KERST- / EINDEJAARSMENU
24, 25 EN 31 DECEMBER 2021

FEESTZAAL
EINDEJAARSMENU VAN PUUR

SMAKELIJK BAR OUDJAAR
BESTELLEN

BIJ U THUIS

ETEN

VANAF PERSONEN

ONTSPANNING
OUDEJAARSMENU

TIJDIG

2

HEIZIJDE 99

TURNHOUT

KERSTMENU

AFHALEN PERSONEN
24, 25 EN 31 DECEMBER

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

CATERING

KERSTMENU

CONCEPT
U kan bij ons het afhaalmenu bestellen op 24, 25 en 31 december
2021.
Voor de warme gerechten voorzien wij een duidelijk begeleidende
uitleg voor de (kleine) afwerking.
Vegetarisch of een intolleratie: dit kan steeds na overleg voor u worden
aangepast waar nodig.
Alle prijzen zijn per persoon incl. BTW.

BESTELLING PLAATSEN
Bestellen kan u heel eenvoudig. U kan tot 7 dagen voor aanvang van uw feest
via het bestelformulier op onze website (www.heizijde99.be) uw bestelling
plaatsen. Wij nemen geen telefonische bestellingen aan (dit om miscommunicatie te voorkomen).
Let op: Wij bevestigen uw bestelling steeds via e-mail met een bestelnummer,
gelieve deze mee te nemen bij afhaal.

KIDS

HAPJES
crackers. dip
zalm. flan
pompoengazpacho
empanada. tonijn
rund. tataki. maki

HAPJES
crackers. dip
pompoengazpacho
mini-hamburger

MENU
bloemkool. rivierkreeft. groene kruiden
aubergine. kipcrumble. ricotta

MENU

fregola. gegrilde groenten. amandel
butternut. polenta. pecorino

pasta. lady & the vagebond

bloemkool. garnaal. groene kruiden

kalkoenrollade. babywortel

varkens solomillo. vin jaune
knolselder. truffel. gratin
roodlof. little-gem. salade

aardappelwafel
chocolademousse. marshmallow

limebar. merengue
pastel de nata. kaneel
chocolade tartelette

mini boules de berlin
brood en olijfolie

brood en olijfolie

€ 45,00 per volwassene

€ 27,00 per kind

BESTELLING AFHALEN
De bestelling kunnen (op de dag dat u heeft aangegeven) dagelijks tussen
11 u en 14 u afgehaald worden in onze feestzaal (naast de bar).
Heizijde 95 - 99, 2300 Turnhout. Betalen is mogelijk met bankkaart, cash of
cadeaubon. Wij aanvaarden geen maaltijd- of consumptiecheques.

EXTRA’S APART TE BESTELLEN

WIJN € 10,00

(VANAF MIN 2 MENU’S)

WIT: mirone. viura -chardonnay. spanje
ROOD: vida moncayo. garnatxa. spanje

Er kunnen géén bestellingen geleverd worden.

serranoham (100 gr)	

€ 12,00

manchegokaas (140 gr)	

€ 10,00

beuling. groene appel	

€ 8,00

kaasassortiment 4 kazen, noten, confit  € 14,00

SMAKELIJK
Wij wensen jullie vooral gezellige en fantastische feestdagen.
Dominique, Lauren en het PUUR-team!

FIJNE FEESTDAGEN

APERO:
HUISAPERTIEF. cassis. rum. citrus 

€ 8,00

HUISMOCKTAIL. cassis. citrus. soda

€ 6,00

CAVA € 16,00
CAVA: perelada stars. spanje

