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Raadhuisstraat 54  |  2101 HH Heemstede 

023 5288952  |  reservering@depastabox.nl 
 
CATERING EN HAPJES OP BESTELLING 

• Alle cateringgerechten worden geleverd op 

aluminium schalen. 

• Een schaal is voor 6-8 personen. 

• Minimaal 2 dagen van tevoren bestellen. 

• Ophalen na 16:00 tenzij anders besproken 

• Bezorgkosten EUR 25.- 

• Wij informeren u graag verder in geval van 

speciale wensen e/o vragen over allergenen. 

• Neem ook eens een kijkje op onze website 

  
daar kunt u gemakkelijk maaltijden bestellen via Eet.nu &  
o.a. Tony’s favorite producten in onze webshop bestellen. 

 

Menusuggestie voor 6 personen 
 

Prijs   Aantal 

A- 24 luxe borrelhapjes (keuze uit 3 soorten) à € 2,50 & schaal lasagne (keuze uit vier soorten) 

en desserts naar keuze: taartpunten chocoladetaart, citroen-ricottataart of een stuk tiramisu 

€ 126,00 

(= € 21.- p.p)    
B- Antipasti della casa, o.a. prosciutto crudo, mozzarella di bufala, salame & 24 luxe  

borrelhapjes (keuze uit 3 soorten) à € 2,50 & schaal lasagne (keuze uit vier soorten) en dessert 

naar keuze: taartpunten chocoladetaart, citroen-ricottataart of een stuk tiramisu 

€ 189,00 

(= € 31,50 p.p) 
 

 

 Luxe borrelhapjes (10 stuks per soort) Prijs           per 10 stuks  

Dadel gewikkeld in pancetta € 26,50  

Gegrilde courgette met huisgedroogde pomodori & notensla € 26,50  

Twee gamba’s gemarineerd & geroosterd  € 26,50 
 

Cherrytomaatje met mini mozzarella & basilicum € 26,50 
 

Gegrild aubergine rolletje gevuld met chorizosalami € 26,50  

Truffel pecorino met abrikoos € 26,50  

Geitenkaas in een korstje van pistachenoten en witte druiven € 26,50  

Parmaham met mini mozzarella en basilicum € 26,50  

Blini met gerookte zalm en kreeftsalade  € 29,00  

Gerookte zalm met stukjes rivierkreeft  € 29,00  

 

TAPENADES / PESTO  Prijs per 100 gram Gewicht 

Pesto van verse basilicum  € 5,25  

Tapenade van artisjok en pecorino ( minimale afname 250 gram)  € 4,50  

Tapenade van zongedroogde tomaten  € 4,50  

Tapenade van zwarte olijven  € 4,50  

Gemarineerde gamba’s € 5,25  

OPMERKINGEN:  Z.O.Z. 
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PRIMI / VOORGERECHTEN 
Prijs 

Per persoon Aantal 

Antipasti della casa; selectie van Italiaanse hapjes  € 10,50  

Antipasti di pesce; selectie van vis ( minimale afname 4 personen) € 13,50  

Huisgemaakte soep per beker vanaf € 5,25  

   

PANE / BROOD Prijs Aantal 

Focaccia - wit (om af te bakken) € 2,15  

Focaccia - volkoren (om af te bakken) € 2,45  

Huisgemaakte knoflookcrostini met Italiaanse kruiden (zakje 10 stuks) € 3,15  
 

   

 SECUNDI / HOOFDGERECHTEN 
Prijs per 

100 gram 

Aantal 

personen 
Prijs  

Aantal 

schalen 

Lasagne bolognese € 2,75  € 54,50  

Lasagne vegetarisch € 2,75  € 54,50  

Lasagne met diverse vissoorten € 2,95  € 57,50  

Lasagne kip met mozzarella € 2,75  € 54,50  

Tagliatelle met courgette & verse basilicum pesto € 2,75  € 47,50  

Tagliatelle met champignon, gorgonzola & walnoten  € 2,85  € 47,50  

Linguine pasta met rucola, pesto, zongedroogde tomaat & pecorino € 2,85  € 47,50  

Tony’s favorite Linguine pasta met pancetta, ui, tomaat & peterselie  € 2,95  € 47,50  

Linguine met citroen, knoflook & peterselie € 2,75  € 39,95  

Ravioli met spinazie, ricotta in een pomodori pestosaus € 3,45  € 59,50  

Schaal koude penne pastasalade met appel, selderij en walnoten X X € 47,50  

Schaal koude penne pastasalade met tonijn X X € 47,50  

Schaal koude penne pastasalade met pesto en gerookte kip X X € 47,50  

Schaal Penne pasta met gemarineerde stukjes kip in Italiaanse kruiden 

en geroosterde groenten in roomsaus 

       

      € 3,50 
                          

 

€ 54,50  

Schaal Penne pasta met bolognese saus  X X € 42,50   

Schaal Penne pasta met vier soorten kaas  X X € 42,50   

Scharrelkip in witte wijn & citroenroomsaus  € 2,95  € 57,50  

Salade artisjok met appel & avocadodressing € 2,95   € 43,50  

Salade rode biet met zoete aardappel € 2,95   € 43,50  

Caponata, Siciliaanse groenteschotel € 3,75   € 49,95   

Italiaanse salade van mini mozzarella, cherrytomaatjes & haricot verts € 3,25   € 54,50   
 

 Per punt Per taart 

DOLCI / DESSERTS Prijs  Aantal Prijs  Aantal 

Chocoladetaart € 4,15  € 45,50  

Tiramisu € 4,15  € 45,50  

Citroen ricottataart € 4,15  € 45,50  

Cannoli Siciliano (per stuk) € 2,70  X X 

Cannoli Siciliano (4 stuks a sortie) € 9,50  X X 

 

 
 

*** Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. *** 


