Haal het in Halen
update 7 december

Eethuizen met take-away
Bar & Bistro Huize Nassau
Dorpsstraat 34
013 30 04 40
0465 03 69 16
info@huizenassau.com
https://www.huizenassau.com
https://www.facebook.com/Huize-Nassau-100679668207039/
TAKE AWAYYY
ma/di
op afspraak indien mogelijk
wo
gesloten
do/vr
11.00 - 15.30 u. & 18.00 - 20.00 u.
za
18.00 - 20.00 u.
zo
11.00 - 19.00 u.
Indien je zeker wil zijn van je lievelingsgerecht, reserveer dan tijdig, gezien wij werken met verse
producten.
Reserveren kan via mail, telefoon, Facebook/messenger, Whatsapp en sms (0465 03 69 16)
We create, you celebrate! #StaySafe#TakeAwayyy Rob en Sanne♥️
Nieuw: Foodbox (take-away automaat) - zie Facebook voor meer info
check op FB of op de website voor ontbijten, speciale acties, het menu en andere info
je kan ook nog steeds cadeaubonnen bestellen

Brasserie Driepunt
Koepoortstraat 8
013 30 61 76
info@driepunt.be
https://www.driepunt.be
https://www.facebook.com/driepunt/
Take-away Fase 2:
ma
17.00 - 20.00 u.
di/wo
gesloten
do/vr/za
17.00 - 20.00 u.
zo
11.30 - 14.00 u. & 17.00 - 20.00 u.
bestellen: telefonisch op 013 30 61 76 of via de bestelapp op www.driepunt.be
meer info en het menu vind je op de website en op FB

Brasserie Koffiepotje
Fonteinstraat 20
013 46 26 16
0498 70 30 80
ingridgrauwels@outlook.com
https://www.brasseriekoffiepotje.be
https://www.facebook.com/brasseriekoffiepotje/
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vr/za/zo
11.00 - 14.00 u. & 16.30 - 19.30 u.
enkel op bestelling - via FB, mail of 0498 70 30 80
op zondag afhaalpakketten met ontbijt

Huis van Mem
Zepbrugstraat 34
0475 74 14 42
info@huisvanmem.be
http://www.huisvanmem.be
https://www.facebook.com/huisvanmem/
dagelijkse levering aan huis van ontbijtboxen met streekproducten of aperitiefboxen
We leveren nu ook heerlijke menu's aan huis MET tafellinnen - tafelloper - placemats - kaarsjes bloemetje - servies - bestek. Daags na jullie diner halen we met plezier het leeggoed weer op EN WIJ
DOEN DE AFWAS ❤️
Info & boeken via het reserveringssysteem op onze website, Facebook of 0489 85 63 10
Levering op vrijdag vanaf 17.00 u., op zaterdag en zondag vanaf 11.30 u.

Pie mate
Pijpenpoelstraat 58
0471 07 02 92
info@piemate.be
https://piemate.be/
https://m.facebook.com/pie.mate
echte Australische ‘Aussie’ pies
bestellen via de website
alleen levering
check FB voor leveringsdata etc.

Rothemse Molen
Gidsenstraat 24a
013 66 66 76
0476 83 88 12
rothemsemolen@outlook.com
http://www.rothemsemolen.be
https://www.facebook.com/Rothemse-Molen-te-Halen-465139277345521/
ontbijtmanden, picknickmanden en lekkere hapjes- en drankjesmanden en te verkrijgen op vraag
levering gratis binnen een straal van 15 km
meer info via telefoon, mail of chat

Traiteurs
BBQ Johan Somers
Liniestraat 25
0468 21 07 30
bbqjohan@hotmail.com
https://www.facebook.com/johan.somers.311
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je kan bij Johan een BBQ pakket bestellen vanaf 4 personen, compleet met vlees, warme en koude
groenten en sauzen - zie FB voor meer info
graag 1 week op voorhand bestellen via mail – voor de feestdagen zeker tijdig bestellen!

