jul på heart for hele familien
Find de bedste julegaveidéer i HEART Shop
Kom i julestemning i HEART Café
Slip kreativiteten løs i vores åbne værksted

Tilbuddene er gældende til 23. december og så længe lager haves.
Disse tilbud byttes gerne inden 14. januar 2019 dog ikke penge retur!

julegaveideer fra heart shop

For hvert Change
Yourselv køb medfølger 1 stk. Change
Yourself Mulepose

værdi dkk. 100

Change Yourself TEE dkk. 375

NU dkk. 300

Follow Me lampe fra Marset dkk. 1299

Julepris dkk. 1099

Jules Pansu jacquardvævet puder
1 stk. dkk. 1100 – 2 stk. dkk. 2000

SPAR dkk. 200

Change Yourself SWEAT dkk. 600

NU dkk. 500

julegaveideer fra heart shop
Architect Made – Jørn Utzon,
mundblæst drikkeglas
SPRING, 2 stk. dkk. 399

NU dkk. 300

Brandudsalg på udvalgte
egen publikationer af
kataloger og plakater

SPAR op til 75%

Wally & Whiz Nordic Gourmet Winegums

1 æske dkk. 65 – 2 æsker dkk. 95
3 æsker dkk. 135

Nyhed i HEART Shop
– Louise Heisel Keramik,
Børnebog serien “Små Mennesker STORE DRØMME”

priser fra dkk.145

1 stk. dkk. 149 – 2 stk. dkk. 265 – 3 stk. dkk. 375

På HEART har vi alt hvad julenissehjertet begærer
I december kan du kombinere en af vinterens kunstoplevelser med god
mad og julehygge.
I vores åbne værksted er der hver dag i julemåneden mulighed for
at lave en hyggelig juleaktivitet på egen hånd, så gå på opdagelse i
udstillingerne og find inspiration til at slippe kreativiteten løs.
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HEART Café inviterer indenfor til en kunstpause med masser af
lækkerier for store og små. Om du skal holde julefrokost med din
nissebande eller nyde en stille kop kaffe mens du skriver brev til
julemanden, er HEART Café stedet hvor julehyggen er i top!

Hele december deltager alle spisende gæster i HEART Café i vores
adventskalender hvor vi udtrækker lækre præmier hver adventssøndag.
Følg os på Facebook for mere info.
Julemenuen består af:
HEART Juleplatte Kr. 110,Luksus æggesalat, julefrikadeller m. fennikelsalat, hønsesalat med
asparges og bacondrys, lun æbleflæsk m. timian,
- og baconrulle, ris ala mande m. kirsebærsovs, rugbrød og smør
Ris à l’amande Kr. 30,Jacobsen Christmas Ale Kr. 40,3 stk. æbleskiver med marmelade og sukker, 25kr.
Børnemenuer, til de små nisser (under 10 år)
Pac-Man Menu Kr. 25,Toast med skinke og ost, juice og en slikkepind.
Super Mario Menu Kr. 45,To frikadeller med rugbrød og smør, gulerodsstave, agurkestave,
juice og en slikkepind.
Se hele vores lækre menukort på www.heartmus.dk
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