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AANBOD EINDEJAAR
Het is geen evident jaar geweest. 
Voor niemand. Ook de feestda-
gen zien er dit jaar anders uit dan 
we hadden gehoopt. Het wordt 
ingetogen, intiem in een kleine 
bubbel. Maar dat wil niet zeggen 
dat deze dagen niet gezellig, lek-
ker en deugddoend kunnen zijn. 
Daar zorgen we bij Puur Smaak 
natuurlijk graag mee voor. Of je 
nu de hobbykok in jezelf naar bo-
ven wilt halen of je liever relaxt 
en geniet van pure verwennerij: in 
ons aanbod zit alles wat je daar-
voor nodig hebt.

PUUR ASSORTIMENT
In de zoektocht doorheen de 
wijnvelden, de Vlaamse boerde-
rijen en de Zuiderse bioboeren 
hebben we met Puur Smaak een 
heel assortiment samengesteld. 
Pure smaken, zowel in de wijnen, 
het vlees, de vis, de groenten, 
het fruit, het brood, de granola’s 
als de sappen,… vormen de rode 
draad. 

OP JOUW MAAT 
Daarin streven we ernaar alles op 
maat te maken voor elke klant. 

Wie niet graag kookt, kan al-
les kant-en-klaar samenstellen, 
aangevuld met de bijpassende 
wijnen. Je hoeft enkel je keuze 
te maken en af te halen op jouw 
gekozen moment. 

Of misschien is het net die tijd 
van het jaar dat je graag de uit-
daging aangaat om zelf met je 
kookkunsten uit te pakken. Ook 
daar bieden we mogelijkheden. 
Van alle vermelde gerechten 
zullen er recepten voorhanden 
zijn waarbij jij enkel moet aan-
geven voor hoeveel personen je 
wilt koken. De rest doen we zelf. 

Op jouw gekozen moment zal 
alles klaarstaan om thuis zelf 
aan de slag te gaan. 

Zoek je dat ene speciale ingre-
diënt dat je één keer per jaar 
gebruikt om met je eigen recept 
te pronken? We hebben met 
alle boeren een heel goede ver-
standhouding wat ervoor zorgt 
dat nagenoeg alles mogelijk is: 
kalfszwezerikken van superi-
eure kwaliteit, kaviaar uit eigen 
land,… Het kan er allemaal zijn 
voor jou!



Complete menu’s
De feestdagen zijn er om jezelf en je dierbaren te verwennen. Wij zorgen met onze nauwkeurig samengestelde en verfijnde menu’s alvast voor de 
culinaire verwennerij. Voluit genieten is de boodschap. 

€ 69,22/pers.

Zonder wijn

€ 166,47/2 pers.

Met wijn

Wijnsuggesties 
Santa Tresa Bubbel  

Korta Irune (wit) 
Alain Jaume Grand Veneur (rood)

Tapasbordje recht uit de zee

Crème van bloemkool

Voorgerecht  
Gegratineerde 1/2 kreeft met tuinkruiden 

Hoofdgerecht  
Filet van Everzwijn,  

zalfje van groene kool en wortel  
en ovengebakken aardappelen

Dessert  
Dessertbordje Puur Smaak

Nieuwsjaarsmenu

Wijnsuggesties 
Cava Puig de Solivella 

Macon Villages Domaine Luquet (wit) 
Old Vines Cinsaut Kruger (rood)

€ 49,68/pers.

Zonder wijn

€ 135,36/2 pers.

Met wijn

2 bladerdeegjes

Hapje Vitello Tonnato van jonge Limousin-runderen

Romig kerstsoepje van erwt, venkel en munt

Voorgerecht  
Wilde eend met risotto van bloemkool

Hoofdgerecht 
Gevuld piepkuiken, geflambeerd met calvados,  
ovengebakken Wellant-appel, pastinaak, wortel  

en ovenaardappelen

Dessert 
Dessertbordje Puur Smaak

Kerstmenu

Tip 

met 3?  
Kies twee menu’s met 
wijn en 1 zonder. Er is 
wijn genoeg om dat 

met 3 te delen.



Fondue, steengrill en teppanyaki
Een graag geziene klassieker tijdens de feestdagen - vooral voor de kleinsten onder ons: samen ‘kokkerellen’ aan tafel. Of je nu kiest voor fondue, 
de steengrill of teppanyaki: wij zorgen voor een assortiment dat er een culinaire hoogvlieger van maakt.

