Nu bij

woods & moods

woods &moods

In het thema Sheep, Woods & Moods staan de materialen
leer, hout en wol centraal. Met veel wol om ons op te
warmen, hout om de natuur in huis te halen en leer voor
een stoere twist..

Heerlijk onder de wol

Know your wool
We l k e wol s oo rt is g eschikt vo o r jo u ?

Mohair

Schapen
wol

Komt van: Alpaca (lamasoort)

Komt van: Angorageit

Komt van: Schaap

Alpacawol is erg zacht en isoleert
beter dan bijvoorbeeld merinowol.
Lekker warm dus!

Mohair is een duurzame wolsoort
die lang meegaat. Mohair heeft een
prachtige glans.

Schapenwol is de meest gebruikte
soort wol. Het is gekroesd, dus extra
dik en warm!

Merino

Pashmina

Komt van: Kasjmirgeit

Komt van: Merinoschaap

Komt van: Changthangi geit

Kasjmier word gemaakt van de
ondervacht van Kasjmir geiten. Het is
erg fijn en zacht.

Merino schapen hebben 10 keer meer
haren dan normale schapen. Ze produceren wel 5 kilo wol per jaar.

Pashminawol is te dun om te spinnen,
daarom kan het alleen met de hand
worden verwerkt.

Alpaca

Kasjmier

Kruk Caro
Collectione €109,95
Mariposa chair wild
VM design €980,-

Wandlamp schaap
Dutchdelight €245,95

IJslandse schapenvacht
Just another shop €59,Poef katoen beige
Collectione €79,95

Wall hanger chief
€49,-

IJslandse schapenvacht
Just another shop €59,-
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WArMe AVondEn

We kruipen lekker lang op de bank met wollige plaids
en schapenvachten. De mooiste tapijten worden
uitgerold voor lekkere warme voeten.

Gebreid mandje
O5 Home vanaf €12,50
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Magazine holder
New Routz €99,95

Chair Feston set van 2
Zuiver €558,-

1-zits bankje bok
New Routz €119,95

Fauteuil Strike skin
Design 5 €349,95
Kussen Enrico
Collectione vanaf €39,95

StoEr!

Leer is een ruig materiaal met een stoere uitstraling.
Wat je ermee kunt? Onze stylisten weten er wel raad mee!

Gym kruk
J-line €285,-

Slimm bank
Design 5 vanaf €1.928,-

Winter food

Winter food

s ta m p p ot z o e t e a a r da p p e l
met chorizo

s ta m p p ot r o d e b i e t
met dille

wat h e b j e n o d i g:
1 kg zoete aardappelen
400 gr bladspinazie
1 chorizoworst
handje walnoten
25 gr boter
100 ml melk

wat h e b j e n o d i g:
4 rode bieten
150 gr geitenkaas
750 gr kruimige aardappelen
1 geschilde appel
handje dille
25 gr boter
100 ml melk

z o m a a k j e h e t:
Hak de zoete aardappelen in grove stukken en kook ze in ongeveer 10 minuten gaar.
Snij ondertussen de chorizo in kleine stukken en bak de stukjes in een koekenpan zonder olie tot ze
goudbruin en knapperig zijn. Giet de aardappelen af, doe ze terug in de pan en stamp ze tot een
grove puree met een aardappelstamper. Voeg wat melk en boter toe zodat je puree lekker luchtig
wordt. Voeg wat peper en zout naar smaak toe. Doe de spinazie bij de aardappelpuree in de pan
en roer om tot de spinazie begint te slinken. Roer er tot slot de fijngesneden zongedroogde tomaat
en gebakken chorizo aan toe. Eenmaal op het bord garneer je je stamppot met walnoten en wat
verse blaadjes bladspinazie.
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z o m a a k j e h e t:
Schrob de rode bieten schoon en kook ze in ongeveer een uur gaar. Gekookte rode bieten
kun je makkelijk schillen en in stukken snijden. Schil de aardappelen en appel en hak ze in
gelijke stukken. Kook de aardappelstukjes met de appel in ruim kokend water gaar. Prik
met een vork in de groente om te controleren of ze al gaar zijn.
Giet de aardappelen af en stamp ze met een stamper tot een lichte puree.
Voeg wat boter en melk toe voor een extra lekkere puree. Voeg de stukjes rode biet toe
en breng de stamppot op smaak met peper en zout. Verkruimel de geitenkaas over de
stamppot en garneer je feestmaal met wat takjes dille.
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EEN WARME BASIS

Houten kistje
O5 Home v.a. €7,50
Hanglamp Woody
Dutchbone €39,-

Wanddecoratie koe
New Routz €69,-

Massief houten schaal
New Routz €49,95

Geo deco bijzettafel
Dutchbone €149,50
Krukje hout
O5 Home €59,-

Boomstam bijzettafel
Kick Collection €99,-

omrIngd door hoUt

Tafel uit 1 stuk
€1.890,-

Bij Loods 5 houden we van hout! Haal de natuur
naar binnen met dit warme materiaal.
Wandklok Yves
Collectione €79,95

