
Tel  014378250 info@pasko.be www.pasko.be 

Pasko Feestservice bvba  Kattenberg 8 – 2480 Dessel volg ons via 

Deze prijslijst is geldig vanaf 01/01/2020  en vervangt alle voorgaande prijslijsten. Alle prijzen zijn btw inclusief. 

Gratis levering aan huis of feestzaal binnen een straal van 20km en vanaf een bestelwaarde van 200,00 € 

Bij de borden en bestekservice is de vaat steeds inbegrepen 

walking dinner party bites 

party bites, dat is De ideale formule als je je feest vanaf de eerste minuut wil laten losbarsten.  
We serveren sharing plates, hippe amuses, kleine hamburgertjes, enz doorheen de avond.  optioneel 
kan je ook de zoetebek verwennen met een dessertenbuffet.  Het catering deel sluiten we af met een 
vers gebakken middernacht frietje waarna je voldoende energie hebt om nog stevig door te feesten 

Apero sharing plates 

‣ Gemarineerde olijfjes, Crostini’s met dip, Kerstomaatjes, chorizo, Mozarella bambini, ganda ham,
kaasfrietjes

Koude hapjes geserveerd 

‣ Salad in a jar - Ceasar salad met crunchy chicken

‣ Penne tricolore met gerookte zalmdobbelsteentjes en Thousand Islands dressing

Soepje geserveerd 

‣ Paprika bloemkool vélouté met mascarpone

Warme hapjes  geserveerd 

‣ tapasbordje verdeeld over de tafels met oa mini kaaskroketjes, pizzabuideltjes, chixfingers,
bitterballetjes….& dipsausjes 

‣ Quiche lorraine

‣ Mini rundshamburger

Afsluitend hapje 

‣ Frietjes in puntzakje

PRIJZENTABEL Walking dinner geserveerd Inclusief aangeklede staantafels 

Vanaf 50 - 99 personen 20,00 € 22,00 € 

Vanaf 100 - 149 personen 19,00 € 21,00 € 

Vanaf 150 personen 18,00 € 20,00 € 

optioneel 

‣ Het dessertenbuffet van het huis is een  uitgebreid pallet aan mini dessertjes, bavaroises en gebakjes,

Je wordt verwend met 4 dessertjes per persoon.

‣ standaard partytafels (1 per 10 pers) met bijhorende tafelrok
in een kleur naar keuze

‣ trendy witte barkrukjes met kunstlederen zitting

Dessertenbuffet van het huis 4,50 € 

Barkruk type Kubo per stuk 4,00 € 

Vraag zeker info omtrent zaaldecoratieve technieken 



� Voor bestellingen vanaf 200,00 € leveren we gratis aan huis of feestzaal binnen een straal van 20 km 

� Reservaties via email zijn pas geldig na bevestiging 

� Prijzen geldig vanaf 01-10-2014.    Deze prijslijst vervangt alle voorgaande prijslijsten 

 

Walking Dinner Luxury Style 

Apero 
� Nootjes en zoute krakertjes 

� Rauwkost tapasbordjes met dipsausje 

Koude walking dinner hapjes 
� Tartaar van Noorse zalm met Granny Smith appel en wasabidressing 

� Vitello Tonnato (fijne kalfssneetjes met dressing van tonijn en kappertjes) 

� Moes van rivierkreeftjes met Ganda ham en coulis van bieslook 

Soepje geserveerd 
� Soepje van Romanesco kool met chiffonade van prei 

Warme walking dinner bordjes 
� Gegrild St-Jacobsnootje met fijne saffraansaus 

� Surf & turf scampi Breydelspek en pompoenpuree 

� Zwaardvis met salsa van citroen en kruidenpuree 

� Duroc varkensfilet met jus van donkere Leffe 

Dessertenbuffet (in optie) 

� Pallet aan mini dessertjes, bavaroises en gebakjes.  Het aanbod wordt volgens het seizoen samengesteld in 

onze keuken en gaat van chocomoes tot crème brulée, van speculoosbavarois tot javanais, kwarktaart, 

chantillyroom, ambachtelijk ijsroom.....  Je wordt verwend met 4 mini dessertjes per persoon 