Casa del sabor
Halensestraat 23
0486 03 60 37
https://casadelsabor.be/
https://www.facebook.com/Casa-del-Sabor-108495837574448/
ma/di
07.30 - 13.30 & 17.00 - 19.30 u.
wo
gesloten
do/vr
07.30 - 13.30 & 17.00 - 19.30 u.
za/zo
11.30 - 13.30 & 16.30 - 20.30 u.
enkel op bestelling (via sms, WhatsApp of Messenger) – tot 1 uur voor sluitingstijd
betaling cash of Payconiq
meer info/menu op FB en website

Coeur de beuf
Stokstraat 13
0477 68 60 55
declercqpieter@gmail.com
https://coeurdeboef.be/
https://m.facebook.com/Coeurdeboef/
http://instagram.com/coeur_de_boef
speciale acties voor afhaalgerechten
check Instagram of Facebook voor meer nieuws en speciale acties

Cuisine-D
Meldertsestraat 8
0475 40 13 44
dominiquedesterke@skynet.be
www.cuisine-d.be
https://m.facebook.com/CateringCuisineD/
wekelijks nieuw menu & de kaart op Facebook
Bestellen via mail:
voor afhaling vrijdag ten laatste woensdag 18.00 u.
voor afhaling zaterdag ten laatste donderdag 18.00 u.
vergeet niet bij je bestelling je naam, tel, datum en uur van afhaling te vermelden
Afhalen (Meldertsestraat 8): https://goo.gl/maps/d9mh2xFznmEbe1ou6
op vrijdag tussen 15.00 en 18.00 u.
op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 u.

De Kleine Chef
Lindestraat 90
0478 49 23 65
info@dekleinechef.be
https://www.dekleinechef.be
https://www.facebook.com/Dekleinechef90/
catering voor feesten en evenementen, kookworkshops & kampen voor kinderen
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check op FB of op de website voor take-away acties en allerlei kookworkshops voor kinderen

De Zelkse Vleeshoeve
Liebroekstraat 86
0479 56 72 84
dezelksevleeshoeve@gmail.com

https://dezelksevleeshoeve.be/
https://www.facebook.com/dezelksevleeshoeve/
do/vr
09.00 – 12.00 u. & 13.00 u. – 18.00 u.
za
09.00 – 12.00 u.
vlees (recht van bij de boer) en bereidingen
traiteur, fondue, gourmet, bbq, …
online bestellen (uitgebreid aanbod) of in de winkel (beperkt aanbod)
check op FB voor speciale acties

Etestijd (Paztahuis)
Ansembroekstraat 7
0495 55 71 74
etestijd@icloud.com
https://www.etestijd.be/afhaal
https://www.facebook.com/etestijd/
verse afhaalpasta’s
porties per persoon, lasagnes per kilo, pastabuffet
het menu vind je op Facebook of op de website
enkel op bestelling - 2 dagen op voorhand bestellen
afhaal of levering aan huis

Keurslager Boucherieke
Fonteinstraat 18
013 44 33 20
info@boucherieke.be
www.boucherieke.be
https://www.facebook.com/boucherieke
ma/di
08.30 - 12.30 u. & 13.30 - 18.00 u.
wo
gesloten
do/ vr
08.30 - 12.30 u. & 13.30 - 18.00 u.
za
08.00 - 16.00 u.
zo
gesloten
keurslager/traiteur
kant en klare gerechten volgens voorraad
bestellen en afhalen mogelijk
zie FB voor info & acties

Traiteur Nico
Fonteinstraat 27
0477 27 97 39
info@traiteurnico.be
https://www.nicotraiteur.be
afhalen of leveren op bestelling/afspraak
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*ontbijtkorven
*leveren van dag maaltijden op: maandag, woensdag en vrijdagvoormiddag (bestellen telefonisch of
via mail)
*allerhande gerechten te verkrijgen op bestelling: voorgerechten, soepen, hoofdgerechten,
nagerechten
meer info over de keuzemenu’s vind je op de website
!!!Tijdens de eindejaarperiode is de menukeuze beperkt deze kan je vinden aan onze etalage

