonduestel of de raclette er bij huren. 

Bovendien geven we graag tips over het 

bereiden van gerechtjes. We hebben speciale 

recepten die je op aanvraagt kunt krijgen.” 

 

 

En voor wie iemand met Kerst wil verrassen 

biedt Kaas & Smaak ook de mogelijkheid om 

een mooi kerstpakket samen te stellen. De 

mogelijkheden zijn legio, van meerdere 

soorten kaas en worst tot noten, nougat, 

chips, bier, wijn of sap. Bovendien biedt de 

winkel veel lokale en regionale kwaliteits-

producten. Anna: “We maken alle pakketten 

op maat en ook voor elke prijsklasse. Je kunt 

al bij ons terecht voor een mooie verrassing 

vanaf 7,50 euro.” 

 

Nieuwsgierig geworden naar al het lekkers 
en de mogelijkheden? Neem een kijkje in de 

vernieuwde winkel aan het Burgemeester 
van den Bergplein in Wierden. De winkel is 
geopend op maandag tot en met zaterdag 

vanaf 9.00 uur en op doordeweekse dagen 

tot 18.00 uur en op zaterdag tot 17.00 uur. 
Bovendien is er op vrijdag koopavond tot 

21.00 uur. Meer info: www.kaasensmaak.nl 


