
Beste romanticus

Ben jij nog steeds op zoek naar een romantische uitstap voor op valentijn? Heb je geen zin om 
een peperduur restaurant te kiezen waar de service ondermaats is? Dan ben je bij Chiro Lore 
op het juiste adres! Op zaterdag 14 februari leggen we alle koppeltjes (en niet-koppeltjes) in de 
watten met onze overheerlijke Italiaanse menu’s en uitermate gezellige sfeer. Zeker een aanrader 
en zeker komen! Je bent welkom vanaf 18.00 uur. Je kan gerechten apart bestellen, maar je kan 
ook kiezen voor een menu: voorgerecht, hoofdgerecht en dessertje voor maar 15 euro.

Waaruit kan je kiezen:
voorgerechten  (€ 4,00 per portie)

 o bruschetta: gegrild brood met gekruid tomatenbeleg
 o tomaat met mozarella

hoofdgerechten (€ 8,00 per portie)
 o verliefde bolognaise: gehakt en tomatensaus in een innige knuffel met pasta
 o vegetarische liefde: vegetarische pasta met veel lekkere verse groentjes
 o pittige pesto: pasta doordrenkt met lekkere zelfbereide pestosaus
 o smaakvolle vier kazen: heerlijke pasta, vergezeld van een smakelijke vierkazensaus

dessertje (€ 4,00 per portie)
 o tiramisu: met speculaas en koffie
 o dame blanche: vanille-ijs met smeuïge chocoladesaus 

Inschrijven doe je voor zondag 1 februari op een van de volgende manieren:
 o door te mailen naar serata@chirolore.be;
 o het bestelstrookje onderaan/de flyer in te vullen en af te geven aan iemand van de leiding;
 o of te bellen of sms’en naar leidster Tiffany op 0484 142 518.

Let op. 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!

Liefdevolle groeten

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 smaakvolle vier kazen
... x tiramisu ... x dame blanche

Deze bestelling bestaat uit ...... menu’s.

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

Handtekening en datum:

Chiro Lore
Hertsdeinstraat 25
2018 Antwerpen
www.chirolore.be

----------------------------   -------------------------------------------------------------------------------------------------


