023 5288952 | reservering@depastabox.nl

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.

Bestellingen vanaf 100,- kunnen worden
bezorgd van 16.00 tot 18.00 uur.

Raadhuisstraat 54 | Heemstede
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E-MAIL
DATUM

Menusuggestie voor 6 personen

95,00

24 luxe borrelhapjes keuze uit 3 soorten à 1,60 en
schaal lasagne, een keuze uit vier soorten en
dessert naar keuze, chocoladetaart, tiramisu of citroen-ricottataart

Menusuggestie voor 6 personen
antipasti della casa, o.a. prosciutto di Parma, mozzarella di bufala, salame en
24 luxe borrelhapjes keuze uit 3 soorten à 1,60 en
schaal lasagne, een keuze uit vier soorten en
dessert naar keuze, chocoladetaart, tiramisu of citroen-ricottataart

Luxe borrelhapjes v.a. 1,60 per stuk; minimum afname 10 stuks per soort:
Blini met gerookte zalm en kreeftsalade + 0,50 per stuk
Gegrilde courgette met huisgedroogde pomodori en notensla
Twee gamba’s gemarineerd en geroosterd + 0,50 per stuk
Cherrytomaatje met mini mozzarella en basilicum
Gegrild aubergine rolletje gevuld met chorizosalami
Truffel pecorino met abrikoos
Gerookte zalm met stukjes rivierkreeft + 0,50 per stuk
Geitenkaas in een korstje van pistachenoten en witte druiven
Parmaham met mini mozzarella en basilicum
Dadel gewikkeld in pancetta
Gegrilde groene asperge met gerookte zalm + 0,50 per stuk

pers Antipasti della casa; selectie van Italiaanse hapjes 8,50 p.p.
pers Antipasti di pesce; selectie van vis 11,50 p.p.
pers Schaal met diverse Italiaanse salami, prosciutto di Parma 7,95 p.p.
Huisgemaakte soep per beker vanaf 3,75
gr Pesto van verse basilicum 3,60 per 100 gr
gr Pesto van tonijn 3,60 per 100 gr
gr Tapenade van zongedroogde tomaten 3,25 per 100 gr
gr Tapenade van zwarte olijven 3,25 per 100 gr
st Italiaans olijvenbrood 3,95
st Volkoren brood 4,25
st Focaccia (om af te bakken) 1,80
st Huisgemaakte knoflookcrostini en Italiaanse kruiden (10 stuks) 2,10

145,00

pers of

schaal Lasagne bolognese 2,00 per 100 gr, 41,50 per schaal

pers of

schaal Lasagne vegetarisch 2,00 per 100 gr, 41,50 per schaal

pers of

schaal Lasagne met diverse vissoorten 2,20 per 100 gr, 46,95 per schaal

pers of

schaal Lasagne kip met mozzarella 2,00 per 100 gr, 41,50 per schaal

pers of

schaal Cannelloni van spinazie en ricotta 2,00 per 100 gr, 41,50 per schaal

pers of

schaal Tagliatelle met courgette en verse basilicum pesto 1,90 per 100 gr,
33,50 per schaal

pers of

Tagliatelle met champignon, gorgonzola en walnoten 2,00 per 100 gr,
34,50 per schaal

pers of

schaal Linguine pasta met rucola, tomaat en pecorino 2,00 per 100 gr,
34,50 per schaal

pers of
pers of

schaal Linguine pasta met pancetta, uien en peterselie 2,00 per 100 gr,
34,50 per schaal
schaal Linguine met citroen en knoflook 1,90 per 100 gr, 31,50 per schaal

pers of

schaal Kip in roomsaus 2,00 per 100 gr, 49,50 per schaal

schaal Canneloni van spinazie en ricotta 2,00 per 100 gr, 41,50 per schaal
schaal Penne pasta met pittige Italiaanse worst, diverse groenten en een tomatensaus 34,50
schaal Koude penne pasta met appel, selderij en walnoten 34,50
schaal Koude penne pastasalade met tonijn 34,50
schaal Koude penne pastasalade met pesto en gerookte kip 34,50
pers of

schaal Caponata, Siciliaanse groenteschotel 2,75 per 100 gr, 39,50 per schaal

pers of

schaal Italiaanse salade van mini mozzarella, cherrytomaatjes en haricot
verts 2,50 per 100 gr, 39,50 per schaal

Chocoladetaart per punt 3,50

per taart 37,50

Tiramisu per portie 3,50

per schaal 37,50

Citroen ricottataart per punt 3,50

per taart 35,00

Heeft u speciale wensen, vraag het ons. De Pasta Box voor lunch, diner, private dining,
wijnproeverijen, kookworkshops en borrelarrangementen. Als extra service kunnen wij tegen
vergoeding voor u het volgende verzorgen: chafing dishes, glaswerk, servies , bestek en statafels.
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 bel 023-5288952.
Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
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