KERST- / EINDEJAARSMENU
24, 25 EN 31 DECEMBER 2018

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

EINDEJAARSMENU

BISTRO

SMAKELIJK!

TURNHOUT

CATERING

HEIZIJDE
TURNHOUT

OUDEJAARSMENU VANAF

AFHALEN PERSONEN

ONTSPANNING
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KERSTMENU

FEESTZAAL

24, 25 EN 31 DECEMBER

TIJDIG RESERVEREN

OUDJAAR BAR
GASTRONOMIE
BIJ U THUIS BESTELLEN SMAKELIJK
ETEN

FEEST VAKANTIE
PUUR

B A R _ B I S T R O _ F E E S T Z A A L _ C AT E R I N G

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

KERSTMENU / EINDEJAARSMENU

U kan bij ons het afhaalmenu bestellen op 24, 25 en 31 december
2018.

HAPJES
krab. cheesecake
zalm. bun. zure room
paté en croute. vijg
bloemkool. pane carasau
–
MENU
zwaardvis. citrus. paksoi
burrata. spinazie. akkerzwam
zwartpootkip. caesar. Romeinse sla

Voor de warme gerechten voorzien wij een duidelijk begeleidende
uitleg voor de (kleine) verder afwerking. Lactose-/gluten- intolerant
of een allergie? Dit kan steeds na overleg voor u worden aangepast.
Alle prijzen zijn per persoon incl. BTW.
BESTELLING PLAATSEN
Bestellen kan u heel eenvouding. 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 (www.heizijde99.be), 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 van ophaling.
BESTELLINGEN AFHALEN
De bestellingen kunnen (op de dag dat u heeft aangegeven)
dagelijks in de voormiddag tussen 10u en 12u afgehaald worden in
onze feestzaal. (naast de bar): Heizijde 99 - 2300 Turnhout.
Er kunnen géén bestellingen geleverd worden.

gamba. paella. groene asperge
duroc buikspek. 48u gegaard
pompoen en knolselder
patatas bravas
peer. kokos. panna cotta

€ 39.00 p.p

KIDS
HAPJES
worstenbrood. sesam
paté en croute
bloemkool. pane carasau
–
MENU
gerookte forel. spinaziewafel
burrata. serranoham

WIJN & CAVA
WIT

paella. gepofte trostomaat
spare ribs. traaggegaard
pompoen
patatas bravas
peer. chocolademousse

€ 25.00 p.p

ROOD

CAVA

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

perelada stars.
spanje

WIJN: € 8.00 per fles
CAVA: € 12.00 per fles