� Uitbreiding met kaasplank mogelijk 

Zaalaankleding 
� Staantafels (1 per 10 pers) met bijhorende tafelrok zijn inbegrepen 

� Stretch tafelrokken in 8 kleuren beschikbaar : 

• zwart – antraciet – wit – rood – limoengroen – oranje –  turquoise – cobaltblauw 

� Tafelbedekking voor zittende gasten in wit of zwart linnen inbegrepen 

� Bloemenvaasjes en theelichtjes zijn voorzien 

� Barkrukken in optie

Diversen 
� Alle benodigde tafelmaterialen zijn inbegrepen 

� Bediening is inbegrepen 

Prijstabel 
Prijs per persoon 50 tot 100 pers 101 tot 150 pers 151 tot 200 pers  >200 pers 

Walking Dinner Luxury 36,00 € 33,00 € 31,00 € 29,00 € 

De vermelde prijzen zijn bediening en 12% btw inbegrepen 

 

Supplement dessertenbuffet van het huis 4,00 € 

Supplement dessertenbuffet + kaasplank 8,00 € 

Supplement zwart lederen barkruk per stuk 3,00 € 

Supplement witte kunststof barkruk per stuk 4,50 € 

 

Zaaldecoratieve technieken Vraag vrijblijvend info 
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� Voor bestellingen vanaf 200,00 € leveren we gratis aan huis of feestzaal binnen een straal van 20 km 

� Reservaties via email zijn pas geldig na bevestiging 

� Prijzen geldig vanaf 01-06-2016.    Deze prijslijst vervangt alle voorgaande prijslijsten 

 

Walking Dinner Streetfood Festival 

Tafelknabbels
� Crostini’s met tapenade 

� In knoflookolie gemarineerde olijfjes 

Streetfood festival met verlichte buffetstandjes 
Het Streetfood Wandelbuffet wordt opgesteld in enkele buffetstandjes volgens het Take Away principe .   

De gerechten worden gepresenteerd op single use materialen en kunnen staand gegeten worden.   

De Streetfood festival formule is een receptie – walking dinner formule maar kan eventueel ook met een upgrade 

als volwaardige maaltijd voorzien worden. 

 
Pasta bar 

� Pasta met Parmezaanse kaas, champignon, Breydelspek en ham 

� Penne à l’Arabiata (veggie) 

� Ciabatta & focaccia brood 

 
Party corner 

� Pizza punt Quattro Formaggi of Proscuito…. 

� Kibbeling met verse tartaar 

� Tipzakje met Belgische frietjes 

 
Wereldkeuken 

� Mexican taco met varkensreepjes, mergueze & chorizo 

� Paella Valencia 

� Thaïse rode curry met gebakken kippeblokjes 

 

Prijs per persoon 100 tot 150 pers 151 tot 200 pers  >200 pers 

Walking Dinner 

Streetfood Festival 

22,00 € 20,00 € 18,00 € 

De vermelde prijzen zijn bediening en 12% btw inbegrepen 

 

Dessert (in optie) 

� Variatie van huisbereide chocolademoes, tiramisu, speculoosmoes & muffins 

 

Supplement dessert 3,50 € 

Zaalaankleding 
� Staantafels (max 1 per 15 pers) met bijhorende tafelrok zijn inbegrepen 

� Stretch tafelrokken in 10 tal kleuren beschikbaar :  

� Tafeldecoraties zijn niet voorzien 

� Barkrukken in optie
 

Supplement witte trendy barkruk per stuk 5,00 € 

Zaaldecoratieve technieken Vraag vrijblijvend info 
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� Voor bestellingen vanaf 200,00 € leveren we gratis aan huis of feestzaal binnen een straal van 20 km 

� Reservaties via email zijn pas geldig na bevestiging 

� Prijzen geldig vanaf 01-10-2014.    Deze prijslijst vervangt alle voorgaande prijslijsten 

 

