REISBUREAU BUITENLANDSCHE ZAKEN
VERRAST CULINAIR!

Als we niet op reis kunnen, dan halen
we de reis toch naar ons toe!

Een reis rond de wereld met
Willie’s Cacao

William Harcourt-Cooze is de man achter Willie's
Cacao en bekend van het Engelse programma
Channel 4 Wonky Chocolate factory met de serie
Willie's. De passie voor chocolade is ontstaan uit
liefde voor het avontuur. Het begon met het
verbouwen van de eerste cacao in Venezuela, zo'n
20 jaar geleden. Vervolgens werd de speurtocht
verder gezet naar de beste cacao uit de wereld.
Cacaobonen hebben net zoals verfijnde wijnen hun
eigen individuele smaken, geboren uit hun dna,
bodem en klimaat. Daarom is William gestart om
repen van single estate cacao te maken volgens het
concept ‘bean to bar’. Het gehele proces van de
boon, het roosteren tot aan de reep is in handen
van Willie’s Cacao zelf. Deze prachtige producten
worden in Devon in kleine series gemaakt. De repen
komen uit verschillende landen en zo kun je thuis
toch je reis over de wereld maken.
Prijs 6 repen Willie’s Cacao € 17,95

Ibiza komt naar je toe deze zomer!

SAL de IBIZA ‘produceert’ een lijn van prachtige zout producten, allemaal gemaakt van 100% zeezout van de hoogst mogelijke kwaliteit. Het zout van SAL de
IBIZA wordt uitsluitend met de hand geoogst in het natuurgebied "Parc Natural de ses Salines d'Eivissa". Het bevat geen additieven of bewaarmiddelen, noch
ondergaat enige vorm van verfijning, anders dan langzaam drogen in de zon en het zachte slijpen in oude stenen molens, waardoor SAL de IBIZA zijn meer dan
80 essentiële mineralen en oligo-elementen behouden. “Sal de IBIZA, made from the Sea by the Sun”.

Prijs incl. oestermand € 63,50

Comme Dieu en France

Frankrijk voor velen de ideale bestemming.
Wanneer mogen we er weer naar toe? Dat weten
we niet.
Frankrijk naar huis halen kan wel.
Geniet van deze Franse lekkernijen uit zee en van
het land.

Prijs incl. oestermand € 37,95

Op reis naar Andalusië
Hacienda Guzman is een familiebedrijf gevestigd in Sevilla in ZuidSpanje. Op het landgoed bevindt zich het enige olijfboom museum ter
wereld met meer dan 150 variëteiten olijven uit de 5 continenten. Dit
museum is een aanrader om te bezoeken om zo meer informatie te
weten te komen over de productie, alsmede over de verschillende
soorten olijven. Helaas kan dat nu niet, maar genieten van deze mooie
olijfolie thuis kan natuurlijk wel.
Dit familiebedrijf heeft zich er op toegelegd om een aantal zeer
hoogwaardige kwaliteitsolijfoliën extra vierge op de markt te zetten,
gemaakt van de olijven zoals die in Andalusië voorkomen. Hacienda
Guzman heeft ervoor gekozen om deze bijzondere olijfoliën alleen in
ondoorzichtige flessen op de markt te zetten om ervoor te zorgen dat
geur, smaak en kwaliteit wordt behouden.
Deze olijfolie van 100% Hojiblanca olijven is zacht van smaak en kan
worden gebruikt bij salades, vlees-, vis- of pastagerechten.

Prijs voor 500 ml Hojiblanca € 25,95

Margaret’s Hope
Neem een slokje en waan je in India met dit theepakket.
DARJEELING MARGARET’S HOPE
Op 2.000 meter hoogte bevindt zich de theeplantage Margaret’s Hope
in het zuiden van de provincie Darjeeling, India. Deze thee is vol
aromatisch, mild en licht zoet met delicate fruitaccenten. Bij uitstek
geschikt als ontbijtthee maar ook heerlijk om in de middag van te
genieten.
In het pakket vind je naast het blikje thee met 50 gram thee een
theezeef en een theelepel de Perfect Cup of Tea. 1 schepje thee met
deze lepel is precies voldoende voor een kopje voor een kopje thee.
Ondertussen geniet je van een cacao nib na elk slokje.

Prijs voor theepakket € 22,65

I Miss Italy
Zo nu en dan stuit je op pareltjes, qua
verpakking maar ook de kwaliteit is
betoverenswaardig goed. We kwamen in
contact met la Vecchia Dispensa, een
familiebedrijf dat vier generaties lang geheel
volgens traditie de allerbeste balsamico azijnen
volgens geheim recept vervaardigt. De familie
Pelloni staat van oudsher aan het roer.
Tegenwoordig runnen ze dit bedrijf samen met
de familie Tintori om nog meer de krachten te
bundelen.
Balsamico azijn wordt gemaakt van most van
verschillende druivensoorten. We bieden een
jonge variant (lekker bij salades) en een oudere
variant, die wat dikker / stroperiger is en zich
prachtig laat begeleiden bij vlees of kaas.

Het balsamico pakket kost € 25,70

I Miss Italy so much

We hebben nog wat extra
Italiaanse parels toegevoegd.
Namelijk de cantucci met heel
veel liefde en passie gemaakt
door de broeders Lunardi. Deze
cantucci kenmerkt zich door haar
toevoeging
van
stukken
chocolade en dan hebben we
over echte chocolade.
En voor het aperitief een zak
crackers uit Italië met rillettes
van tonijn en Parmezaanse kaas.

Het Italiaanse pakket I miss Italy so much kost € 39,55

