Streeketen is onze passie
Zaaien & Groeien

Oogsten & Bewaren

Bezorgen & Afhalen

Koken & Produceren
Eten & Drinken

Winkel & Take-away

Voor Hennie Pilat-Duhoux van
Streekwinkel Op ’e Stâl is streekvoedsel
een manier van leven. Voedsel van
eigen erf, voedsel van lokale boeren en
producenten, biologische en fairtrade
producten, duurzame streekproducten
uit De Friese Wouden en Waddenregio,
maar ook accessoires van hout uit De
Wâlden. Het zijn producten met ‘een
minimale voetprint’! Voedsel waar
Hennie van zaaien en oogsten tot op je
bord bij betrokken is. De cirkel is rond,
dat is waar Streekwinkel Op ’e Stâl voor
staat! In deze flyer een overzicht wat
de streekwinkel vanuit die filosofie je
allemaal kan bieden.

Streeketen
is onze
passie:
Waar vind
je ons
& contact
Heb je vragen? Bel of mail ons of
kom gerust eens langs in de winkel.
Voorstraat 1
9285 NM Buitenpost
Tel: 0511-542502 (bereikbaar van
woensdag tot en met zaterdag).
info@opestal.nl
www.opestal.nl

Openingstijden
Woensdag 10.00 - 18.00
Donderdag 10.00 - 18.00
Vrijdag 10.00 - 18.00
Zaterdag Visie:
10.00 - 17.00

de menselijke maat

Hoe professioneel je dat ook zou
willen zien, het blijft simpel: gewoon
hoe je met elkaar omgaat. Daarbij wil
iedereen aandacht, erkenning, ruimte
om zichzelf te zijn en te ontwikkelen,
vriendelijkheid, waardering en
gezien worden in sterke en zwakke
momenten.

Streekwinkel
Vootraat 1
9285 NM Buitenpost
Tel. 0511-542502
opstalwaddengoud.nl
www.opсtal.nl

Op 'e Stâl

Kado- & relatiepakketten

Hennie heeft diverse kado- en relatiepakketten
voor je. Met lokale producten direct uit
de omgeving van Buitenpost, maar ook
met streekproducten uit De Wâlden en de
Waddenregio. Kwaliteitsproducten gecombineerd
met keuken- en tafelaccessoires. Ook heeft Op ’e
Stâl een lijn thematische pakketten, zoals Kerst,
jubileum etc. Voor zowel particulier als zakelijk
gebruik. Kijk op www.opestal.nl voor een overzicht
van mogelijke pakketten.
Pakket op maat nodig? Ook dat kan Op ’e Stâl
voor je regelen. Neem dan even contact met
Hennie op of kom langs in de winkel.

Streekproducten &
lekkernijen

Bij Op ’e Stâl kun je terecht voor heerlijke
lokale en biologische producten uit de omgeving
van Buitenpost. Ook is er een assortiment
streekproducten uit De Friese Wouden en de
Waddenregio en fairtrade producten. Hennie
heeft allerlei soorten producten, zoals jams,
sappen, siropen, wijnen, bieren, kazen, worsten,
pasta, bonen en nog veel meer. De producten zijn
ook te bestellen via de bezorgdienst.

Keuken- &
tafelaccessoires

In het assortiment zitten ook diverse keukenen tafelaccessoires met een bijzondere lijn
streekaccessoires gemaakt van hout uit De Friese
Wouden. Voorbeelden van accessoires zijn:
tapasschaaltjes, glazen, onderzetters, snijplanken,
wijnrekjes en dienbladen.

Eten & drinken op het
(binnen)terras

Op het tuinterras of binnenterras van Op ’e
Stâl kun je genieten van een kop fairtrade
koffie of thee en huisgemaakt gebak met
kleinfruit van eigen erf. Ook voor een lunch
van boerenproducten uit de regio en kruiden
van eigen erf staat op de menukaart. Kom
gerust eens langs en proef van deze en andere
streeklekkernijen die Hennie in eigen keuken
maakt!

Vergaderen &
ruimteverhuur

De authentieke boerderij biedt ruimte voor je
vergadering, cursus, workshop, bijeenkomst of
feest in een landelijke & huiselijke sfeer. Hierbij
vindt Hennie gastvrijheid en een persoonlijke
benadering enorm belangrijk!

Bezorgdienst
Your Locals

Boodschappen laten bezorgen? Dat kan! Samen
met biolokale boeren en ondernemers is Op ’e
Stâl de bezorgdienst Your Locals in gemeente
Achtkarspelen en regio Kollum gestart. Hier
kun je de meeste producten van de streekwinkel
bestellen en verse groente, fruit, vlees, zuivel,
kruiden, broodwaren, fairtrade producten,
streekproducten, huisgemaakte lekkernijen,
bloemen en kado’s bestellen. En dit is nog maar
een kleine greep uit het Your Locals assortiment!
Elke week op maandag bestellen en vrijdag laten
bezorgen of ophalen in de winkel.
Mail naar info@opestal.nl voor de Your Locals
bestellijst. Elke week sturen we een nieuwe lijst
rond, want elk periode en elk seizoen heeft weer
ander heerlijk streekvoedsel en -producten.

Dagbesteding

Eigenaresse Hennie staat graag klaar voor
anderen. Bij Op ‘e Stâl heeft ze ruimte voor
jongeren en volwassenen met een beperking.
Zij draaien mee met de dagelijkse activiteiten
van de winkel, de keuken en de bezorgdienst. Op
zoek naar dagbesteding? Vraag Hennie naar de
mogelijkheden of kijk eens op
www.opestal.nl/dagbesteding

