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Het Feestcomité is verheugd jullie een feestelijke maaltijd aan te bieden. 
Alle gerechten zijn volledig door onze Savio koks gemaakt.

't Savio eet Feestelijk gaat door op zondag 11 december 2022 in het Saviocentrum.

Wie niet aanwezig kan zijn bieden wij eveneens Take Away aan 
(enkel af te halen tussen 10 en 13 uur). 

Voorinschrijving verplicht voor beide formules.

Hoe bestellen?

Alle bestellingen dienen ten laatste op zaterdag 3 december 2022 
in ons bezit te zijn. 

Bestellen kan 
★ per telefoon op het nummer 0474 69 84 35 
★ of online via onze website: www.saviocentrum.be 
★ of gewoon door de bestelstrook in te vullen en in de brievenbus van het Saviocentrum 
    te steken (Stationsstraat 275, Dilbeek)

De bestelling is pas definitief na ontvangst van de betaling op het rekeningnummer 
BE07 7340 3155 0166 met vermelding van naam  en aantal menu's.

MENU 1                                                      € 30
Aantal:

★ Kreeftensoep met Armagnac en dille
★ Stoofpotje van varkenswangetjes met
    Westmalle en seizoensgroenten,
   gegratineerde aardappelen
★ Kerststronk met slagroom, 
    ananas en kirsch 

MENU 2                                                      € 30
Aantal:

★ Kreeftensoep met Armagnac en dille
★ Koolvisfilet met groene kruidenkorst,
   champagnesaus met juliennegroenten,
     aardappelpuree en kerstomaatjes
★ Kerststronk met slagroom, ananas 
   en kirsch

MENU 3                                                     € 30
Aantal:

★ Savio paté met witloofconfijt
★ Stoofpotje van varkenswangetjes met
    Westmalle en seizoensgroenten,
    gegratineerde aardappelen
★ Kerststronk met slagroom, ananas 
   en kirsch 

MENU 4                                                      € 30
Aantal:

★ Savio paté met witloofconfijt
★ Koolvisfilet met groene kruidenkorst,
    champagnesaus met juliennegroenten,
    aardappelpuree en kerstomaatjes
★ Kerststronk met slagroom, ananas en
    kirsch

MENU 5                                                      € 35
Aantal:

★ Kreeftensoep met Armagnac en dille
★ Savio paté met witloofconfijt
★ Stoofpotje van varkenswangetjes met
    Westmalle en seizoensgroenten,
    gegratineerde aardappelen
★ Kerststronk met slagroom, ananas en
    kirsch
 

MENU 6                                                      € 35
Aantal:

★ Kreeftensoep met Armagnac en dille
★ Savio paté met witloofconfijt
★ Koolvisfilet met groene kruidenkorst,
    champagnesaus met juliennegroenten,
    aardappelpuree en kerstomaatjes
★ Kerststronk met slagroom, ananas 
   en kirsch

Maak uw keuze uit onderstaande menu’s

naam
adres

telefoon / gsm
e-mail

 □  Ter plaatse

Aantal: 
..... menu 1
..... menu 2
..... menu 3

..... menu 4

..... menu 5

..... menu 6

 □  Take Away

Aantal: 
..... menu 1
..... menu 2
..... menu 3

..... menu 4

..... menu 5

..... menu 6

bestelling geplaatst door

Bestelbon

✁