Traiteur Vanbrabant
Vanbrabant Take-away box
Liniestraat 38
0495 60 73 00
013 29 02 87
info@traiteurvanbrabant.be
https://traiteurvanbrabant.be/
bereikbaar telefonisch of via mail voor info / bestellingen
automaat met afhaalgerechtjes en soepen, 7 / 7 geopend, 10.00 - 20.00 u.
betaling met Bancontact of cash

Frituren, kebab, …
Erdal kebab
Raubrandplein 20
013 46 18 09
halil.karakan@hotmail.com
https://www.facebook.com/pages/Kebab-Erdal/437905226225000?rf=247023959305199
ma
gesloten
di/wo/do
17.00 - 21.00 u.
vr
11.30 - 13.30 u. & 17.00 - 22.00 u.
za/zo
17.00 - 22.00 u.
telefonisch bestellen of ter plaatse
afhalen buiten aan het raam van de zaak
betaling: enkel cash

Frituur Dydy’s
Halensestraat 5
013 30 00 02
frituur.dydys@hotmail.com
http://www.dydys.be
https://www.facebook.com/Frituur-Dydys-467980577107576/
ma
gesloten
di
16.30 - 21.00 u.
wo/do/vr
11.30 - 14.00 u. & 16.30 - 21.00 u.
za
16.30 - 21.00 u.
zo
11.30 - 14.00 u. & 16.30 - 21.00 u.
online bestellen is mogelijk https://dydys.klikeneet.be
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Frituur Friet Factory
Markt 18
0493 84 12 29
www.frietfactory.be
https://www.facebook.com/frietfactoryBE/
ma
11.00 - 13.30 u. & 17.30 - 21.30 u.
di
gesloten
wo/do/vr
11.00 - 13.30 u. & 17.30 - 21.30 u.
za/zo
16.30 - 22.00 u.
online bestellen via Facebook of WhatsApp
betalen via bancontact app, Payconiq of cash
afhalen of gratis levering in Halen vanaf € 15

Frituur Postelmans-Vanseer
Raubrandplein
0475 31 78 79
kurt.postelmans@telenet.be
via messenger Sandra Vanseer
Frietjes, snacks en smoutebollen
vr/za/zo
17.00 tot 21.30 u.

Frituur ‘t Fonteintje
Fonteinstraat 22
013 46 26 79
frituurhetfonteintje@gmail.com
ma
gesloten
di tot za
11.30 – 14.00 u. & 16.00 – 21.55 u.
zo
17.00 – 21.55 u.
telefonisch bestellen of ter plaatse

Frituur ’t Hoekske
Lindestraat 38
ann.valkenborgh@telenet.be
ma/di
gesloten
wo
11.30 - 13.30 u. & 16.45 - 22.00 u.
do
16.45 - 22.00 u.
vr
16.30 - 22.30 u.
za
16.45 - 21.30 u.

Frituur Tommy
Staatsbaan 88a
0479 52 69 33
tommyfrit@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Frituur-Tommy/195911613778783
ma/di
gesloten
wo tot za
11.00 - 22.30 u.
zo
16.30 - 22.30 u.
je kan gewoon ter plaatse bestellen
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Kokkie Wok
Fonteinstraat 4
013 29 02 25
https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Restaurant/Kokkie-Wok-500198396737008/
ma/di/do
17.00 – 21.30 u.
woe
12.00 – 21.30 u.
vrij/za
12.00 – 14.00 u. & 17.00 – 21.30 u.
zo
12.00 – 21.30 u.

