TIP

0peningsuren

Schenk eens een cadeaubon!

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

Openingsuren Heidi tijdens het eindejaar:

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 27 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

www.heidi-delicatessen.be

 Donderdag 24 december
bestellingen afhalen tussen
9u00 en 10u00
bestellingen folder afhalen tussen
13u300 en 15u00
 Vrijdag 25 en
zaterdag 26 december
bestellingen afhalen tussen
11u00 en 12u00
 Zondag 27 december
bestellingen afhalen tussen
11u00 en 12u00

 Donderdag 31 december
bestellingen afhalen tussen
9u00 en 10u00
bestellingen folder afhalen tussen
13u300 en 15u00
 Vrijdag 1 en
zaterdag 2 januari
bestellingen afhalen tussen
11u00 en 12u00
 Zondag 3 januari
bestellingen afhalen tussen
11u00 en 12u00

Allergenen? Verwittig ons.
Bestel je via mail? Vraag steeds om een bevestiging!
Tijdens de sluitingsdagen kan je steeds je bestelling
telefonisch doorgeven.

GEsloten van 4 tem 6 januari. terug open op donderdag 7 januari 2021.

Maak er een geslaagd
eindejaar van!
2020 was jammer genoeg geen prettig jaar voor ons allemaal.
We hopen er daarom samen met jou een mooi eindejaar en
een super 2021 van te maken. #samentegencorona
Heidi en haar team

Koude voorgerechten

Hoofdgerechten

(broodje inbegrepen)

 Garnaalcocktail (grijze garnalen)

€ 10,50

 Kaaskroket met garnituur (2 stuks)

€ 7,00

 Garnaalkroket met garnituur (2 stuks)

€ 12,00

 Videevulling (per kg)

€ 12,48

 Scampi's in roomsausje (6 stuks, p/p)

€ 9,90

 Portobello à la Fenne zuiders getint

€ 8,00

TIP

(* vleesgerechten: champignon- of pepersaus - kroketten,
aardappelgratin inbegrepen)
Ossetong (per kg)
Stoofpotje van hert
Kalkoen met garnituur (p/p)
Varkenshaasje met groenten, peperroomsaus
of champignonsaus (p/p)
 Scampi’s in roomsausje (11 stuks, p/p)





€ 15,99
€ 18,90
€ 15,50

(per liter, 3 personen/liter - broodje inbegrepen)
 Tomatenroomsoep met balletjes

€ 4,50

 Agnessorelroomsoep (hesp, kip, champignons)

€ 6,50

 Witloofsoep met serranoham

€ 6,50







Rijstpap (witte of gele)
Chocomousse (bruin)
Snoeprijst
Tiramisu
Kaasschoteltje (150 gr, p/p)

 (Niet) gebakken kippenkoteletjes, gemarineerde steak,

gemarineerde kip, varkenssaté, gemarineerde entrecote,
kalfskotelet, varkenshaassaté, huisburgers, dunne worsten,
ribbetjes, kippensaté, cote à los

€ 16,95
€ 19,50

Desserten

Soepen

Winterbarbeque

Kaasschotel
€
€
€
€
€

2,45
2,40
2,50
3,00
7,00

BESTEL OOK
Bestellen van gehakt, vers vlees, biefstuk, kippen, cote à los,
verse hertenragout, kalfskotelet, kalfsgebraad, varkenswangetjes,
gemarineerde kalkoen, gemarineerd varkenshaasje,...
is tijdens de eindejaarsperiode ook mogelijk!

 Hoofdgerecht (300 gr, p/p)
 Dessert (150 gr, p/p)

€ 12,00
€ 7,00

Fondue- of gourmetschotel


Fondue of Gourmet: volwassenen

€ 11,50
€ 5,75

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

