
p.p. €5,75

Diverse bakgroente

Perzik

Ananas 

Aardappeltjes

Koudeschotel

2 Soorten salades 

Compl�t pakket
Stokbrood 

Kruidenboter

3 Soorten sausjes

Souvlaki

Mini vink

Mini hamburger

Bieflapje

Standaard pakket ± 300 gram p.p.

Speklapje

Kalfsschnitzel

Kipfiletje

p.p. €4,90

Biefstukje

Varkenshaasmedaillon

Kalfsschnitzel

Mini hamburger

Luxe pakket ± 300 gram p.p.

Kipfilet

Lamsspiesje

Biefspiesje

p.p. €7,90

R�pjespakket
Brusselse kip

Shoarma

Biefreepjes

Champignonreepjes

± 300 gram p.p.

p.p. €5,25

Gourmet
     & fondue

gezellig tafelen



Vl�s Gourmet:

PRIJS PER 100gr.

Mini bieflap 
Biefspiesje 
Biefreepjes
Mini hamburger 
Mini kalfsschnitzel 
Kalfsspiesje 
Varkenshaasspiesje 
Speklapje
Mini souvlaki 
Shoarma 
Champignonreepjes 
Mini vinkje
Mini kipfilet 
Lamsspiesje 
Kiphaasjespies 
Brusselse kip

€1,00 p/s 
€0,80 p/s 
€1,69 p/100 g 
€0,50 p/s 
€1,10 p/s 
€0,85 p/s 
€0,65 p/s 
€0,50 p/s 
€0,60 p/s 
€1,09 p/100 g 
€1,19 p/100 g 
€0,40 p/s 
€0,80 p/s 
€0,95 p/s 
€0,50 p/s 
€1,29 p/100 g 

Extra:
Stokbrood wit 
Strokbrood bruin 
Desemxl brood wit/bruin 
(± 8 personen) 

Kruidenboter

€1,20 p/s 
€1,20 p/s 
€4,10 p/s 

Salades
Koude schotel 
Streecksalade 
Komkommer-dille salade 
Witteveensalade 
Salade Unique 
Kip-mango salade 
Seizoenssalade

€0,79
€1,50
€1,50
€1,50
€1,50
€1,50
€1,50

Los bij te be�e�en Vis
Roerbakgarnaal
Visschaaltje (300 gram p.p.)
(zalmfilet, koolvisfilet, pangafilet)

€0,65 p/s
€7,95 p.p.

Ei            Gluten            Lactose/melk            Mosterd            Selderij

Soja            Vis            Vrij van allergenen
i.v.m. wisselende receptuur 
geen allergenen declaratie.

Fondue pakket
Biefstuk blokjes

Kalfs blokjes 

Varkensfilet blokjes 

Varkenshaas blokjes 

Kipfiletblokjes 

Gehaktballetjes 

Gekruide runderballetjes

p.p. €4,95

± 300 gram p.p.

Ook voor de kaasfondue of raclette bent u bij ons 
op de juiste plaats! Kom voor tips of recepten 
naar de winkel of kijk hiervoor op onze website!

De lekkerste kaassoorten voor originele kaasfondue
of raclette bij ons verkrijgbaar!

Fondue

Haageind 24

5751 BC  DEURNE

T 0493 - 782 211

Brouwhorst 19

5704 EG  HELMOND

T 0492 - 511 469

info@streeckhuys.nl

www.streeckhuys.nl

Onze producten worden verpakt en/of bewaard in een omgeving waar ook producten met noten, pinda, mosterd, selderij, gluten, sesam, soja 
en sulfiet worden verwerkt. Ondanks alle voorzorgen is het mogelijk dat deze producten sporen van deze allergenen bevatten.


