
KOUDE PASTA'S

ANTIPASTI I

Tomatenpesto, Parmezaanse kaas en amandelen (1,2,5,7)  €13.50/pers
Chorizo, koriander en sluimererwten (1,2)     €13.50/pers
Kerstomaten, mozzarella en basilicum (1,2,7)    €13.50/pers
Pesto en gegrilde groenten (1,2,5,7)      €13.50/pers
Sardientjes, rucola en citroenzeste (1,2,3)     €13.50/pers
Paprika, feta, olijven en oregano (1,2)     €13.50/pers
Artisjok, asperges en erwten (1,2)      €15.00/pers
Garnalen, dille en komkommer (1,2,8)     €15.50/pers
Kip, ananas, druiven en koriander (1,2)     €15.00/pers
Tonijn, olijven, paprika en boontjes (1,2,3)     €15.50/pers
Meloen, parmaham, rucola en peterselie (1,2)    €15.50/pers

TRAITEUR

Parmahan met meloen
Gevulde pepers met tonijn (3)
Gegrilde groenten, ansjovis, olijven en zongedroogde tomaten (3)
Assortiment van salami
Mozzarella, tomaat en basilicum (7)

Koude gerechten

Als hapje = €17.00/pers - Als hoofdgerecht = €21.00/pers



ANTIPASTI II

TRAITEUR

ALLERGENTABEL

Glutenbevattende garnen; tarwe, rogge, gerst, haver, spelt en kamutEi

Vis

Pinda

Soja

Lactose

Selderij

Sulfiet

Noten: amandel, hazel-, wal-, cashew-, pecan-, 
para-, pistache-, en macademianoten

Schaaldieren

Weekdieren

Mosterd

Sesamzaad

Lupine

Parmahan met vijgen
Assortiment van salami
Gegrilde groenten, ansjovis, olijven en zongedroogde tomaten (3)
Gevulde pepers met tonijn (3)
Mozzarella, tomaat en basilicum (7)
Bresaola met rucola (7)
Warm gerechten
Melanzane alla mozzarella (gegrilde aubergine, tomaat en mozzarella) (7)

Koude gerechten

Als hapje = €20.00/pers - Als hoofdgerecht = €24.00/pers



TRAITEUR

Melanzane alla mozzarella (7)      €8.50/pers
Torta (groententaart) (1,2,7)      €8.50/pers

VOORGERECHTEN

Fettuccine & Tagliatelle (1,2)      €1.40/100g

PASTA'S

Carne: rundsvleesvulling (1,2)      €3,20/100g
Magro: ricotta en spinazie (1,2,7)     €3,20/100g
Funghi: ricotta en paddenstoelen (1,2,7)    €3,20/100g

RAVIOLI

Arrabiata (tomaat, look en-ui (pikant))    €1.40/100g
Chitara (tomaat, pancetta en basilicum)    €1.70/100g
Della casa          €1.70/100g
(paddenstoelen, tomaat, room en basilicum) (7)
Pesto           €4.10/100g
(basilicum, look, pijnboompitten en Parmezaanse kaas) (5,7)
Pizzaiola (tomaat, look ui en oregano)    €1.50/100g
Puttanesca (tomaat, ansjovis en kappers) (3)   €1.70/100g
Ragu (tomaat en gehakt) (10)      €1.50/100g
Arlati (room, gorgonzola) (7)      €1.70/100g

SAUZEN



TRAITEUR

Ragu (bolognese) (1,2,7,10)       €1.70/100g
Della casa           €1.80/100g
(lamsgehakt, courgette, aubergine, paprika) (1,2,7) 
Vergeten groenten en salsa verde (1,2,7)     €1.80/100g
Zalm, zeewolf en spinazie (1,2,3,7)      €2.10/100g

LASAGNA

Lamsvlees, tomatensaus en koriander (1,2,7)    €2.10/100g
Kip, spek, spinazie en een twee pepersaus (1,2,7,11)   €1.80/100g

CANNELONI

Pasta met zuiderse groenten en Parmezaan (1,2,7)   €1.70/100g
Pasta met erwtjes, tommat, speck, basilicum en Parmezaan  €1.70/100g
(1,2,7)
Pasta met ham en drie kazen (1,2,7)      €1.70/100g

GRATIN

Tiramisu (2,7)          €4/pers
Speculoostiramisu (2,7)        €4/pers
Chocomouse (2,7)         €4/pers
Limoentaartje (1,2,7)         €5/pers
Panna Cotta met frambozencoulis (7)     €4/pers

DESSERTEN



VOORSTEL I

TRAITEUR
Voor al uw feesten bieden wij graag een volledig driegangenmenu aan. 

De volgende 3 voorstellen hieronder zijn vaak gekozen formules door onze klanten. 
Vanzelfsprekend zijn ook andere samenstellingen of aanpassingen mogelijk.

€29,00/pers (minimum 10 personen)

Parmahan met meloen
Gevulde pepers met tonijn (3)
Assortiment van salami, gregrilde groenten, olijven 
en zongedroogde tomaten
Mozzarella, tomaat en basilicum (7)
Ciabatta (1)

Koude voorgerechten

Lasagna ragu (bolognese) (1,2,7,10)
Pasta met seizoensgroenten (1,2,7)
Canneloni met kip, spek, spinazie en een twee pepersaus (1,2,7,11)

Warme hoofdgerechten

Tiramisu met chocolade of speculoos (2,7)
Panna Cotta met frambozencoulis (7)
Chocomousse (2,7)

Desserten



VOORSTEL II

TRAITEUR

€38,00/pers (minimum 10 personen)

Parmahan met meloen of vijgen
Assortiment van salami, gregrilde groenten ansjovis, olijven, 
gevulde peppers en zongedroogde tomaten (3)
Bresaola met olijfolie, citroen, Paramezaanse kaas en rucola (7)
Gevulde pepers met tonijn (3)
Mozzarella, tomaat en basilicum (7)
Ciabatta (1,7)

Koude voorgerechten

Lasagna met zalm en zeewolf (1,2,3,7)
Cannelloni met lamsvlees, tomatensaus en koriander (1,2,7)
Pasta met erwtjes, speck, tomaat en basilicum (1,2,7)

Warme hoofdgerechten

Tiramisu met chocolade of speculoos (2,7)
Panna Cotta met frambozencoulis (7)
Limoentaartje (1,2,7)

Desserten

Langzaam gegaard buikspek met venkel en gesmolten talegiokaas (7)
Gegrilde polenta met een salsa van gegrilde paprika en olijven (1)

Warme voorgerechten



VOORSTEL III

TRAITEUR

€24,00/pers (minimum 10 personen) - Met dessert = €28.00/pers

Parmahan met meloen
Mozzarella, tomaat en basilicum (7)
Bresaola met Parmezaanse kaas olijfolie (7)
Rucola met gerookte zalm, pancetta 
en een zoete balsamico-vinaigrette (3)
Koude pasta met gegrilde groenten en pesto (1,2)
Koude pasta met tonijn, kappertjes en olijven (1,2,3)
Koude pasta met kip, ananas, druiven en pijnboompitten (1,2,5)
Ciabatta (1)

Koude buffet

Tiramisu met chocolade of speculoos (2,7)
Panna Cotta met frambozencoulis (7)
Chocomousse (2,7)

Desserten (optioneel)


