
 

   

Bereidingswijze t.b.v. “Borreltas” 

 

 

-Breekbrood 

 

Bak het brood af in de oven. 10 minuten op 180 graden. 

 

  

 

 

Presentatie-tips van onze chef: 

Leg de vleeswaren een beetje luchtig neer voor een mooie presentatie. 

Omdat deze borreltas veel verschillende kleuren bevat kun je dit mooi combineren in 

de presentatie op tafel of een presenteerplank. 

 

Smakelijk eten, 

 

Groeten uit de Kromstraat 

 

  



 

   

Online vieren 

Binnenkort jarig? Iets te vieren? Bijkletsen? Dat gebeurt ten tijde van Corona allemaal online, maar 
hoeft niet minder gezellig te zijn! Trakteer je rondje bier of etentje via deze webshop aan je 
vrienden of familie. Boxen met etenswaren bezorgen we grátis overal in Delft, Delfgauw, Den 
Hoorn en Pijnacker Nootdorp en drankproducten kunnen we opsturen naar zelfs élk adres in 
Nederland! 

We werken bij STECK ook aan live stream events en verhuur van live stream faciliteiten! 

Zomaar wat ideeën om je ZOOM sessie op te leuken met lekkernijen: 

 iemand verrassen? Doe een leuke proeverij kado door een afwijkend afleveradres op te 
geven, 

 laat bij je vrienden of familie een STECK tasting pakket bezorgen en drink samen dezelfde 
cocktail, dit kan ook in grote aantallen, 

 bestel een BEER tasting en beleef een BEBOP bierproeverij met exclusieve bartender video 
samen online, 

 bestel een aantal thuisdiners van de KURK en laat het bij jezelf én anderen bezorgen; nét 
alsof je samen in de Kurk gaat eten. 

 

Ansichtkaart 

Groeten uit de Kromstraat ansichtkaart ontvangen? Dat kan kloppen, want iedereen die bij ons iets 
lekkers bestelt doen wij graag de Groeten uit de Kromstraat. Sterker nog; bestel je voor meer dan 
20 euro in onze webshop, dan krijg je bij elke extra 20 euro besteding nóg meer Groeten uit de 
Kromstraat. En zo kan het maar zó gebeuren dat je binnen de kortste keren heel veel groeten van 
ons hebt gespaard. 

Wat kan je doen met al die Groeten uit de Kromstraat? 

Per ansichtkaart krijg je € 2,- korting op je rekening bij één van de aangesloten horecabedrijven 
van Groeten uit de Kromstraat. Spaar dus voor veel korting en bezoek ons zodra als we weer open 
mogen! 

Wie écht slim rekent, kiest voor 10% korting op een dinerrekening bij de Kurk door slechts één 
ansichtkaart in te leveren bij een eerstvolgende bezoek aan de Kurk. 

Kom je om in de Groeten van de Kromstraat? Verras dan een ander met jouw Groeten uit de 
Kromstraat, want die kunnen hem ook gewoon bij ons komen inleveren over een poosje. 


