
CONCEPT
U kan bij ons afhaalgerechten bestellen op vrijdag, zaterdag en zondag. Voor de warme gerechten 

voorzien wij een duidelijk begeleidende uitleg voor de (kleine) verdere afwerking. Vegetarisch, 

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 eenvoudig. Bestel 24u voor de afhaling via e-mail (info@heizijde99.be), via het 

bestelformulier op de website (www.heizijde99.be) of telefonisch (014746554 of 0474440719).

BESTELLING AFHALEN
De bestellingen kunnen afgehaald worden vrijdag en zaterdag telkens tussen 17u en 19u 

en zondag tussen 11u en 13u. Er kunnen géén bestellingen geleverd worden.

Wij hopen jullie snel weer te mogen verwelkomen. 

Heel veel groetjes,

Dominique en Lauren



TAKE OUT MENU

PICCA PICPICCA PIC
cheddar. papadum  € 6.00

pulpo a la gallega  € 14.00

boquerons. pane carasau  € 8.00

porchetta € 9.00

beuling. groene appel. amandel  € 8.00

albondigas. krokante frietjes  € 7.00

empanadas. BBQ salsa  € 10.00

OM WARM MEE TE NEMEN OM WARM MEE TE NEMEN 

TRAAG GEGAARD PIEPKUIKEN TRAAG GEGAARD PIEPKUIKEN 
MET VERSE FRIETJES EN MET VERSE FRIETJES EN 
APPELMOESAPPELMOES  €€ 19.0019.00

BIER, WIJN, SANGRIA & CAVABIER, WIJN, SANGRIA & CAVA

Wanneer u de bestelling komt afhalen, 

heeft u bij ons in de bar een RUIME KEUZE AAN 

BIEREN, WIJNEN, CAVA EN SANGRIA 

OM MEE TE NEMEN.

DESSERT DESSERT 
DOLÇ. ZOET   

cheesecake. bosvruchten. chocolade  € 8.00

reypenaer xo. peer. dadel 

(incl. krokant brood, compote en noten) € 14.00

LEKKER VOOR BIJ DE KOFFIE:

boules de berlin (4st)  € 6.00

FRESC. FRIS 

zalm “graved lax”. couscous. yoghurt  € 13.00

mozzarella. baba ganoush. flatbread  € 10.00

buikspek. gele biet. feta € 12.00

CÀLID. WARM

witlof. slahart. tarte tatin  € 8.00

coquille. linguini. pastinaak  € 14.00

shortrib. rosti. chinese kool  € 16.00

entrecote. bataat. bordelaise  € 25.00

WAPASWAPAS = Tapas per compartir (kleine gerechten om te delen)= Tapas per compartir (kleine gerechten om te delen)

huisaperitief € 8.00

huisaperitief alcoholvrij  € 6.00

citroenlimonade  € 5.00

COCKTAILSCOCKTAILS (Zelf nog ijsblokjes aan toe te voegen)(Zelf nog ijsblokjes aan toe te voegen)

MENU PUUR

5 gangen menu door de keuken

samengesteld  € 39.00

MENU VEGAN

5 gangen vegan menu door de keuken

samengesteld  € 39.00

MENU VANAF 2 PERSMENU VANAF 2 PERS

23 - 24 - 25 oktober
30 - 31 oktober & 1 november
6 - 7 - 8 november
13 - 14 - 15 november

Vrijdag en zaterdag af te halen tussen 17u en 
19u en zondag tussen 11u en 13u.

Aanpassingen & bestellingen kunnen tot 24u 
voor de bestelling worden doorgegeven.

AFHAALMOMENTENAFHAALMOMENTEN

Find us on social media!  @PuurHeizijde99   @puurbarbistro


