Waarom de BBQ
van ’t Streeckhuys?
Kwaliteitsvlees van eigen boerderij
Eigengemaakte salades van verse
groenten en fruit
Koude schotel huisgemaakt
Boordevol rundvlees
Heerlijke topkwaliteit desem
stokbroden
Eigengemaakte kruidenboter

Proef het verschil!
Al jarenlang zorgen wij voor lekkere vleespakketten van
onze eigen runderen voor familie en kennissen. Iedereen

BBQ
ASSORTIMENT

was hierover altijd laaiend enthousiast! Daar ontstond bij
Kortom uw complete BBQ

ons het idee om dit uit te breiden middels een winkel en

samengesteld met de beste

webshop. We slachten onze eigen runderen en verwerken

producten!

deze in onze werkplaats. Varkensvlees ontbreekt hierbij
natuurlijk niet en dus zorgen wij op dezelfde manier voor
een uniek stukje vlees!
Onze kernwaarden zijn:
dierenwelzijn, geen antibiotica, kwaliteit, veiligheid en
gezondheid. Maar vooral erg lekker!

Dat maakt ons Vlees Unique en dat proef je!

Meer info?
Achter de winkel hebben wij een grote werkplaats waar wij zelf de runderen en varkens uitbenen en verwerken. Wij
hebben dus in principe alles! Mocht u een speciﬁek stukje vlees willen wat nergens verkrijgbaar is, wij hebben het! Onze
ervaren slagers geven hier graag een passend advies bij.
Meer weten over ons assortiment of speciﬁek advies nodig? Wij staan u graag te woord! Kom eens langs in onze winkel of neem
telefonisch contact met ons op.

Adres
Haageind 24, 5751 BC Deurne
T 0493 - 782 211
E info@streeckhuys.nl
www.streeckhuys.nl

Brouwhorst 19, 5704 EG Helmond
T 0492 - 511 469

Kwaliteitsvlees
van eigen
boerderij!

Bent u een liefhebber van seizoensproducten,
streekproducten, producten direct van de boerderij en
met een duidelijke herkomst?
Dan bent u bij’t Streeckhuys aan het juiste adres! U kunt
hier lekker en verantwoord inkopen doen op het gebied van
vlees, brood, zuivel, kaas, groenten, fruit, en aanverwanten
artikelen. Ook maken wij mooie cadeaupakketten van onze
producten. Wij heten u van harte welkom in onze winkel!

Standaard BBQ-pakket
5 stuks p.p.

5 stuks p.p.

BBQ worst

Steak Argentina

Hamburger

Kalfsspies

Gildehoenﬁlet (oosters of kerrie)

Kalfsburger

Gemarineerde speklap
Souvlaki

p.p. €5,70

Black Garlic steak

€2,55 p/s

Gildehoenﬁlet (oosters of kerrie)

Rib Eye

€1,99 p/100 g

Spies Argentina

€1,75 p/s

Hamburger (100% rundvlees)

€1,00 p/s

Pepper steak

€2,55 p/s

T-bone steak

€1,99 p/100 g

Gemarineerde picanha

€1,79 p/100 g

Gemarineerde entrecote

€1,89 p/100 g

Superieure ossenhaas spies

€2,95 p/s

Chiliburger (100% rundvlees)

€1,20 p/s

XXL Burger (100% rundvlees)

€1,95 p/s

Superieure ossenhaasspies

Kreta Steak

Gemarineerde lamskotelet

Hawaispies

Beefburger

Chiliburger

‘t Bartje spies (varkenshaas)

Kinderpakket

p.p. €10,99

Gemarineerde kalfssteak

Compleet uitbreidingspakket

4 stuks p.p.

