
Assortiment Streekwinkel “Proeflokaal” De Maathoeve 

 

 

Boerenzuivel 

o.a. melk, karnemelk, yoghurt, kwark, boter 

IJs:  

verpakte ijsjes en boerenijs van oans, liters en kleine bakjes 

boerenkazen:  

van jong tot oud, diverse kruidenkazen en speciaalkazen koe en geitenkaas 

eieren: scharreleieren 

Pure sappen: 

100% puur en ongezoet, o.a. appel, peer, sinaasappel, cranberry, blauwe bes, zwarte bes, 

kers 

Thee: diverse losse theesoorten  

Vlees:  

• Diverse worstsoorten: droge, lever, grill, braad, baklever, chorizo 

• Vlees van vee uit de streek: riblab, biefstuk, staartstuk, sucade, enz. 

• Beenhammetjes, karbonade, filetlapje, hamlapje, varkenshaas, gehakt, enz. 

• Maar ook vleespakketten op bestelling. 

• Natuurlijk in het barbecueseizoen ook barbecue vlees zoals: hamburger, worst,  

• Varkenshaassaté, speklapje, kipsaté, enz. (of vegetarisch) 

 

Voor ontbijt of lunch 

Molenbrood van korenmolen de Leeuw, tarwe of spelt 

Bakkersbeschuit, crackers, krentenbrood, honingkoek 

Muesli’s  

Bakmixen: voor de pannenkoek  

Of voor een heerlijke cake of plaatkoek 



Broodbeleg: 

Diverse jammen en stroop, honing 

Of diverse vleeswaren 

Voor diner:  

Aalshof ei-pasta’s 

Stoofpotjes, ambachtelijk gemaakt 

Bouillon met vlees uit pot 

 

Om te bakken: 

Diverse cakebakmixen,  ook glutenvrij 

 

Smaakmakers:  

Diverse kruiden, waddenzout, waddenkruidenzout 

Mosterd van Antonia’s  mosterdmakerij uit Heeten 

Kaasdippers, pesto,  dressing 

Brassica koolzaadolie 

 

Voor de lekkere trek 

Oud-Hollandse snoepjes, snoepjes uit Heeten/Salland 

o.a. geitenkeutels, trapvoer, ponyköttels, lakenveldervoer, kippeneieren 

Bij de koffie: koekjes en chocolaatjes 

Verder:  

Diverse soorten nootjes 

Chips 

Dipstokjes met dippers 

Droge worst 



Blokjes kaas 

Tapasplank (op bestelling) 

Pizza (op bestelling) 

Vijgenbrood 

Alcoholische versnaperingen 

Scharrelroom 

Diverse wijnen, samengesteld assortiment door Wijnhuis Proef! Uit Diepenveen 

Sallandse biertjes, speciaalbiertjes 

Diverse likeuren 

Glühwein 

 

Om jezelf of iemand anders blij te maken 

*Producten van “prachtig Salland” te denken aan: 

Dienbladen, kopjes, sleutelhangers, beugelflessen, weckpotten, ansichtkaarten 

*Maar ook andere ansichtkaarten met mooie afbeeldingen 

* mooie handgemaakte schorten 

*Voor de creatieve mensen: decopatch of foamclay 

*Diverse verzorgingsproducten 

Senenzo: verzorgingsproducten en geurstokjes voor in huis 

Schanenbroek: verzorgingsproducten met bestanddelen uit  paardenmelk 

Wolvet: handcrème, gezichtscrème, voetcrème, huidcrème 

  

 

 

 