Bakkers
Bakkerij De Bruyn
Nederstraat 5
013 44 12 51

https://bakkerijbijbruynke.be/
https://www.facebook.com/pg/bakkerijdebruyn/
m.me/bakkerijdebruyn
ma/di
gesloten
wo/do/vr
07.30 - 18.00 u.
za/zo
07.30 - 17.00 u.
Bestel je liever online en kom je afhalen? Dat kan perfect!
Wij leveren ook gratis in Halen en deelgemeenten vanaf een aankoop van minstens € 5. Meer info
op Facebook of de website.
Vóór 18.00 u. besteld, volgende dag geleverd tussen 08.00 en 10.00 u.!
Maandag & dinsdag geen levering.
Veilig online betalen met Bancontact.

Bakkerij Holiviers
Generaal De Wittestraat 22
013 46 18 91
halen@holiviers.be
ma
gesloten
di/wo/do/vr 07.30 - 18.00 u.
za
07.30 - 16.00 u.
zo
07.30 - 12.00 u.
check FB voor speciale actie vb. ontbijtmanden

Bakkerij Schepers-Cels
Stationsstraat 87
013 44 14 82
https://www.schepers-cels-bakkerij.be
ma/di
07.30 - 18.00 u.
wo
gesloten
do/vr/za
07.30 - 18.00 u.
zo
07.30 - 15.00 u.

7

Andere voedingszaken
Aveve Vanvuchelen Halen
Liebroekstraat 63
013 44 25 52
vanvuchelen.kristof@aveve.be
https://avevewinkels.be/Winkels/vanvuchelen-bvba/450122
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010484865825
ma/di/wo
09.00 - 12.00 u. & 13.00 - 18.00 u.
do
gesloten
vr
09.00 - 12.00 u. & 13.00 - 18.00 u.
za
09.00 - 12.00 u. & 13.00 - 17.00 u.
kijk op Facebook voor speciale acties & info
click & collect: bestel online en haal je bestelling 2 dagen later op in de winkel

Dagbladhandel Kurt
Loksbergenstraat 71a
013 44 18 37
https://www.facebook.com/1102494609816748/posts/3001025399963650/
ma
06.30 - 12.00 u.
di/wo/do/vr 06.30 - 12.00 u. & 13.30 - 17.00 u.
za
06.30 - 15.00 u.
dagbladhandel, groenten- en fruitpakketten, koude schotels, ontbijtmanden, …
kijk op FB voor speciale acties en info
betalen met Bancontact

De groene goesting
Liebroekstraat 54
013 29 86 51
info@degroene-goesting.be
http://www.degroene-goesting.be
https://www.facebook.com/degroenegoesting/
groenten, fruit, streekproducten, slaatjes, broodjes, soep, …
We willen liefst zoveel mogelijk werken op bestelling.
1. Afhalen fruit en groenten: bestellen via telefoon, mail of via de webshop
== Wij zetten jullie bestelling klaar en je kan ze komen afhalen
2. Leveren fruit en groenten: bestellen via telefoon, mail of via de webshop
== Wij leveren jullie bestelling (de dag nadien)
Je kan ons bereiken via telefoon van 09.00 tot 14.00 u. (van maandag tot zaterdag)
Via mail 24/24 7/7

Den Boogerd
Karestraat 35
013 44 40 46
denboogerd@gmail.com
www.denboogerd.be
https://www.facebook.com/denboogerd/
elke maandag fruitverkoop in de loods, Schansstraat 29, van 18.00 tot 20.00 u.
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appels, peren, appelsap, siroop, gelei, … recht van bij de kweker

De Zelkse Vleeshoeve
Liebroekstraat 86
0479 56 72 84
dezelksevleeshoeve@gmail.com

https://dezelksevleeshoeve.be/
https://www.facebook.com/dezelksevleeshoeve/
do/vr
09.00 – 12.00 u. & 13.00 u. – 18.00 u.
za
09.00 – 12.00 u.
vlees (recht van bij de boer) en bereidingen
traiteur, fondue, gourmet, bbq, …
online bestellen (uitgebreid aanbod) of in de winkel (beperkt aanbod)
check op FB voor speciale acties