€ 6,25/pers.

Maak een wandeling langsheen enkele zeer kwalitatieve boerderijen om er kennis 
te maken met vlees met pure smaak.

We voorzien 300 g vlees per persoon. Als u zelf meer wilt, bestelt u gewoon een 
aantal personen meer. De aantallen die u ingeeft bij de bestelling zijn het aantal 
keer dat we 300 g voorzien.

• Hoevesteak Limousin eerste keuze

• Varkenshaasje Brasvarken

• Hoevekipfilet met vel

• Kalfsfilet

• Lamskroon van de Seizoenschuur

• Spek Brasvarken

• Chipolata van Brasvarken

• Miniburger van Limousin 

Vlees voor fondue/steengrill/teppanyaki

€ 9,65/pers. Min. 2 pers.

Koude groenten en sauzen

(kruidenmayonaise, grillsaus, looksaus en tuinkruidendressing)

€3,00

Op basis van 150 gram maken we voor de jongsten onder ons een mooi  
assortiment klaar vol heerlijkheden op hun maat.

Wat kun je erop terugvinden:

• Chipolata

• Witte pens

• Kleine kipsaté

• Minikaasburger

We voorzien een potje mayonaise en ketchup, samen met wat ovenaardappelen. 

Deze steengrillversie kan per kind genomen worden of kan als aanvulling dienen 
bij een avondje fondue, steengrill of teppanyaki.

Vlees voor fondue/steengrill/teppanyaki voor de kinderen



Alles wordt vers geleverd zodat eventuele overschotten kunnen ingevroren 
worden. Steengrill- en teppanyakipakketten mogen onderling gecombineerd 
worden, zolang er per soort maar minimum 2 personen zijn. 

€ 22,15/pers. Min. 2 pers. € 26,25/pers. Min. 2 pers.

We voorzien 350 g vis doorheen het assortiment 
van Puur Smaak. Wat zit er allemaal in:

• Zalmfilet

• Filet van tonijn

• Filet van kabeljauw met gezouten spek  
van Brasvarken

• Gamba

• Gemarineerde scampi

• Pittig gekruid stukje zeebaars filet

• Wat ongepelde garnalen terwijl je aan het 
wachten bent

• Stokbrood (zalig om fijn te snijden en mee te 
bakken)

De schotel is afgewerkt met 2 warme sauzen, 
zeekraal, gemarineerde tomaatjes en  
een aardappelsalade. 

Vis voor fondue/steengrill/ 
teppanyaki

We voorzien 300 g wild per persoon. Als je meer 
wilt, bestel je gewoon een aantal personen meer. 
De aantallen die je ingeeft bij de bestelling zijn 
het aantal keer dat we 300 g gaan voorzien.

Wat kun je verwachten:

• Filet van fazant

• Filet van ree

• Filet van hert

• Filet van wilde eend

• Burgertje van hert en everzwijn

• Warme winterse groentjes

• Koude groentjes

• Stokbrood

• Mini amandelkroketjes

• 3 koude sauzen

• 3 warme sauzen (kun je mee op de 
steengrill/teppanyaki zetten)

Wild voor fondue/steengrill/ 
teppanyaki

Winter BBQ

Gezellig en toch op afstand vieren? Dat 
doe je met een winterbarbecue. Steek een 
vuurkorf aan, hang lichtjes in de bomen en 
nestel je gezellig rond het knisperend vuur 
van de BBQ. Wij voorzien alles om er een 
heerlijk samenzijn van te maken.

We voorzien 300 g vlees per persoon:

• Hoevesteak eerste keuze Limousin

• Ribbetjes Brasvarken

• Hoevekipfilet de Schorenaer

• Chipolata Brasvarken

• Spek Brasvarken

Indien gewenst kun je er ook een wildversie  
van maken. Gezien de specifieke smaken 
van wild niet altijd door iedereen gesmaakt 
worden, maken we graag een prijs volgens 
jouw wensen. 

Laat gerust weten wat je wilt. We zorgen dat 
alles klaarstaat voor jou.

Prijs per persoon 

eventueel aangevuld met  
groentjes en sausjes

€ 11.43/pers.
Min. 2 pers.

€ 5,50/pers.



