
Openingsuren Heidi tijdens het eindejaar:

0peningsuren 
donderdag: 8u30 - 12u30 en 13u30 - 18u00
vrijdag: 8u30 - 18u00
zaterdag: 8u30 - 15u00

 Donderdag 19 december en 
 vrijdag 20 december
 gewone openingsuren
 Zaterdag 21 december 
 gewone openingsuren
 Zondag 22 en maandag
 23 december: gesloten
 Dinsdag 24 december* 
 bestellingen afhalen tussen  

9u00 en 10u00
 Woensdag 25 december 
 bestellingen afhalen tussen  

11u00 en 12u00
 Donderdag 26 december: gesloten

Bestellen van gehakt, vers vlees, biefstuk, kippen,...
 is tijdens de eindejaarsperiode ook mogelijk!

Allergenen? Verwittig ons. 
Bestel je via internet? Vraag steeds om een bevestiging! 

Tijdens de sluitingsdagen kan je steeds je bestelling telefonisch doorgeven.

 Vrijdag 27 december 
 open vanaf 13u00
 Zaterdag 28 december 
 gewone openingsuren
 Zondag 29 en maandag
  30 december: gesloten
 Dinsdag 31 december* 
 bestellingen afhalen tussen  

9u00 en 10u00
 Woensdag 1 januari 
 bestellingen afhalen tussen  

11u00 en 12u00

GEsloten van 1 tem 8 januari.   terug open op donderdag 9 januari 2020

Wij wensen u en uw familie een Vrolijk Kerstfeest 
en een gelukkig en gezond 2020.
Heidi en haar team

Met dank aan Tuincentrum Thiels
voor de locatie

Maak er een geslaagd
eindejaar van!

Voor bestellingen uit deze folder of 

bestellingen van vers vlees, gehakt,...
 gelieve ons dit te laten weten 

tot en met 20 december (Kerstavond of Kerstmis) 
of tot en met 28 december (Oudjaar of Nieuwjaar).

Bestellen kan telefonisch, via mail of in de winkel.
tel. 015 22 21 97 (winkel)

tel. 015 22 57 60, 
gsm 0476 95 69 20 (Heidi, na openingsuren)

oomsgert@skynet.be

Schenk eens een cadeaubon!

www.heidi-delicatessen.be

Tip

* LET OP: bestellingen uit folder op 
24/12 en 31/12 afhalen tussen 13u30 
tot 15u00



Koude voorgerechten
(broodje inbegrepen)

 Garnaalcocktail (grijze garnalen) € 9,50
 Kaaskroket met garnituur (2 stuks) € 7,00
 Garnaalkroket met garnituur (2 stuks) € 12,00
 Videevulling (per kg)  € 11,94
 Scampi's in roomsausje (6 stuks, p/p) € 9,90

Soepen
(per liter, 3 personen/liter - broodje inbegrepen)

 Tomatenroomsoep met balletjes € 4,00
 Agnessorelroomsoep (hesp, kip, champignons) € 5,50
 Pastinaaksoep met spekjes € 5,50

Hoofdgerechten
(* vleesgerechten: champignon- of pepersaus - kroketten,  

aardappelgratin inbegrepen)

 Stoofpotje van hert € 18,90
 Kalkoen met garnituur (p/p) € 13,10
 Varkenshaasje met groenten, peperroomsaus 
 of champignonsaus (p/p) € 14,95
 Scampi’s in roomsausje (11 stuks, p/p) € 19,50

Desserten

 Rijstpap (witte of gele) € 1,95
 Chocomousse (bruin) € 1,90
 Snoeprijst € 2,00
 Tiramisu € 2,50
 Kaasschoteltje (150 gr, p/p) € 7,00

Winterbarbeque

 Gemarineerde steak, gemarineerde kip, varkenssaté, 
 gemarineerde entrecote, gemarineerde kalkoen, varkenshaas-

saté, huisburgers, dunne worsten, ribbetjes, kippensaté

Kaasschotel

 Hoofdgerecht (300 gr, p/p) € 12,00
 Dessert (150 gr, p/p) € 7,00

Fondue- of gourmetschotel

 Fondue of Gourmet:  volwassenen € 10,90
  kinderen € 5,45

Vleesassortiment: kip, kalkoen, varkenshaasje, runds, 
spekrolletjes hamburgertjes, kalfsworstjes

Gerechten die je ook kan bestellen

 Chili Con Carne   € 10,95/kg
 Stoofvlees   € 13,00/kg
 Stoofvlees speciale   € 14,50/kg
 Ossetong in madeirasaus   € 15,99/kg
 Ossetong in champignonroomsaus  € 15,99/kg
 Wokschotel exotisch   € 15,00/kg
 Wok varkenshaasje   € 16,00/kg

Al onze gerechten zijn vers en huisbereid. 
Ze kunnen opgewarmd worden in micro-wave of oven. 
Prijzen van gerechten zijn per persoon.

TAPASSCHOTEL
Vanaf 2 personen

 Zelfbereide charcuterie, olijven, € 13,50 p/p
 zongedroogde tomaten, gedroogde ham, 
 olijven, humus, streekproducten, Manchegokaas,...

 Kan uitgebreid worden met warme tapas: + 5,00 p/p
 chili, ribbekes, drumsticks,...

NIEUW


