
MATCHMENU’S OP MAAT VAN ELKE SUPPORTER

https://www.bistroberto.be/takeaway/


BRENG DE BELEVING VAN 
HET REGENBOOGSTADION NAAR JOUW WOONKAMER
Een voetbalstadion zonder supporters is als een café zonder bier.  
De spelers en alle supporters missen de sfeer van het stadion. 
Met de Essevee Match Box brengen we een stukje Essevee bij je thuis!

En daarom mag het zeker aangenaam en plezant zijn, voor jezelf of misschien voor iemand die je een plezier wenst te doen. 
De Essevee beleving van het Regenboogstadion komt, samen met Bistro Berto, zo toch een beetje naar jouw woonkamer.  
Per match voorzien we, voor elke supporter, een aangepast menuvoorstel, subliem bereid door chef Berto en aangevuld met 
leuke extra’s. Vijf matchen en dus vijf gerechten. Om samen te genieten van de Essevee match.

HOE WERKT HET?
Ga naar de website van bistroberto.be/takeaway en kies voor de Essevee Match Box naar keuze. 
Wens je extra tapas of kies je voor het Berto Menu, ook dat kan daar besteld worden. 

4 dec. - 20u45
Essevee - Anderlecht 
€ 24/persoon

Stoofvlees met Geuze bier – witloof 
– aardappel
DESSERT: Brusselse wafel 

Bestellen tot 2 dec. 22u

13 dec. - 16u
Eupen - Essevee
€ 24/persoon

Ragout van kip – paprika – kroket

DESSERT: Chocolade gebak

Bestellen tot 11 dec. 22u

16 dec. - 18u45
Antwerp - Essevee
€ 15/persoon

Essevee Pizza

Bestellen tot 14 dec. 22u

19 dec. - 18u30
Essevee - STVV
€ 24/persoon

Hachis parmentier van
Limburgs gehakt 
DESSERT: Appeltaartje 

Bestellen tot 17 dec. 22u

26 dec. - 16u15
Essevee - Cercle Brugge 
€ 15/persoon

Chocoladefestijn
met fijne zoetigheden

Bestellen tot 23 dec. 22u

Duid je tijdsstip van afhaling voor de match aan bij bestelling. De heerlijke Essevee Match Box zal per match worden aangevuld met leuke extra’s!
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