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Zalige Paasbrunchbox samengesteld door Francesca Kookt 
2 - 3 (volwassen) personen  

 
 
 
 
1 Feestbrood van Broodheeren  
Het lekkerste feestbrood van Nederland! Gevuld met echte 
amandelspijs, een vleugje banketbakkersroom en 
amarenekersen. Smeer er een royale laag gezouten boerenboter 
op van Van de Koe. 
Inhoud: 735 gram  
Voor 4 personen 
 
 
 

 
2 Brunchbroodjes van 
Broodheeren 
Harde brunchbroodjes van desem om af te bakken in de oven.  
Heerlijk met de eiersalade, boerenkaas of makreelsalade. 
Gewicht per broodje: 50 gram  
Voor 2 personen  
 
2 Briochebolletjes van Broodheeren  
Zachte briochebroodjes om direct te eten. Combineert 
fantastisch met de gezouten boter van Van de Koe  
en jam van Oma Appel.  
Gewicht per bolletje: 40 gram  
Voor 2 personen  
 

 
 
1 pakje Boerenboter met Fleur de Sel van Van de Koe  
Boter zoals boter bedoeld is. De melk is 16 uur aangezuurd en 
vervolgens gekarnd, wat zorgt voor een volle en romige smaak 
met een licht zuurtje. Deze boter is op smaak gebracht  
met Fleur de Sel uit le Guérande.  
Inhoud: 125 gram 
Voor 4 personen  
 
 



 
 
 
 
 
 
1 bakje Truffeleiersalade van Jager & Boer  
Bij Jager & Boer hebben ze deze truffeleiersalade gemaakt naar 
recept van Francesca. Met vrije uitloopeieren, truffelmayonaise, 
sjalot, mosterd, bieslook en een vleugje wittewijnazijn.  
Inhoud: circa 150 gram  
Voor 3 - 4 personen 
 
 

 
 
 
 
 
 
1 pakje Jong belegen boerenkaas uit Kinderdijk  
Er gaat niets boven echte boerenkaas op de 
brunchtafel. Bij Hoeve Biesland selecteerden ze deze 
romige jong belegen bio boerenkaas uit Kinderdijk  
Inhoud: circa 120 gram (6 plakken)  
Voor 3 - 4 personen  
 
 
1 pakje Lamsham van Jager & Boer  
De Zwolse stadsslagerij Jager & Boer heeft deze  
verrukkelijke lamsham gemaakt van de DutchMerino  
lammeren die grazen in Heino.  
Inhoud: circa 40 gram  
Voor 2 personen  
 
 

 
 
 
 
 
 
1 bakje Makreelsalade van Schmidt Zeevis  
Schmidt is een begrip in Nederland voor verse vis. In de 
box vind je hun huisgemaakte salade van makreel, met een 
pittige tomatensaus, uitjes, bieslook, citroen en mayonaise. 
Inhoud: 100 gram  
Voor 2 - 3 personen 
 
 



 
 
 
 
 
 
2 potjes Jam van Oma Appel  
Oma Appel maakt de allerlekkerste jam, confiture, 
siropen en meer van verse producten. Speciaal voor deze 
paasbox maakte ze 2 varianten: een met rabarber en 
vlierbloesem en een met wortel en sinaasappel. Jam van 
pure ingrediënten, zonder toevoegingen en met minder 
suiker.  
Inhoud: 2x 41 ml  
Voor 2 personen 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 flesje Gerookte citroen olijfolie van La Liebre  
In Pijnacker wordt de allerlekkerste gerookte olijfolie 
gemaakt. Op langzame wijze op eikenhout gerookt 
voor de meest intense smaak. Deze olijfolie is op 
smaak gebracht met verse citroen, fantastisch voor de 
Pasen en lente.  
Inhoud: 50 ml  
Voor 4 personen  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 tube Truffelmayonaise van Jean Bâton  
Bij Jean Bâton maken ze Francesca’s favoriete 
truffelmayonaise, die je uiteraard ook in de eiersalade 
terugvindt. Maar we hebben er ook nog een extra tube bij 
gedaan voor de liefhebbers.  
Inhoud: 35 ml  
Voor 2 personen  
 



 
 
 
1 Komkommer van Hoeve Biesland  
Hollandse, bio komkommer bomvol smaak. Snijd in plakjes voor bij de 
lunch en breng eventueel verder op smaak met de gerookte citroenolijfolie en 
een snufje zeezout.  
Inhoud: 1 stuk  
Voor 4 personen  
 
1 Trostomaatjes van Hoeve Biesland  
De lekkerste Hollandse trostomaatjes uit dit seizoen. 
Eet ze zo of snijd in plakjes en combineer met de 
boerenkaas en een likje truffelmayonaise.  
Inhoud: 200 gram  
Voor 2 - 4 personen 
 
1 Hollandse appel en peer van Hoeve Biesland  
In deze tijd van het jaar groeit er nog weinig fruit in Nederland, maar appels 
en peren zijn er zeker nog. We hebben de lekkerste exemplaren toegevoegd 
aan de box.  
Inhoud: 2 stuks  
Voor 2 personen 
 

 
 
 
 
 
1 Pakje Nederlandse thee van LocalTea  
Bij LocalTea hebben ze een winterharde theeplant ontwikkelt 
die kan groeien in het Nederlandse klimaat. In de paasbox vind 
je de groene citrusthee.  
Inhoud: 18 gram/10 buideltjes  
Voor 4 personen  
 
 
 
 

 
 
 
1 Flesje Appel-Frambozensap van Schulp Vruchtensappen  
Boordevol fruit zitten de sappen van Schulp en Francesca is er dol op. 
Voor dit sapje zijn de appels en frambozen duurzaam geteeld. Aan de 
sappen wordt verder niets toegevoegd en zo blijft de smaak het dichtst 
bij de smaak van het fruit.  
Inhoud: 200 ml  
Voor 2 personen  
 


