
Beste Chirovrienden

Chiro Lore organiseert voor het eerst de Serata Italiana, een gezellige en romantische Italiaanse 
avond op zaterdag 15 februari 2014. Dat is de dag na valentijn en dat hebben we niet gemist. 
Neem je geliefde mee voor een romantisch arrangement of kom gewoon de Chiro steunen. Deze 
perfecte avond begint om 18.00 uur en gaat door tot in de late uurtjes in de Hertsdeinstraat 25, 
2018 Antwerpen. Verder tijdens de avond kan je genieten van een gezellig live-optreden.

Waaruit kan je allemaal kiezen om je buikje vol te eten:
voorgerechten  (€ 3,50 per portie)

bruschetta: gegrild brood met gekruid tomatenbeleg
tomaat met mozarella

hoofdgerechten (€ 7,00 per portie of € 5,00 voor een kinderportie)
verliefde bolognaise: gehakt en tomatensaus in een innige knuffel met pasta
vegetarische liefde: vegetarische pasta met veel lekkere verse groentjes
pittige pesto: pasta doordrenkt met lekkere zelfbereide pestosaus
stevige carbonara: spek, eieren en kaassaus geven elkaar een smakelijke kus

dessertje (€ 3,50 per portie)
tiramisu: met speculaas en koffie
dame blanche: vanille-ijs met smeuïge chocoladesaus 

Ga voor de menu amore en neem per persoon zowel een voor-, hoofdgerecht en dessertje. In dat 
geval krijg je drie drankjetons (ter waarde van € 0,50/stuk) en betaal je slechts € 15,00. Voor een 
menu amore met kinderportie betaal je natuurlijk maar € 13,00.

Je bent zeker van je verliefde portie door voor zondag 9 februari je bestelling 
door te mailen naar serata@chirolore.be;
het bestelstrookje onderaan/de flyer in te vullen en af te geven aan iemand van de leiding;
of te bellen of sms’en naar leidster Marie op 0472 634 641.

Je bestelling is pas in orde als je een bevestiging hebt gekregen. Betalen kan per overschrijving op 
rekeningnummer BE21 7755 9342 4803 met vermelding van “Serata” + je naam. Je mag ook cash 
op voorhand aan iemand van de leiding betalen of op de avond zelf.

Hopelijk zien we jullie stralende gezichten op deze avond!

Veel liefs, knuffels en kusjes

de leiding van Chiro Lore

&

Bestelstrook
Op naam van: .................................... Email: .................................... Gsm: .....................................
... x bruschetta ... x tomaat met mozarella
... x verliefde bolognaise ... x vegetarische liefde ... x pittige pesto ... x stevige carbonara
... x tiramisu ... x dame blanche

Deze bestelling bestaat uit ...... menu’s amores en ...... kinderporties.

Wij komen graag eten tegen: ......... uur.        Betaling: per overschrijving / cash / op avond zelf

Handtekening en datum:

o
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o

o

o

o

o

o

o

o

Chiro Lore
Hertsdeinstraat 25
2018 Antwerpen
www.chirolore.be
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