Hapjes
We hebben een indrukwekkende hapjeslijst samengesteld, verfijnd met de zuivere producten van Puur Smaak.

• Bladerdeegje met vol-au-vent van hoevekip

• Bladerdeegje met chili con carne

• Bladerdeegje met geitensmeerkaas curry

• Bladerdeegje met visragoût

• Bladerdeegje vegetarisch

• Bladerdeegje krab

• Bladerdeegje bolognaise (ideaal voor de kleinsten)

Haringhapje curry Simar

Haringhapje dille Simar

Gamba tex mex

Oosterse versie van een Belgisch  
sneetje Côte à l’os

Mini aperoblokjes kaaskroket  
recht van de boerderij

Mini aperoblokjes garnaalkroket  
recht van de boerderij

Pittig gekookte kreukels

Plateau oesters (creuses) ongeopend

Plateau oesters (creuses) geopend

Vers gekookte wulken

Tapasbordje 
(2 pers.)

Een gevariëerd tapasbordje met charcuterie, 
kaas, olijven en ambachtelijke aperokoekjes.

Tapasbordje  
recht uit de zee
(2 pers.)

Een uitgebreid tapasbordje met vers gekookte 
wulken, pittig gekookte kreukels, ongepelde en 
roze garnalen, haringfilethapje met curry, haringfilet 
hapje met dille, 2 oesters (open), verse vissalade, 
ambachtelijk gerookte zalm, wakamé, gestoomde 
zeekraal en ambachtelijke aperokoekjes

Carne de la Fiesta  
(10 pers.)

Chili con carne, opgewarmd in de oven,  
gegratineerd met kaas en voorzien van taco’s.

Ambachtelijke box  
kaaskroketten  
(6x 10 stuks van 20 g)

Deze box bevat 6 soorten: 
zalm en dille, originele kroketblend, scampi  
met rode curry, garnaal, Mechelse koekoek  
en Grimbergenkaas

€ 17,50/stuk

€ 17,50/stuk

€ 17,50/stuk

€ 39,43/stuk

€ 3,49/200 g

€ 9,65/6 stuks

€ 4,15/stuk

€ 9,44/250 g

€ 3,49/200 g

€ 13,48/500 g

€ 6,41/250 g

€ 4,25/stuk

€ 7,43/250 g

• Sashimi van verse tonijn

• Fisse tartaar van 2x zalm

• Handgesneden minitartaar van Limousin

• Carpaccio van hert

• Carpaccio van Limousin

• Ceviche van zeebaars

• Vitello tonnato

• Tortilla “Bernabè Cortijo la Morera”

• Huisgemaakte kipnugget La Belle Flamande

• Gebakken witte en zwarte pensschijfje

• Pittig scampistaartje

• Paling in ‘t groen

€ 1,25/stuk € 2,50/stuk € 2,50/stukVoorzie min. 2 à 3  
bladerdeegjes/pers.

Voorzie maximaal 5 
hapjes per persoon

Voorzie maximaal 5 
hapjes per persoon

Bladerdeegjes

Overige hapjes Hapjes voor meerdere personen

Koude hapjes Warme hapjes

€ 12,00/6 stuks



*Prijs onder voorbehoud van schommelingen

Deze soep is niet geschikt voor mensen met een allergie voor 
schaaldieren. 

Voorgerechten
Voor de potjes en borden zal bij de ophaling een waarborg gerekend worden. 

