BREUGEL Buffet 1
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

‣
‣

KipFILET met appelmoes
Kipfilet met champignonroomSAUS
Kalkoenreepjes in zoetzure saus
Orloffsgebraad
Varkensfiletgebraad met
champignonroomsaus
Vol au vent
Vlaamse stoverij met Trappistenbier

‣

WITTE PENSEN
BEULING met appelmoes
GEBRADEN GEHAKTBALLETJES met noordkrieken
Gehaktballetjes in tomatensaus
Boomstammetjes met vleesjus
Rundertong met MadeiraJUS
Kalkoenrollade IN fruitsaus
Konijn op grootmoeders wijze
Konijn met pruimen

Vanaf aantal personen

10

15

30

60

Aantal warme gerechten

3

4

5

6

Rauwkostgroentjes en mayonaise
SANDWICHES EN BOERENBROOD
PRIJZENTABEL

‣

‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Gegrilde spareribbekes met jagersaus

Kant en klaar geleverd

Vanaf 6 personen

14,50 €

Vanaf 25 personen

14,25 €

Met borden en
bestekservice
14,50 €
+ vast 50,00 €
16,25 €

Met buffet
bedieningsservice
Op aanvraag

Vanaf 50 personen

14,00 €

16,00 €

19,00 €

Vanaf 100 personen

13,75 €

15,25 €

18,75 €

Op aanvraag

het standaard dessertenbuffet omvat de klassiekers chocolademoes, hoeverijstepap met bruine suiker,
tiramisu en verse fruitsalade, traditioneel geportioneerd. Er wordt 1,5 dessert per persoon voorzien.
Het dessertenbuffet van het huis is een uitgebreid pallet aan mini dessertjes, bavaroises en gebakjes,
Je wordt verwend met 4 dessertjes per persoon.
Kant en klaar geleverd
Soep naar keuze

2,25 €

Met borden en
bestekservice
2,25 €

Standaard dessertenbuffet

3,25 €

3,25 €

3,50 €

Dessertenbuffet van het huis

4,25 €

4,25 €

4,50 €

Tafelaankleding met non woven tafelbedekking en servetten in een
kleurencombinatie naar keuze
Tafelaankleding met zwart of wit tafellinnen

Met buffet
bedieningsservice
2,50 €

2,50 €
3,00 €

Tafelbloemen en kaarsen op maat

Tel 014378250
Pasko Feestservice bvba

info@pasko.be
Kattenberg 8 – 2480 Dessel

Deze prijslijst is geldig vanaf 01/05/2018 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

www.pasko.be
volg ons via

BREUGEL Buffet 2
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

‣
‣

KipFILET met appelmoes
Kipfilet met champignonroomSAUS
Kalkoenreepjes in zoetzure saus
Orloffsgebraad
Varkensfiletgebraad met
champignonroomsaus
Vol au vent
Vlaamse stoverij met Trappistenbier

‣

WITTE PENSEN
BEULING met appelmoes
GEBRADEN GEHAKTBALLETJES met noordkrieken
Gehaktballetjes in tomatensaus
Boomstammetjes met vleesjus
Rundertong met MadeiraJUS
Kalkoenrollade IN fruitsaus
Konijn op grootmoeders wijze
Konijn met pruimen

Vanaf aantal personen

10

15

30

60

Aantal warme gerechten

3

4

5

6

Warm groentenboeket INBEGREPEN
Aardappelen naar keuze inbegrepen : puree, gratin, in olijfolie gebakken krieltjes, groentenpuree’s
PRIJZENTABEL

‣

‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Gegrilde spareribbekes met jagersaus

