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Raadhuisstraat 54 | Heemstede

DECEMBER 2018
CATERING EN HAPJES OP BESTELLING
Alle cateringgerechten worden geleverd op aluminium
schalen, indien gewenst presenteren wij het op uw
eigen schaal. Graag 2 dagen van tevoren bestellen.

NAAM

_______________________________

TEL.

_______________________________

AANTAL

E-MAIL

_______________________________

DATUM

_______________________________

APERITIVO, luxe borrelhapjes 2,00 per stuk, minimum afname 5 stuks per soort
______Geroosterde pruim uit de oven met pancetta
______ Halve vijg met geitenkaas, honing en walnoot (+ 0,50)
______ Truffelsalami met rode druif
______ Blini met gerookte zalm en krabsalade
______ Abrikoos in amaretto gemarineerd met truffelpecorino
______ Twee gemarineerde gamba’s met cherrytomaatje
______ Carpaccio van hert met truffelmayonaise en pecorino kaas (+ 0,50)
ANTIPASTI
______gr Pesto van verse basilicum 3,50 per 100 gr
______gr Tapenade van zongedroogde tomaten 2,95 per 100 gr
______gr Tapenade van zwarte olijven 2,95 per 100 gr
______gr Artisjoksalade 2,50 per 100 gr
______gr Gegrilde auberginesalade 3,00 per 100 gr
______gr Gegrilde courgettesalade 3,00 per 100 gr
_______gr Tapenade van walnoten en Parmezaanse kaas 3,95 per 100 gr
_______gr Gemarineerde gamba’s 4,25 per 100 gr

SALUMI
______gr Gerookte eendenborst 4,50 per 100 gr
______gr Venkelsalami 3,50 per 100 gr
______gr Prosciutto di Parma 4,30 per 100 gr
______gr Truffelsalami 3,95 per 100 gr
______gr Mortadella 2,50 per 100 gr
______gr Salami piccante 3,25 per 100 gr
_______gr Prosciutto crudo 3,25 per 100 gr

PANE
______st Focaccia (om af te bakken) 1,75
______st Crostini (10 stuks) 2,00
ZUPPA
______Ossenstaartsoep met vermicelli en marsala wijn, 500 cc beker 7,50
______Pompoenwortelsoep met mascarponecreme en amarettikruimels, 500 cc beker 7,50
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PRIMI
_____pers

Antipasti della casa; gemarineerde olijven, mozzarella di bufala, zongedroogde tomaatjes,
artisjoksalade, prosciutto di Parma en truffelsalami 7,95 p.p.

______pers

Antipasti di pesce; gamba’s, halve kreeftstaart, gemarineerde ansjovis, gerookte zalm en
tomaat 9,95 p.p

SECUNDO
______pers of _____schaal Lasagne Bolognese 1,95 per 100 gr, 39,95 per schaal
______pers of _____schaal Lasagne vegetarisch 1,95 per 100 gr, 39,95 per schaal
______pers of _____schaal Lasagne met diverse vissoorten 2,10 per 100 gr, 44,95 per schaal
_______pers of _____schaal Lasagne kip met mozzarella 1,95 per 100 gram 39,95 per schaal

______pers of _____schaal Risotto met bospaddenstoelen en truffel 2,50 per 100 gr 40,00 per schaal
______pers of _____ schaal Tagliatelle met champignons, gorgonzola en walnoten 1,95 per 100 gr 32,50 per schaal
______pers of _____schaal Tagliatelle met courgette en verse basilicumpesto 1,85 per 100 gr 32,50 per schaal
______pers of _____schaal Tony’s favourite, linguine pasta met pancetta, ui, tomaat en peterselie 1,85 per 100 gr p.s 29,50
______pers of _____schaal Linguine pasta met citroen, peterselie en knoflook 1,80 per 100 gr 27,50 per schaal
_______pers of _____schaal Ravioli gevuld met spinazie en ricotta in een lichte pomodoro pestosaus

______pers of _____schaal Linguine pasta met rucola, pesto, pecorino en zongedroogde tomaat 1,85 per 100 gr p.s 29,50
______pers of _____schaal Koude penne pastasalade met tonijn, haricots verts en tomaat 1,95 per 100 gr p.s. 31,50
_____ pers of _____ schaal Scharrelkip in witte wijn en citroenroomsaus € 1,95 per 100 gr € 47,50 per schaal
______pers

Zeebaarsfilet met romanescosaus en gegrilde citroen € 7,95 p.p.

______pers

Hert en zwijnstoofvlees in een rijke rode wijnsaus en seizoensgoenten gebakken in marsala
wijn € 9,95 p.p

_____pers of _____ schaal Gebakken pastinaak, wortel en pompoen 2,50 per 100 gr 37,50 per schaal
_____ pers of ______ schaal Italiaanse salade van mini mozzarella, cherrytomaatjes en haricots verts
22,50 per 100 gr 35,00 per schaal

DOLCI
_____ Panettone Italiaanse kerstcake in feestelijke verpakking 17,95 per stuk
_____ Chocoladetaart per punt € 3,50

_________per taart = 12 punten € 37,50

_____ Tiramisu per portie € 3,50

_________per schaal € 37,50

_____ Citroen ricotta taart per punt € 3,50

_________per taart = 12 punten € 35,00

Bestellen voor de kerst is mogelijk tot en met donderdag 20 december.
Afhalen op maandag 24 december van 14.00 tot 16.00 uur.
Heeft u speciale wensen vraag het ons. Vraag onze medewerkers naar de mogelijkheden of e-mail naar info@depastabox.nl. Een
tafel reserveren voor uw lunch of diner, e-mail naar reservering@depastabox.nl. of op de website www.depastabox.nl.
Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aangenomen door:
Datum:
Tijd:
Opmerkingen:

Klaar op:
Datum:
Tijd:

