Goudkuipje met Pasta (Penne) en verse groenten
GOUDKUIPJE

Lekker eten!
Daar zijn we bij Bruegel al meer dan veertig
jaar dagelijks mee bezig. Lekker eten staat
tegenwoordig hoog op de agenda van iedereen.
Wij proberen hieraan heel veel aandacht
te geven door onze kwaliteit en ons mooi & divers
assortiment.

• gemaakt van de beste Goudse kaas
• roomzacht van smaak
• makkelijk smeerbaar
• handige verpakking:
hersluitbaar en stapelbaar
• verkrijgbaar in 100g, 200g
en portieverpakking 120g

Wij willen u laten kennismaken met koninklijke
ERU, sinds 1824 toonaangevend in hoogkwalitatieve
kaasproducten. Aarzel niet om ons te contacteren
voor meer informatie.
Jan, Peter & Ruth Driessen

KIDS
• gezonde, milde en smeerbare 30+ kaas voor kinderen
• rijk aan calcium en eiwit
• vetarm, slechts 12% vet
• 34,5% minder natrium
• verkrijgbaar in 100g, 200g en in snack 80g

CHEDDAR SLICES
• smaakvolle plakjes cheddar kaas
• mild en smeuïg van smaak
• handig per stuk verpakt
• verkrijgbaar in 150g

SPECIALITEITSKAZEN
• romige specialiteitskazen gemaakt
van de beste kaassoorten
• mild en romig met een
toegankelijke smaak
• 4 smaakvarianten: Crème de Brie,
Chèvre doux, Crème au bleu en
à la Truffe
• veelzijdig in gebruik
• ook ideaal om mee te koken
• verkrijgbaar in 120g

www.vleeswarenbruegel.be

Net als Vleeswaren Bruegel is De Lelie een
familiebedrijf en een familiebedrijf is een
bedrijf met een kloppend hart.
De Lelie is een begrip voor verse producten
en constante kwaliteit. Producten gemaakt
met geduld en respect, met een gezonde prijs/
kwaliteitsverhouding en de grootste zorg voor
mens en natuur. Vandaar dat ze in ons mooi
& divers assortiment zitten.

(h)Eerlijke Yoghurts

Potjes van 200g

Yoghurt is een voedzaam en licht verteerbaar zuivelproduct. De yoghurts kunnen puur
natuur gegeten worden of als yoghurtdessert of een yoghurtontbijt.
Verder is yoghurt ook super om een lekkere dipsaus, yoghurttaart of yoghurtijs te maken.

Platte Kazen
Potjes van 200g

Verkrijgbaar in 250g/500g

Volle, halfvolle of magere platte kaas met wat vers fruit is super
als ontbijt. De platte kazen zijn echter zo zacht en tegelijk vol van
smaak dat ze ook puur natuur heerlijk zijn.
Verder is platte kaas natuurlijk ook lekker in de
keuken, in taarten maar ook in meer exotische recepten.

Meer info: Vleeswaren Bruegel, Everselstraat 73, 3580 Beringen, België
Tel: 011 42 26 08 of vleeswaren.bruegel@skynet.be