Kinderspies (spiesje met frikandelletjes en gehaktballetjes)
Mini hamburger
Kip-saté stokje
BBQ worst

Rundvlees

Houthakker

Spies Argentina

p.p. €6,50

p.p. €3,95

Kalfs

p.p. €6,25

Koudeschotel

Een lekker stoer stuk
Rib-eye met been met
lange rib (zie foto)

Brisket

De BBQ klassieker in
Texas, rundvlees

Picanha

Staartstuk van het rund

Parmarib

Mexicano spies

€1,50 p/s

Gekruide varkensrack
ommanteld met
parmaham

Short rib

spare-ribs van het rund

Perfect voor een kaasfondue
op de BBQ (zie foto)

Mediterrane spies
€1,49 p/100 g

Zontomaatje, kaas
ommanteld met boerenham,
paprika en knoﬂookolijf

Bavette

€2,55 p/s

€2,25 p/s

€1,69 p/100 g

€0,79

Kip-mango salade

€1,50

Streecksalade

€1,50

Bleekselderij salade

€1,50

Komkommer-dille salade

€1,50

€1,50

€2,75 p/s

Camembert

Koude schotel

Salade Unique

Kippenbout (gegaard)

€1,79 p/100 g

PRIJS PER 100gr.

€2,39 p/100 g

€1,50 p/s

€1,79 p/100 g

Salades

Kalfsrack

Hawaïspies

€0,99 p/100 g

€3,00 p/s

€1,50

€1,20 p/s

De lekkerste kaas voor
bijvoorbeeld uw
cheeseburger!

€3,50 p/s

Zalm-Witvisspies

Seizoensalade

Drumsticks (gegaard)

Cheddar kaas

€2,25 p/s

Zalmﬁlet in limoncellosaus

€1,20 p/s

€1,20 p/s

€2,95 p/s

€2,50 p/s

Botervisspiesje

Kalfsburger

Kipsaté

Gevulde paprika

Garnaalspiesje

€1,50

€1,39 p/s

€1,49 p/100 g

Vis

Wortelsalade

Kipﬁlet kerry

€1,40 p/2 stuks

€2,90 p/100 g

€1,95 p/s

Kruidenboter

Suikermais

Lamsrack

Kalfspies

€1,39 p/s

€1,75 p/s

€2,25 p/s

€1,50

Oosterse kipﬁlet

Groentespies

Lamsspies

Witteveensalade

Stokbrood

€1,99 p/100 g

€2,90 p/100 g

€2,29 p/s

Kip

3 verschillende sausjes

Lamskotelet (gemarineerd)

Gemarineerde kalfssteak

3 verschillende salades

BBQ Specials!
Tomahawk

Lam
€1,99 p/s

5 stuks p.p.

5 stuks p.p.

Assortiment
Steak Argentina

Exclusief BBQ-pakket

Wereld(s) BBQ-pakket

Beierse braadworst

p.p. €7,90

Luxe BBQ-pakket

Varken

Sauzen

PRIJS PER 100GR.

Cocktailsaus

€0,95

Knoﬂooksaus

€0,85

Spicy Roma saus

€0,85

Satésaus

€0,95

BBQ-saus

€0,85

Brood
Stokbrood

€1,20

XXL wit (+/- 15 personen)

€7,45

XXL bruin (+/- 15 personen)

€7,45

Kruidenboter

€1,95

Olijf-pesto stokje

€2,25

Kreta Steak (varkensﬁlet)

€1,39 p/s

Varkenshaas satéstokje

€1,50 p/s

Souvlaki

€1,39 p/s

Houthakkers-steak (halskarbonade)

€1,39 p/s

BBQ-worstje

€0,85 p/s

BBQ

Gemarineerde speklap

€1,20 p/s

Spareribs (gegaard)

€1,19 p/100 g

Huur BBQ + gas

Gegaarde hamburger

€0,90 p/s

‘t Bartje spies

€1,95 p/s

Kinderspies

€1,20 p/s

Beierse braadworst

€1,00 p/s

Shaslick

€1,40 p/s

(Komt de BBQ zuiver terug krijgt u €15 terug)

Borden en bestek

€25,00

€1,00 pp

Al onze producten zijn ook te bestellen
via de webshop op www.streeckhuys.nl
Ook kunt u hier terecht voor meer
informatie wat betreft allergenen.

