
KAAS   NOTEN   WIJN

BEA’S RECEPT

Kampweg 6, Doorn
T. 03 43 - 41 60 55    E. leeuwenkaas@hetnet.nl

www.vanleeuwenkaas.nl 

 1  VENKEL

 2 AUBERGINES

 2 TROSTOMATEN

Di, Wo en Do 8.30 - 18.00
Vrij 8.30 - 20.00 en Za 8.00 - 16.00 genieten van

1. Snijd de rauwe venkel zo dun mogelijk, bij voorkeur met een Mandoline.
2. Snijd de aubergine in plakken van een halve centimeter. Smeer deze in 

met (‘Extra Vierge’) olijfolie en zout. Bak ze in de grillpan tot ze zacht zijn 
met grill-strepen (beide kanten).

3. Snijd de tomaten en mozzarella in dunne plakken.

Opmaak:   Leg de venkel in een cirkel op het bord. Leg daarop vier plakjes 
   aubergine, drie plakjes tomaat en drie plakjes mozzarella.

Garneren: Maak het gerecht af met een toefje rucola en basilicum.  
   Besprenkel met een beetje zout, peper en (‘Extra Vierge’) olijfolie.
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EET SMAKELIJK!

voorgerecht voor vier personen



BEA

GERT

Altijd een goede kwaliteit 
kaas hebben staat 
voorop. Maar ook weten 
wat de mensen willen is 
belangrijk. Daar is Gert 
voor. Hij heeft een grote 
passie voor het product 
en alles eromheen. De 

winkel is klein en gezellig, 
ook dankzij de dames 
achter de toonbank: 
Elsbeth, Lisanne, Gerie, 
Fabianne en Anneleen.  
En een praatje maken 
kan altijd!

“Dat mensen graag 
naar je toekomen, 
daar doe ik het voor”

In de winkel liggen 
naast kazen en noten 
ook hartige taarten, 
tapenades en bijzondere 
borrelhappen. Allemaal 
zelf gemaakt, door Bea. 
Zij is de creatieveling 
achter de schermen. In 

haar food truck maakt 
ze ook ter plekke lekkere 
hapjes. “Dan ben ik 
bezig en zie ik gelijk dat 
mensen genieten van 
lekker eten en drinken. 
Heel gezellig is dat.” 

“Van deeg tot taart, 
alles wordt met liefde 
zelf gemaakt” 

GEZELLIG,
MET ELKAAR 

GENIETEN VAN 
LEKKER ETEN 

EN DRINKEN

PASSIE 
VOOR KAAS
Al sinds 1981 is onze kaaswinkel 
te vinden in Doorn. Het begon 
allemaal nog veel eerder, met 
Pa van Leeuwen die in de jaren 
’50 als melkventer de buurt 
rondging. Later richtte hij de 
kaaswinkel op. Zo zijn we echt 
opgegroeid met kaas. Niet zo gek 
dus dat we er alles van weten!

De kazen komen uit het hele 
land. Jonge Noord-Hollandse 
kazen, maar ook kruidige kazen 

uit Overijssel. Kaas wordt door 
mensenhanden en de natuur 
gemaakt. Elk seizoen geeft ook 
weer andere kaas. Zo krijg je veel 
verschillende kazen! Alleen maar 
leuk, want we houden ervan om 
verschillende smaken en soorten 
aan te bieden. We proeven veel 
zelf zodat we weten dat het goed 
is. We hebben er een neusje voor, 
ook voor sterk ruikende kazen!

En het allerleukste? Dat 
je als kleine winkel nog 

steeds mee mag doen, 
dankzij de mensen. 

Heel bijzonder!


