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VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: ROBERT MAERTEN, STATIONSSTRAAT 275, 1700 DILBEEK GRAFISCH ONTWERP: TOON VAN WAMBEKE

Forel en
Schnitzel
festijn

zaterdag 9 en
zondag 10 oktober 2021
Saviocentrum

Stationsstraat 275 | Dilbeek

ook met take away!

Het Feestcomité
is verheugd jullie
terug het Forel- en
Schnitzelfestijn te
kunnen aanbieden.
Voor wie niet
aanwezig kan zijn
bieden wij jullie
eveneens
take away aan.
Iedereen welkom !

Spijskaart Restaurant
zaterdag 9 oktober van 18 tot 21 uur
zondag 10 oktober van 11.30 tot 15 uur

VOORGERECHT

Tomatensoep met balletjes
2 artisanale kaaskroketten
HOOFDGERECHT

Forel natuur
Forel Ardeense wijze
Schnitzel natuur
Schnitzel Ardeense wijze
Koninginnenhapje
3 artisanale kaaskroketten
NAGERECHT

Crème brûlée
Riz condé
Tiramisu
Taartpunt (bresiliennetaart, kriekentaart, rijsttaart)
Hasseltse koffie
Koffie - déca - thee

betaling met bancontact mogelijk.

€3
€7

€ 16
€ 16
€ 16
€ 16
€ 16
€ 12

€4
€4
€4
€4

Spijskaart Take away
VOLLEDIG MENU

VOORGERECHT
aan € 3

...........

NAGERECHT
gerecht naar keuze € 4

Tomatensoep met balletjes ........... Crème caramel
........... Riz condé
HOOFDGERECHT
........... Tiramisu
gerecht naar keuze € 16
Taartpunt
........... bresiliennetaart
kriekentaart
rijsttaart
Vispannetje
Varkensgebraad natuur
Varkensgebraad op
Ardeense wijze
Koninginnenhapje

...........

......... (voorgerecht, hoofd-en nagerecht naar keuze) € 20

...........

...........
...........
...........
...........

ZAL WORDEN AFGEHAALD
■ zaterdag 9 oktober tussen 10 en 12u
■ zondag 10 oktober tussen 10 en 12u
MOET WORDEN GELEVERD
■ zaterdag 9 oktober tussen 10 en 12u
■ zondag 10 oktober tussen 10 en 12u
BESTELD DOOR

naam ...........................................................................................................

adres ..........................................................................................................

.......................................................................................................................

telefoon/gsm .........................................................................................

e-mail .........................................................................................................

Hoe te bestellen?

Alle bestellingen dienen
ten laatste op
vrijdag 1 oktober 2021
in ons bezit te zijn.

Bestellen kan
telefoon:
0474 69 84 35
online :
www.saviocentrum.be

Of gewoon de
bestelstrook invullen en
in de brievenbus van het
Saviocentrum stoppen:
Stationsstraat 275
te Dilbeek

De bestelling is pas
definitief na ontvangst
van de betaling op het
rekeningnummer
BE07 7340 3155 0166.

