
Waarom ontving u dit bericht? U bent ingeschreven op de Serwir mailing lijst.  
Deze lijst bevat informatie over acties en events.

U wenst deze berichten niet meer te ontvangen? Klik hier om uit te schrijven
Om de levering van deze berichten in je inbox te waarborgen en om automatisch afbeeldingen te tonen, raden wij u aan om  

newsletter@serwir.be toe te voegen aan je adresboek of lijst van veilige afzenders.
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S E R W I R

Op zoek naar inspiratie 
voor Valentijn?

Beste klant,

Ontstress en verwen uzelf en uw geliefde op deze speciale dag!

Traiteur Dîner Privé stelde samen met 2-sterrenchef 
David Martin van La Paix een unieke Valentijns-foodbox samen 

voor de klanten van Serwir.

Wijn Wit 37,5cc 
Domaine Chauveau 

Pouilly-Fumé – 2019

Wijn Rood 37,5cc
Château Vieux Plaisance 

Montagne St.-Emilion – 2018

Aperitief
Gin The Drunken Horse – 
San Pellegrino Tonica Oakwood

Hapjes
Moes Ardeense ham – groentengelei
Moes verse kaas – lavas – 
gemarineerde groenten
Huisgemaakte broodstengels

Voorgerecht 
Zeebaars – soccarat – alligot maïs – 
geroosterde kool

Hoofdgerecht
Griet – gekonfijte venkel – 
spinazie – dragonsaus

Dessert
Bosvruchten – witte chocolade – 
maracuja – yoghurt

GENIET VAN 
DEZE UNIEKE 
SMAAKSENSATIE!

Menu

BESTEL JE VALENTIJN-BOX HIER

INTERESSE? BESTEL NU UW VALENTIJN-BOX

Iedere gang is voorzien van 
een handige stap-voor-stap 

instructiefiche zodat u alles in een 
handomdraai op tafel tovert.

Bestel nu via valentijn@serwir.be

Deze unieke Valentijn-box wordt aangeboden 
op vrijdag 12 en zaterdag 13 feb.

Bestellingen worden afgesloten op dinsdagavond 09/02/2021
Bestelling geldig na betaling van €196 op rekening van  

Serwir met reknr. BE48 4070 0668 7127 
met vermelding van ‘uw naam én dag van afhaling’.

De Valentijn-box is af te halen aan de Serwir  
op 12 of 13/02/2021 tussen 16u en 18.30u

WIJ KIJKEN ER NAAR UIT 
U TE MOGEN VERWENNEN.

Team Serwir.

FEEL
     AT
HOME