Hoeveslagerij Ter Hees
Heesstraat 40
013 33 32 89
0479 70 55 51
info@terhees.be
http://www.terhees.be
https://www.facebook.com/Hoeveslagerij-Ter-Hees-241066522601360/
op afspraak
check op FB voor speciale acties

Jacobs
Liniestraat 48
013 44 18 42
0494 78 01 90
LaurenVanderbruggen@live.be
https://www.rechtvanbijdeboer.be/jacobs-0
elke dag open
verkoop aardappelen en tarwe

La buena tierra
Sint-Jansbergstraat 8
013 31 37 11
info@labuenatierra.be
https://www.labuenatierra.be
webshop: https://www.labuenatierra.be/catalogus
https://www.facebook.com/Labuenatierra.belgium/
Spaanse delicatessen, voedingsproducten, materiaal, tapasschotels en wijnen
ma tot vr
09.00 - 17.00 u.

Mucca Rosa
Grote Baan 76
0495 36 05 51
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muccarosa@telenet.be
https://www.muccarosa.be
https://www.facebook.com/Mucca-Rosa-106201090756932/
winkel gesloten
bestellen op webshop www.muccarosa.be of tel 0495 36 05 51 of mail info@muccarosa.be
Dagelijks tussen 17.30 en 18.30 u. afhaaluurtje, op andere momenten na afspraak
wij leveren ook aan huis
onze automaat blijft uiteraard 24/24 beschikbaar

Proxy Delhaize
Koepoortstraat 10
013 33 59 68
proxyhalen@outlook.be
https://www.delhaizehalen.be
https://www.facebook.com/proxydelhaizehalen/
ma
12.00 - 20.00 u.
di tot vr
08.00 - 20.00 u.
za
08.00 - 19.00 u.
zo
08.00 - 12.00 u.
check Facebook voor speciale acties

Spar Halen
Singellaan 20
013 35 14 20
https://www.mijnspar.be/spar-halen
https://www.facebook.com/Spar-Colruyt-Group-Halen-112288787132582/
ma
12.30 - 19.00 u.
di tot za
08.00 - 19.00 u.
zo
08.00 - 12.30 u.
check Facebook voor speciale acties

’t Winkeltje
Loksbergenstraat 39a
0475 59 84 99
langenm@hotmail.be
https://www.facebook.com/twinkeltje.inloksbergen
ma
gesloten
di tot vr
08.30 - 12.00 u. & 13.00 - 18.30 u.
za
08.00 - 18.00 u.
check Facebook voor info over sluitingsdagen etc.

Wijnhandelaars & drinkcenter
Bottega Vini - wijnhandel
Oude Leuvensebaan 20
0476 25 08 33
gunther.bruyninckx@outlook.be
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https://bottegavini.be/index.php
https://www.facebook.com/Bottegavini/
op afspraak
check Facebook voor info over speciale promoties etc.

Drinkcenter Vandepoel
Singellaan 22
013 44 47 54
info@drinkcentervandepoel.be
https://www.drinkcentervandepoel.be
https://www.facebook.com/vandepoel01/
ma
13.00 - 18.00 u.
di tot za
09.00 - 18.00 u.
check Facebook voor info

Place Douze

- wijnhandel, wine & beauty bar

Markt 12
0479 79 99 66: wijnbar en wijnhandel
0476 20 61 31: beauty bar
michaeldincq@hotmail.com
struyserika@hotmail.com
https://www.facebook.com/placedouze/

bestellingen wijnhandel, geschenkpakketten, cadeaubonnen en verzorgingsproducten met
afhaal mogelijk
ook online bestellingen zijn mogelijk - leveringen vanaf € 100
wine & beautybar: momenteel gesloten

Vinoluric

- wijnhandel
Stationsstraat 74
013 55 49 72
0475 57 41 11
vino@vinoluric.be
https://www.vinoluric.be
enkel op afspraak 0475 57 41 11
bestellingen worden buiten klaar gezet
maximum 1 persoon per afspraak
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