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CONCEPT

U kan bij ons het afhaalmenu bestellen op 24, 25 en 31 december 
2020. 

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. Vanaf 
dit jaar bieden wij ook een volledig VEGAN menu aan.

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 eventuele supplementen, telefoonnummer en/of 

e-mailadres, dag van ophaling. 

BESTELLING 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. 

SMAKELIJK
Wij wensen jullie vooral gezellige en fantastische feestdagen. 

Dominique Goos – Lauren Conrardy

FIJNE FEESTDAGEN



VEGAN

HAPJES
cassave. salsa
bospaddestoel. bbq
aubergine. flatbread
gazpacho. escalivada

MENU
pizzeta. courgette. oregano
knolselder. quinoa. dadel
portobello. walnoot. aardpeer

butternutpompoen. tom kha kai

falafel. taco
geroosterde bloemkool
krielaardappel

amandel. panna cotta. ahorn 
&
mini amarenataart

brood: foccacia méditerranée

€ 39,00 p.p.

KIDS

HAPJES
cassave. salsa
pita. buikspek
zalm. kruidenkaas

MENU
pizzeta. serrano. straciatella
tomaat-nobashigarnaal

croque. pulled chicken

spare rib. bbq lak 
rösti aardappel
jonge worteltjes

pancake. nutella. hazelnoot 

€ 25,00 p.p.

KERSTMENU

HAPJES
cassave. cheddar
zalm. avocado
buikspek. flatbread
gazpacho. escalivada

MENU
pizzeta. straciatella. oregano
coquille. krab. knolselder
kalfscarpaccio. aardpeer. 
bospaddestoel

ravioli. butternutpompoen. 
tom kha kai

piepkuiken. citrus. rozemarijn 
geroosterde bloemkool
rösti aardappel

profilterol. chocolade. amandel
&
mini amarenataart

brood: foccacia méditerranée

€ 39,00 p.p.

EXTRA’S APART TE BESTELLEN

(VANAF MIN 2 MENU’S)

beuling. groene appel  € 8,00

serranoham (90 gr)  € 8,00

manchego (90 gr)  € 8,00

kaasassortiment 4 kazen, noten, confits  € 12,00

VOOR BIJ DE KOFFIE:

pastel de nata  € 5,00

carre chocolade (VEGAN) € 5,00

WIJN & CAVA

WIT: mirone. viura -chardonnay. spanje

ROOD: vida moncayo. garnatxa. spanje 
CAVA: perelada stars. spanje

WIJN: € 9.00 per fles
CAVA: € 15.00 per fles

HUISAPERITIEF:  € 8.00 p.p.
HUISAPERITIEF (alcoholvrij): € 6.00 p.p.



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


