
‘t Zand - Brugge
Zondag 2 September 2018

Van 9.30 u. tot 18 u.  
GRATIS TOEGANG!

Kaasmarkt
VZW / ASBL 

Programma:

Aanvang om 9.30 u.
Officiële opening omstreeks 11.00 u.

•  Meer dan 100 soorten Belgische en 
 internationale kazen te proeven. 
• Alpenhoornblazers uit Zwitserland. 
• Kaasdragers van Alkmaar. 
• Diverse kinderanimatie.
• Blaaskapellenfestival vanaf  11.30 u.
•  Aanwezigheid van de BAB (Brugse 
 Autonome Bierproevers vzw)  

De kaasmarkt van Brugge wordt 
georganiseerd door vzw Brugge Kaasmarkt - 
opbrengsten van de vzw worden 
geschonken aan het goede doel.

MEER INFO OP: 

www.kaasmarktbrugge.be

Vind ons op

Ook aan de allerkleins
ten is 

er gedacht!
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uw Kia dealer regio Brugge - Knokke - Torhout 

- Verkoop nieuw 
- Herstelling 
- Verkoop 2e hands 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pathoekeweg 29 8000 Brugge T 050/41.42.13 www.kiabrugge.be 

KOM DE BRUGGE KAZEN PROEVEN

TIJDENS DE KAASMARKT!

Pathoekeweg 29 - 8000 Brugge - 050/31.32.14 - www.kiabrugge.be

Uw Kia dealer regio Brugge - Knokke - Torhout
 - Verkoop nieuwe wagens
 - Herstelling
 - Verkoop 2de hands



De standhouders:

BRUGGE KAZEN 
Ontdek het volledige gamma 
Brugge Kazen: Brugge Oud, 
Brugge d'Or, Brugge Blomme, 
Brugge Dentelle (klassiek 
en Caractère), Brugge 
Apero, Brugge Comtesse, ...  
www.bruggekaas.be 

’T DISCHHOF
Sinds 1986 produceert 
’t Dischhof  enkel biologische 
zuivelproducten. Bekend van 
onder andere het ‘Keiems 
Bloempje’.
www.dischhof.be

DOURNEZ
DIKSMUIDELING 
Ambachtelijke kaasmakerij uit 
Diksmuide, staat bekend om 
zijn ‘Diksmuideling’.

DUPONTCHEESE
Belgische kaasgroothandel die 
een thuismatch speelt in 
Brugge. Ze verzamelen de 
beste kazen van heel Europa.
www.dupontcheese.be

EERSTE HOOP
Sinds enkele jaren maakt
Eerste Hoop verschillende 
verrassende Zuid-Afrikaanse 
wijnen, die telkens heel 
wat lof  oogsten.
www.eerstehoop.com

FLANDRIEN
Deze nieuwe kaas gemaakt met 
melk uit de regio van Wervik is 
een smeuïge,  karaktervolle kaas 
de naam ‘Flandrien’ waardig. 
www.flandrienkaas.be

HANDSAEME FOIE GRAS 
Alles van de gans, eend en 
everzwijn verwerkt tot fijne 
delicatessen. 
www.handsaeme-foiegras.net 

HERVE SOCIÉTÉ
Kaas uit ‘Het land van Herve’, 
met zijn uitgesproken smaak. 
Draagt sinds 1996 het ‘B.O.B.’ 
label. Volgende klassiekers 
worden aangeboden: Herve 
doux, Herve pikant, Bou 
d’Fagne, Trou de Sottai 
en uit het Val Dieu gamma: 
Bouquet des Moines.
www.herve-societe.be

ID-FRESH WERVIK
Verdeler en affineur van oa. de 
Vlaskaas: de gekende kaas met 
romige, zoete smaak. 
www.vlaskaas.be 

KADÉ 
KAASSPECIALITEITEN
Kadé maakt allerlei smeer-
pasta’s op basis van kaas. 
Enkele voorbeelden zijn 
de smeerpasta op basis van 
chocolade, grand marnier, 
banaan, ...
www.paschka.be

KALTBACH
Kaltbachkazen zijn bekend 
voor hun unieke smaak en 
zijn herkenbaar aan hun 
zegel. De kazen rijpen 15 
meter onder het zandstenen 
oppervlak waar een vochtig 
mineraal klimaat heerst.
www.emmi-kaltbach.com

LOUISE BRISON 
CHAMPAGNE
Iedere liefhebber van Franse 
wijnen kan zijn hart ophalen 
bij de Brugse Wijnimporteur. 
Champagne, Bourgogne, 
Alsace, Loire, Lorraine, etc.
www.wijnenchampagne.be

MOERENAAR 
Een artisanale kaasboerderij 
die al 15 jaar kaas maakt 
op ambachtelijke wijze. 
Het assortiment bestaat 
ondertussen al uit een 
14 tal kazen!
www.demoerenaar.be

NAZARETH KAAS
Een zeer typische gatenkaas 
(ook in light versie) die zijn 
naam dankt aan de roots 
uit Deinze/Nazareth.
www.nazarethkaas.be

ROCHEFORT 
KAAS EN BOTER
De kaas en boter worden 
nog steeds gefabriceerd 
volgens de aloude principes 
en recepten van de 
Trappisten van Rochefort.

SAVENCIA
Een klinkende naam in de 
kaaswereld. Producent van 
o.a. Passendale, Père Joseph, 
Chaumes, ...
www.savencia-fromagedairy.com

SCHRAM OLIVIER
Ambachtelijk gedroogde worsten.
olivier_schram@hotmail.com 

DE VIERHOEKHOEVE
Ambachtelijke producent van 
kruidenkazen, speciale kazen 
en bierkazen. 
www.devierhoekhoeve.be 

Kaasmarkt
VZW / ASBL 

ABDIJ AVERBODE 
De Abdij van Averbode 
liet een korf  ontwikkelen 
met  smaakvolle, artisanale 
en kwalitatieve producten: 
brood, kaas en bier. 
Geheel in lijn met de 
abdijtraditie brengt deze 
korf  mensen samen om in 
harmonie te genieten van 
een unieke smaakervaring. 
www.averbodemoment.be

ADVOCAAT BEIRENS 
Pure ambachtelijke advocaat, 
bereid op grootmoeders
wijze. Zonder toevoeging van 
smaak- of  kleurstoffen.
www.advocaatje.be

BALIEHOF
Zuivelboerderij die reeds 15 
verschillende soorten boe-
renkaas maakt met de melk 
van hun eigen koeien.
www.baliehof.be

BEAUVOORDSE 
WALHOEVE
Familiebedrijf  waar alle 
kazen worden bereid met 
verse melk van eigen koeien. 
Melk van ‘s morgens wordt 
‘s middags al verwerkt tot kaas.
www.beauvoordse-walhoeve.be

BIOBRON
Biologische en biodynamische 
wijnen. Gecontroleerde teelt 
met biolabel. Kom een glaasje 
proeven op onze stand.
www.biobron.com 