Koude voorgerechten

Gastronello kroketten

Verfijnd zeeschelpje

Vegetarisch en feestelijk gevulde* paprika

Salade met warm geitenkaasje met spek

Wilde eend met risotto van bloemkool

1/2 kreeft met tuinkruiden*

1/2 kreeft met fijne vissaus en  
grijze garnalen*

€ 1,35/stuk

€ 10,68/stuk

€ 25,28/stuk

€ 9,89/stuk

€ 15,33/stuk

€ 9,97/stuk

€ 23,75/stuk

Warme voorgerechten

Plateau oesters (creuses) ongeopend

Waaier wildpaté’s

Ceviche van zeebaars

Frisse tartaar 2x zalm

Vitello Tonnato

Handgesneden tartaar Limousin

Carpaccio van Limousin

Carpaccio van verse zalm

Plateau oesters (creuses) geopend

Carpaccio van hert

Oosterse twist met Belgische Côte à l’os

1/2 kreeft Belle Vue*

€ 9,65/6 stuks

€ 10,25/stuk

€ 11,75/stuk

€ 9,26/stuk

€ 11,15/stuk

€ 11,85/stuk

€ 9,96/stuk

€ 11,36/stuk

€ 14,79/stuk

€ 12,68/stuk

€ 23,75/stuk

€ 12,00/6 stuks

Een wilde duik in de zee

Elk bordje is een smaakbommetje vol  
heerlijkheden uit de zee

• gemarineerd stukje rauwe zalm

• sushi van verse tonijn met wasabi

• een creuse à la bordelaise

• gerookt zalmrolletje

• gepelde grijze garnalen met gemarineerde tomaten

• afgebakken gamba met dragondressing

€ 14,63/stuk

€ 5,00/l

€ 6,93/l

€ 8,25/l

€5 ,00/l

Tomatensoep met balletjes van  
Limousin en Brasvarken  
De klassieker voor jong en oud met uit- 
gesorteerde tomaten en balletjes, gemaakt  
van limousin en Brasvarkengehakt

Crème van bloemkool 
Bloemkool recht van de boerderij Seizoens- 
schuur uit Serskamp

Oosterse soep  
Oosters getinte soep met gemarineerde kip, 
groenten en noedels

Vissoep  
Een vers gemaakte vissoep mag niet ontbreken 
op de feesttafel

Soep

* gevuld met gehakt van Brasvar, champignonmegeling, kruiden en Porto.



Hoofdgerechten

*Prijs onder voorbehoud van schommelingen

Gevulde kip La Belle Flamande met kroketjes  
recht van bij de boer

Stoofvlees van Hert, met pommes bouchon  
recht van bij de boer

Orloffgebraad met erwt, wortel en Puur Smaak 
ovenaardappelen

Fazant met lokale winterse groenten, roomsausje en 
kroketjes recht van bij de boer

Gevuld piepkuiken, geflambeerd met calvados en vergezeld 
van appeltjes, pastinaak, wortel en amandelkroketjes

Filet van Everzwijn, zalfje van groene kool en wortel met een 
sausje van ossenstaart Limousin en gegratineerde aardappel

Gevulde kalkoen met kroketjes recht van bij de boer

Tapasbox als hoofdgerecht (minimum 2 personen)

€ 17,35/pers.

€ 22,89/pers.

€ 18,35/pers.

€ 19,39/pers.

€ 26,86/kg

€ 18,94/pers.

€ 19,87/pers.

€ 32,27/pers.

Vlees

Vegetarische waterzooi 

Gevulde butternut vol verse groenten

€ 14,81/pers.

€ 16,28/pers.

Vegetarisch

Voeg je graag aardappelgerechten  
toe aan je hoofdgerecht?

Amandelkroket per stuk 

Verse voorgesneden frieten van Family Frites

Verse aardappelkroket van Family Frites

Voorgebakken frietjes van Puur Smaak 

Ovengebakken aardappelen van Puur Smaak

Tortilla Bernabè de Cortijo La Morera 

Gegratineerde aardappel van Puur Smaak

€ 0,29/stuk

€ 2,21/kg

€ 9,25/kg

€ 2,32/10 stuks

€ 4,43/20 stuks

€ 7,99/50 stuks

€ 9,67/kg

€ 8,45/kg

€ 11,25/kg

Zeebaars gebakken op vel met fijne groentjes en een puree 
recht van bij de boer

Rijkelijke visbrochette (voorgebakken op Oklahoma) en 
afwerkt met frisse wintergroentjes en aardappel in de schil 
met kruidenboter

Vispannetje met puree recht van de boerderij

Gamba’s à la plancha met een winterse risotto

Tapasbox als hoofdgerecht (min. 2 pers.)

Fruits de mer classic (min. 2 pers.)

Fruits de mer royal (min. 2 pers.)

Volledige kreeft Belle Vue*

Volledige kreeft met rijk vissausje voor de feestdagen*

Volledige kreeft met tuinkruiden voor de feestdagen*

€ 16,65/pers.

€ 21,23/pers.

€ 47,72/pers.

€ 19,44/pers.

€ 32,27/pers.

€ 47,00/pers.

€ 19,51/pers.

€ 38,00/pers.