Walking Dinner Trendy Style 

Apero 
� Nootjes en zoute krakertjes 

� Rauwkost tapasbordjes met dipsausje 

Koude walking dinner hapjes 
� Duchesse van gerookte zalm met kruidenkaas 

� Wrap met gerookte kip & paprika 

� Gandaham met meloen en frambozenvinaigrette 

Soepje geserveerd 
� Spinaziesoep “Florentine” met gepocheerde tongscharreepjes 

Warme walking dinner bordjes 
� Spiesje van gemarineerde kalkoen en ananas 

� Rode Poon van de bakplaat met zuiderse gratin 

� Penne agli scampi 

Dessertenbuffet (in optie) 

� Dessertenbuffet van het Huis gepresenteerd in mini porties 

Zaalaankleding 
� Staantafels (1 per 10 pers) met bijhorende tafelrok zijn inbegrepen 

� Stretch tafelrokken in 8 kleuren beschikbaar :  

• zwart – antraciet – wit – rood – limoengroen – oranje –  turquoise – cobaltblauw 

� Tafelbedekking voor zittende gasten in wit of zwart linnen 

� Bloemenvaasjes en theelichtjes zijn voorzien 

� Barkrukken in optie

Diversen 
� Alle benodigde tafelmaterialen zijn inbegrepen 

� Bediening is inbegrepen 

Prijstabel 
Prijs per persoon 50 tot 100 pers 101 tot 150 pers 151 tot 200 pers  >200 pers 

Walking Dinner Trendy  28,00 € 26,00 € 25,00 € 24,00 € 

De vermelde prijzen zijn bediening en 12% btw inbegrepen 

 

Supplement dessertenbuffet van het huis 4,00 € 

Supplement zwart lederen barkruk per stuk 3,00 € 

Supplement witte kunststof barkruk per stuk 4,50 € 
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� Voor bestellingen vanaf 200,00 € leveren we gratis aan huis of feestzaal binnen een straal van 20 km 

� Reservaties via email zijn pas geldig na bevestiging 

� Prijzen geldig vanaf 01-10-2014.    Deze prijslijst vervangt alle voorgaande prijslijsten 

 

Walking Dinner Werelds Wandelbuffet 

Apero  & amuse hapjes
� Nootjes en zoute krakertjes 

� Rauwkost tapasbordjes met dipsausje

� Slaatje met scampi en currydressing 

� Glaasje gevuld met meloenbolletjes, rode porto en Ganda ham 

Soepje geserveerd 
� Paprika bloemkoolvélouté verrijkt met mascarpone 

Werelds wandelbuffet met 3 verlichte buffetstandjes 
Scandinavisch 

� Gegrild zalmhaasje met graantjesmosterd 

� Kabeljauw met bieslookbotersaus 

� Kruidenpuree 

Zuiders 

� Pasta met Parmezaanse kaas, champignon, Breydelspek en ham 

� Tortelloni met Ricotta en spinazie (veggie) 

� Ciabatta & foccacia 

Oosters 

� Thaïse rode curry met gebakken kippeblokjes 

� Wokschotel met roergebakken varkensfinettes en teriyaki 

� Jasmin rijst 

Dessertenbuffet (in optie) 

� Dessertenbuffet van het Huis gepresenteerd in mini porties 

Zaalaankleding 
� Staantafels (1 per 10 pers) met bijhorende tafelrok zijn inbegrepen 

� Stretch tafelrokken in 8 kleuren beschikbaar :  

• zwart – antraciet – wit – rood – limoengroen – oranje –  turquoise blauw – cobaltblauw 

� Tafelbedekking voor zittende gasten in wit of zwart linnen inbegrepen 

� Bloemenvaasjes en theelichtjes zijn voorzien 

� Barkrukken in optie

Diversen 
� Alle benodigde tafelmaterialen inbegrepen 

� Bediening inbegrepen 

Prijstabel 
Prijs per persoon 50 tot 100 pers 101 tot 150 pers 151 tot 200 pers  >200 pers 

Walking Dinner 

Werelds Wandelbuffet 

30,00 € 29,00 € 28,00 € 27,00 € 

De vermelde prijzen zijn bediening en 12% btw inbegrepen 

 

Supplement dessertenbuffet van het huis 4,00 € 

Supplement zwart lederen barkruk per stuk 3,00 € 

Supplement witte kunststof barkruk per stuk 4,50 € 
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