
CONCEPT
U kan bij ons het afhaalmenu bestellen van woensdag t.e.m. zondag. 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 1 dag voor aanvang van de afhaaldatum telefonisch 

(014 746 554), via e-mail (info@heizijde99.be) of via het bestelformulier op de website (www.

heizijde99.be), uw bestelling plaatsen, dit tot 13u de dag voordien. 

LET OP

Wij bevestigen uw bestelling steeds via e-mail, dit om misverstanden te voorkomen. 

Graag volgende vermelding bij uw bestelling: naam, aantal personen, telefoonnummer en/of 

e-mailadres, dag + uur van ophaling

BESTELLING AFHALEN
De bestellingen kunnen (op de dag dat u heeft aangegeven) dagelijks tussen 17u en 20u afgehaald 

worden bij Puur (Heizijde 99 - 2300 Turnhout.)

Er kunnen géén bestellingen geleverd worden. 

SMAKELIJK 



VOLWASSENENVOLWASSENEN
PICCA PIC

hang-op yoghurt. cassave

witte beuling. graanmosterd. tuinkruiden

vichysoisse

zalm. praline. wakame

MENU

makreel. puntpaprika. zachte kaas

chicken salsa. taco

RAF tomaat. kalamansi. avocado

gamba. citrusboter. lamsoor

buikspek. traag gegaard. korean lak

fregola. madrascurry

groene groenten

brownie. dulce de leche. oreo

ananas. kokos. witte chocolade

WIT mirone. viura - chardonnay. Spanje 

ROOD vida tinto. garnatxa. Spanje 

CAVA perelada stars. Spanje

PRIJZENPRIJZEN

Menu volwassenen € 39  

Menu kids € 25  

Wijn (per fles) € 9

Cava (per fles) € 12

PICCA PIC

tomaat. cassave

witte beuling. ketchup.

vichysoisse

MENU

chicken salsa. taco

RAF tomaat. mozzarella

nobashigarnaal. pasta. spinazie

spare rib

krokante frietjes

brownie. chocoladecrumble. oreo

KIDSKIDS

WIJN & CAVA WIJN & CAVA 

TAKE OUT
MENU

Find us on social media!

 @PuurHeizijde99   @puurbarbistro
Find us on social media!     @PuurHeizijde99      @puurbarbistro

LAST VAN ALLERGENEN? Voor allergenen informatie kunt u zich wenden tot het personeel. 
Samen met hen kijken we voor een gepaste oplossing. De samenstelling van de gerechten kan wijzigen.