€ 48,69/pers.

€ 48,21/pers.

Vis



Eend wild filet  € 4,60/stuk

Bosduif volledig  € 6,69/stuk

Filet van bosduif  € 8,11/stuk

Moeraseend (geheel) € 9,11/stuk

Eend wild (geheel)  € 11,83/stuk

Eendenvlees wild  € 18,61/kg

Everzwijn ragoût (stoofvlees) € 22,42/kg

Everzwijn gebraad  € 25,76/kg  

Everzwijn edelragoût  € 26,91/kg  
(stoofvlees)  

Everzwijn filet (ongevliesd)  € 29,57/kg

Everzwijn filet haasje  € 34,34/kg  

Everzwijn filet (gevliesd)  € 45,70/kg

Fazant bil € 6,11/kg

Fazant hen (geheel)  € 14,88/stuk

Fazant volledig (haan)  € 16,79/stuk

Fazant filet dubbel € 28,62/kg

Haas schouder € 2,31/stuk

Haas rugfilet € 17,10/2 stuks

Haas billen  € 19,18/stuk

Haas rug (op ruggengraat)  € 27,48/stuk

Haas geheel  € 34,73/stuk

Haas schoudervlees  € 35,78/2,5 kg

Hertenragoût (stoofvlees)  € 23,85/kg

Hertensteak  € 33,39/kg

Hertenfilet  € 39,99/kg

Herten tournedos  € 43,88/kg

Herten racks  € 44,84/kg

Herten haasje € 45,79/kg

Hertenfilet (gevliesd) € 47,70/kg  

Konijn wild (geheel) € 11,58/stuk  

Patrijs Roodpoot (geheel)  € 8,59/stuk

Patrijs Grijs (geheel)  € 18,13/stuk

Reebout met been  € 23,85/kg

Ree ragoût (stoofvlees)  € 28,43/kg

Reebok gebraad  € 41,02/kg

Reebok steak  € 43,79/kg

Reefilet (verpakt per 2 stuks) € 61,06/kg

Hoofdgerechten om zelf klaar te maken

Tijdens het eindejaar is er ook nog – naast het wekelijkse aanbod van de  
Versmarkt – een extra gamma vlees ter beschikking. 

De wildprijzen zijn dagprijzen en kunnen afwijken naar het einde van het jaar naargelang de marktschommelingen.

Wild

Kwartel 

Piepkuiken 

Kip 

Wilde eend 

Kalkoen 

Parelhoen 

Fazant

€ 7,89/stuk€ 4,48/stuk € 7,62/stuk

€ 13,09/stuk

€ 14,31/stuk € 24,33/stuk

€ 33,56/stuk

€ 5,44/stuk € 9,25/stuk

€ 25,41/stuk

€ 14,37/stuk € 24,55/stuk

€ 30,41/stuk

€ 18,60/stuk € 31,62/stuk

€ 11,47/stuk

€ 6,89/stuk € 11,71/stuk

€ 26,86/stuk

€ 16,70/stuk € 29,39/stuk

Feestelijk
gevuld

Om zelf  
te vullen

Klassiek
gevuld

Uitgebeend gevogelte

Het vaste kant-en-klare assortiment

Bolognaisesaus (diepvries)

Balletjes in saus van tomaat en paprika 

Hoevekip curry

Hoevekip Peking

Hoevekip zoetzuur Indisch

Chili con carne (diepvries)

Stoofvlees Limousin (diepvries of vers)

Waterzooi van hoevekip 

Coq au vin (diepvries)

Vol-au-vent (diepvries)

Verse Brasvar varkenswangetje

€ 12,50/kg

€ 13,25/600 g

€ 15,00/pers.

€ 12,50/kg

€ 13,25/600 g

€ 14,50/kg

€ 13,25/600 g

€ 14,50/kg

€ 15,00/kg

€ 16,50/kg

€ 15,00/kg



Naast dit assortiment  
is er ook nog het voor  
90% afgebakken en 
diepgevroren brood  

van De Trog. 

Deze broden zijn  
permanent aanwezig op  
de Versmarkt en kan je  

gerust op voorhand 
 eens uitproberen.  

In dit assortiment zitten  
ook stokbroden.

