
Villa Moutarde
Boerenkaas met mosterd 

en knoflook. Bijzonder 
smaakvol!

Villa Fumé
Rookkaas van de boerderij. 

3-4 maanden oud, vol romig, 
licht pittig, een aanrader.

Villa Chili Fumé
Rookkaas van de boerderij. 

Vol romig, verfijnde 
rooksmaak en pit van 

chilipepers.

Villa Chorizo
Hollandse boerderijkaas met 

chorizo kruiden en truffel. 
Bijzonder romig met pit.

Villa Chèvre Truffo
Romige geitenkaas met 
zwarte Italiaanse truffel. 

Bereid met gethermiseerde 
geitenmelk. 

Villa Peper Paprika
Boerenkaas met peper, 
paprika, knoflook, ui en 

gember. Dit zorgt voor een 
heerlijk pittig karakter!

Villa Szechuan
Boerderijkaas met de 
verfijnde smaak van 

Szechuan pepers. Lekker 
pittig!

Villa Nutmix
Boerderijkaas met een rijke 
mix van walnoot, hazelnoot 

en fenegriek.

Villa Asperge
 Een echte voorjaarskaas 
met een frisse smaak van 

asperge.

Villa Wasabi
Ambachtelijke kaas met 

wasabi. Scherp, pikant en 
onweerstaanbaar lekker!

Villa Provence
Ambachtelijke kaas gemaakt 

van koemelk en tijm & 
rozemarijn!

Villa Cumin
Boerenkaas met 

komijnzaadjes. Verrassend 
lekker!

Villa Jardin
Kaas van de boerderij met 
een melange van bieslook, 
peterselie, ui en knoflook!

Villa Ortica
Boerenkaas met brandnetel, 

bieslook, peterselie, ui en 
knoflook.

Villa Korinthos
Boerenkaas met 

fenegriekzaadjes. Lekker 
nootachtig van smaak!

Villa Verde
Groene pesto kaas van de 

boederij met pijnboompitjes 
en fenegriek!

Villa Truffo
Hollandse boerderijkaas 

met echte Italiaanse zwarte 
truffel. Een ware delicatesse!

Villa Rosso
Rode pesto kaas van de 
boerderij met Italiaanse 

kruiden.

Villa Segreto
Boerderijkaas met een 
melange van Arabische 

kruiden.

Villa Nella
Boerenkaas met zwarte 

olijfjes, tomaatjes en 
knoflook!

Villa Rosa
Boerenkaas met rozemarijn, 

oregano, basilicum en 
fenegriekzaadjes.

Villa Picanto
Boerenkaas met snippers 

chilipepers. Romig en pikant 
van smaak!

 

De kruidenkazen uit de Villa-reeks zijn stuk voor stuk bijzonder. Alle kazen worden op ambachtelijke wijze volgens eigen receptuur gemaakt. 
Deze kruidenkazen worden gemaakt door geselecteerde boeren die gespecialiseerd zijn in het maken van unieke kruidenkazen. 
Elke kaas krijgt eigen kruidentoevoegingen waardoor de specifieke smaak ontstaat. 

Kruidenkaas van de Boerderij

Villa Cipollina XL
Een boerderijkaas van 30 

kg metbieslook, ui, paprika, 
peterselie en knoflook. 

Lekker romig en fris! 

Villa Daslook
Boerderijkaas met wilde 

knoflook. Bijzonder romig 
van smaak!


