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Kerklei 31 
2960 Sint-Job-in-’t-Goor 

 
 

Streat Deli  

Tapas 

Streat Deli 
Streatdeli 

 
Charcuterie schotel 

Schoteltje met vers gesneden 
charcuterie om te delen 

5 € /pers 

Dipschotel 
Assortimentje van verscheidene dips 

en diverse toastjes om te dippen 
5 € /pers 

Luxe tapas schotel 
Luxe schotel met verschillende dips, 
charcuterie en andere koude tapas 

7.50 € /pers 

Kaas schotel 
Assortiment van verschillende 

kazen met crackers en garnituur. 
6 € /pers 

 

 

Cater ing  

In onze winkel hebben we altijd dagverse  
gerechten ter beschikking.  

Dagelijks vind je gerechten zoals lasagne, 
quiche, soep, oven groentjes, verschillende 
soorten aardappeltjes, salades, en andere 

lekkere dingen.  

Ook hebben we elke dag een dagschotel.  
Je kan de weekmenu telkens vinden op 

facebook, instagram, onze website of in de 
winkel.  

 



Buffetten suggesties 
In de winkel vind je ook een  

assortiment charcuterie, kazen, dips  
en zelfgemaakte toastjes om te dippen. 

Hier kunnen we ook leuke tapas en  
kaasplankjes mee maken als u dat 

wenst. 

Dit assortiment wordt aangevuld met 
lekkere Belgische wijntjes en nog wat  

andere specialiteiten.   

Ook als u op zoek bent naar een leuk  
geschenk of cadeaumandje kunnen  

wij u verder helpen. 

Als u een groter feestje hebt of op zoek 
bent naar andere gerechten of formules, 

vraag het ons gerust dan maken wij 

graag een gepersonaliseerd voorstel. 

Hier vindt u tevens formules voor tapas en buffetten voor als u een feestje hebt. Deze zijn 
altijd verkrijgbaar op bestelling in de winkel of via mail/telefoon voor min. 4 pers. 
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Buffetten 
Min. 4 pers 

Basis buffet 
Verschillende groentesalades, 

aardappelsla, pastasalade, brood. 

Rosbief, tomaat garnaal, gestoomde 
zalm, gevulde eitjes. 

17.50 € /pers 

 

Italiaans buffet 
Verschillende groentesalades, 

pastasalades, focaccia. 

Vitello Tonnato, Ham met meloen, 
Bresaola met burrata, Carpaccio van 
tomaat met mozzarella, Italiaanse 

charcuterie. 
19 € /pers 

 
Luxe buffet 

Verschillende groentesalades, 
pastasalade, aardappelsla, 

bulgursalade, broodjes 

Rosbief, Vitello tonnato, Gerookte 
visschotel met grijze garnalen, Serrano 
ham met meloen, Bresaola met burrata. 

25 € /pers 

Broodjes 
Min. 4 pers 

 
Belegde broodjes 

Assortiment open belegde broodjes 
10 € /pers 

Smørrebrød 

Assortimentje van deze  
Deense lekkernij 

(open rijkelijk belegd  
zuurdesem roggebrood) 

15 € /pers 