Voorzie ook het nodige brood voor je gasten

We hebben het zuurdesemassortiment van Broodbroeders uit Mechelen of brood dat in onze keuken wordt gebakken met de bloem van  
Molens Vanden Bempt uit Sint-Joris-Weert. Ongesneden geeft dat veel mogelijkheden: snijden in stukjes bij de soep, dikke sneden om als toast te 
roosteren of om uit te steken in vormen om je eigen creaties af te werken.

• Voltarwe (volkoren) brood 

• Breughelbrood

• Meergranenbrood 

• 10-granenbrood 

• Omegabrood 

• Haegelands witbrood 

• Abdijbrood

• Pompoenpitbrood

• Pompoenpitbrood 

• Sunnybrood 

• Darkbrood

Broodbroedersbrood (800 g)

Rogge Vandommeke (700 g)

Speltbrood (1kg)

Kerstbrood

€ 5,80/stuk

€ 3,80/stuk

€ 3,80/stuk

Puur Smaak broden (1 kg) Broodbroeders broden

€ 2,99/stuk

€ 6,00/stuk



Naast de eigen desserten is ook nog altijd het ijs van hoeve Keymeulen, 
verkrijgbaar per liter. Er is keuze uit:

• Vanille

• Pistache

• Aardbei

• Banaan

• Stracciatella

• Chococrunch

• Mokka

• Chocolade

• Kersen

Dessert

Wat zeker niet mag ontbreken op de feesttafel is het dessert. Hier maken 
we een combinatie van wat beschikbaar is rechtstreeks van boerderij  
Keymeulen uit Hofstade of wat uit onze eigen keuken komt:

Duopudding voor de feestdagen  

Chocomousse voor de feestdagen 

Luchtige tiramisu speculoos 

Luchtige tiramisu klassiek 

Rijstpap voor de feestdagen

Jokes taart: frangipanetaart

Jokes taart: chocoladetaart 

Kaasschotel

€ 1,50/portie

€ 1,93/portie

€ 2,50/portie

€ 2,50/portie

€ 2,98/500 g

€ 3,50/stuk

€ 4,00/stuk

€ 7,65/pers.

Dessertbordje Puur Smaak

(mix van heerlijke dessertjes)

€ 11,15/pers.

The day after

Genoeg van al het koken tijdens de 
feestdagen? Wij zorgen voor een comfy  
“Day after”:

Streetfoodburger Puur 
Smaak (licht voorgegaard 
op de Oklahoma) met 
een broodje van De Trog 
(onder de meer gekende 
naam “een goede stevige 
hamburger”), met een 
handvol voorgebakken 
frietjes Puur Smaak.

Pulled pork - voor wie 
toch nog een laatste 
kookkriebel voelt. Het vlees 
wordt gekruid en vacuüm 
verpakt (met recept) om 
zelf af te bakken. We 
voorzien ook de coleslaw, 
een pittig sausje en een 
broodje. 

€ 16,15/ pers.

€ 42,00
Prijs per pakket 
voor 4 
personen



Door de organisatorische impact van de feestdagen nemen we na 1 januari de tijd om 
alles weer op orde te zetten, grondig te kuisen en kleine herstellingen uit te voeren. 
Op vrijdag 15 januari 2021 opent de Versmarkt van Puur Smaak opnieuw de deuren.

www.puursmaak.be

Buisstraat 19b2, 2890 Sint-Amands  
(voormalige Guma-fabriek)

www.puursmaak.be

Openingsuren tijdens de feestdagen

maandag 21 december  gesloten
dinsdag 22 december  12u - 20u
woensdag 23 december  9u - 20u
donderdag 24 december  9u -16u
vrijdag 25 december  gesloten 
zaterdag 26 december  gesloten
zondag 27 decembe   gesloten
maandag 28 december  gesloten
dinsdag 29 december  12u - 20u
woensdag 30 december  9u - 20u
donderdag 31 december  9u - 16u

Hoe bestellen?

• bij voorkeur op onze webshop via  
www.puursmaak.be  

• in de winkel
• via een bestelformulier.

Bestellen kan uiterlijk:
• voor de Kerstdagen: 17 december
• voor oudjaar en nieuwjaar: 26 december

Afhalen kan op 23, 24, 30 en 31 december.

Vragen vlees, vis en gerechten:  
bart@puursmaak.be

Vragen wijn: teun@puursmaak.be 

Alle andere vragen: joke@puursmaak.be


