kop·pel (het; o; meervoud: koppels)
1 paar, 2 een stel, menigte

kop·pe·len (koppelde, heeft gekoppeld)
1 samenbinden, verenigen, vastmaken aan

poort (de; v; meervoud: poorten)
1 doorgang in een muur, selecteren aan de
poort: vooraf bepalen wie worden toegelaten

Lokale zelfstandigen koppelen aan de
poort. Ze beogen een duurzAMERsfoort. De Koppelbox is gevuld met lokale
producten: koffie, winterthee, notendadelbrood, speltkoeken met cranberries,
blond, weizner, honingbier, pinot noir en
paté.
Lieve Vrouw, ik wil niet hoog van de toren
blazen, maar de kwaliteit zal u verbazen.

Overheerlijke speltkoeken, ambachtelijk De Amersfoortse Kei Blend is een loWinterthee Warme Sokken is een rooigebakken van het zuiverste speltgraan, kale koffie, exclusief voor Amersfoort
bosthee waarin de winter in een mooi
een traktatie voor iedereen.
gebrand. Deze blend, bestaat uit 90% smaakpalet is samengebracht.
Arabica en 10% Robusta koffiebonen
en heeft heerlijke smaaktonen van pure
chocolade, hazelnoot en vanille.

Notendadelbrood is gemaakt van biologisch meergranenbloem, verse dadels,
noten en een vleugje zuidvruchten.
Heerlijk bij wijn, bier, kaas, paté of ‘s
morgens bij de koffie.

www.vangentpatisserie.nl

www.kaldi.nl - amersfoort

www.kaldi.nl - amersfoort

www.vangentpatisserie.nl

De patés hebben een grove structuur en
een pure rustige smaak. Precies volgens
de klassieke Franse Keuken. Uiteraard
alleen met de beste (zoveel mogelijk
biologische ingrediënten.

Pinot noir Serendipity heeft een mooie
neus, aardse tonen en veel rood zomerfruit. De smaak is elegant en lichtvoetig,
verfijnde houtinvloed en tegelijk rijp en
romig. Een lieflijke pinot met diepgang.

Aan deze droge en hooggistende Saison
is een lokale draai gegeven door er honing uit het SoesterKwartier aan toe te
voegen. De Honing Saison kent naast
de zachte tonen van de honing een fruitig, kruidig en peperig aroma.

Matties blond is een mooi en fris bier
met een heerlijke, evenwichtige afdronk. Matties Weizner is een tarwe bier
en heeft een frisse, fruitige smaak en
een zachte afdronk.

www.madamepate.nl

www.pinotnoirserendipity.com

www.kwartierbier.nl

www.bierbrouwerijmatties.nl

