KERST- / EINDEJAARSMENU
23 DECEMBER 2017 T.E.M. 7 JANUARI 2018

SMAKELIJK
Wij wensen jullie fantastische feestdagen.
Dominique Goos – Lauren Conrardy

014 746 554
INFO@HEIZIJDE99.BE
WWW.HEIZIJDE99.BE
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CONCEPT

KERSTMENU / EINDEJAARSMENU

Het afhaalmenu loopt vanaf zaterdag 23 december 2017 t.e.m.
zondag 7 januari 2018. Voor de warme gerechten voorzien wij
een duidelijk begeleidende uitleg voor verdere afwerking. Bent u
vegetarisch, lactose- intolerant of heeft u een glutenallergie? Dit
kan steeds na overleg voor u worden aangepast. Alle prijzen zijn
per persoon inclusief BTW. Enkel contante betaling bij afhaling of
levering. Géén mogelijkheid tot betaling met bankkaart.

SNACKXX
butternut. humus. krokant brood
nobashigarnaal. sushi
profiterol. ganzenlever
bloemkool. panna cotta. lardo
–
MENU
zalm. micuit. aardpeer
heilbot. taco. knolselder
capuccino. erwt. hazelnoot
pulled pork. orecchiette. broccolini
mechelse koekoek. tortilla. thymjus
3 kazen. vijg. noten (+€ 8.00)
kanelbullar ‘winterbuche’. peer. speculoos

–

BESTELLING PLAATSEN
Bestellen kan u heel eenvoudig. U kan tot 3 dagen voor aanvang van
uw feest telefonisch (014 746 554), via e-mail (info@heizijde99.be)
of via het bestelformulier op de website, uw bestelling plaatsen.
Let op: wij bevestigen uw bestelling steeds via e-mail, dit om
misverstanden te voorkomen. Graag volgende vermelding bij uw
bestelling: naam, aantal personen, keuze voor eventueel supplement
kaas, telefoonnummer en/of e-mailadres, dag en uur van ophaling
(en/of adres voor eventuele levering).

–

BESTELLING AFHALEN of LATEN LEVEREN
De bestellingen kunnen (op de dag dat u heeft aangegeven)
dagelijks in de voormiddag tussen 10u en 13u afgehaald worden in
onze bar: Heizijde 99 – 2300 Turnhout.
U kan uw bestelling ook door ons laten leveren. Hiervoor word een
extra kost van €10 aangerekend per adres.

€ 39.00 p.p

KIDS
SNACKXX
tomatendip. krokant brood
profiterol. breydelham
bloemkool. panna cotta
–
MENU
zalm. belle-vue. kwartel-ei
capuccino. pompoen. croutons
mechelse koekoek. tortilla. spinazie
berlijnse bol. chocolade. speculaas

€ 25.00 p.p

WIJNEN
WIT
ROOD

mirone. viura/chardonnay. spanje
vida tinto. garnatxa. spanje

€ 8.00 per fles