Kant en klaar geleverd

Vanaf 6 personen

16,50 €

Vanaf 25 personen

16,00 €

Met borden en
bestekservice
16,50 €
+ vast 50,00 €
18,00 €

Met buffet
bedieningsservice
Op aanvraag

Vanaf 50 personen

15,50 €

17,50 €

20,50 €

Vanaf 100 personen

15,00 €

16,50 €

20,00 €

Op aanvraag

het standaard dessertenbuffet omvat de klassiekers chocolademoes, hoeverijstepap met bruine suiker,
tiramisu en verse fruitsalade, traditioneel geportioneerd. Er wordt 1,5 dessert per persoon voorzien.
Het dessertenbuffet van het huis is een uitgebreid pallet aan mini dessertjes, bavaroises en gebakjes,
Je wordt verwend met 4 dessertjes per persoon.
Kant en klaar geleverd
Soep naar keuze

2,25 €

Met borden en
bestekservice
2,25 €

Standaard dessertenbuffet

3,25 €

3,25 €

3,50 €

Dessertenbuffet van het huis

4,25 €

4,25 €

4,50 €

Tafelaankleding met non woven tafelbedekking en servetten in een
kleurencombinatie naar keuze
Tafelaankleding met zwart of wit tafellinnen

Met buffet
bedieningsservice
2,50 €

2,50 €
3,00 €

Tafelbloemen en kaarsen op maat

Tel 014378250
Pasko Feestservice bvba

info@pasko.be
Kattenberg 8 – 2480 Dessel

Deze prijslijst is geldig vanaf 01/05/2018 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

www.pasko.be
volg ons via

Koud Buffet 1
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

gestoomde verse Noorse zalm belle vue
½ perzik met huisbereide tonijnmoes
Zacht gegaard ruggebraad
Beenhamrolletje met witte asperges
Gegrilde kippenboutjes met fruit van het seizoen
Koude gebraden gehaktballetjes met kriekjes
Gegarnierde eitjes
Dagverse rauwkost & groentemixen
Aardappelsla, pastasla en rijstsla
Koude sausjes : tartaar, cocktail en mayonaise
Broodjesbar (3 st pp)
PRIJZENTABEL

‣
‣

Kant en klaar geleverd

Vanaf 6 personen

16,50 €

Vanaf 25 personen

16,00 €

Met borden en
bestekservice
16,50 €
+ vast 50,00 €
18,00 €

Met buffet
bedieningsservice
Op aanvraag

Vanaf 50 personen

15,50 €

17,50 €

20,00 €

Vanaf 100 personen

15,00 €

16,50 €

19,50 €

Op aanvraag

het standaard dessertenbuffet omvat de klassiekers chocolademoes, hoeverijstepap met bruine suiker,
tiramisu en verse fruitsalade, traditioneel geportioneerd. Er wordt 1,5 dessert per persoon voorzien.
Het dessertenbuffet van het huis is een uitgebreid pallet aan mini dessertjes, bavaroises en gebakjes,
Je wordt verwend met 4 dessertjes per persoon.
Kant en klaar geleverd
Soep naar keuze

2,25 €

Met borden en
bestekservice
2,25 €

Standaard dessertenbuffet

3,25 €

3,25 €

3,50 €

Dessertenbuffet van het huis

4,25 €

4,25 €

4,50 €

Tafelaankleding met non woven tafelbedekking en servetten in een
kleurencombinatie naar keuze
Tafelaankleding met zwart of wit tafellinnen

Met buffet
bedieningsservice
2,50 €

2,50 €
3,00 €

Tafelbloemen en kaarsen op maat

Tel 014378250
Pasko Feestservice bvba

info@pasko.be
Kattenberg 8 – 2480 Dessel

Deze prijslijst is geldig vanaf 01/05/2018 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

www.pasko.be
volg ons via

Koud Buffet 2
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

gestoomde verse Noorse zalm belle vue
Tomaatje gevuld met krabsla
Gerookte forel met ui en mierikswortel
½ perzik met huisbereide tonijnmoes
Zacht gegaard ruggebraad
Gegrilde kippenboutjes met fruit van het seizoen
Rosé gebraden rosbief
Beenhamrolletje met witte asperges
Gegarnierde eitjes
Dagverse rauwkost & groentemixen
Aardappelsla, pastasla en rijstsla
Koude sausjes : tartaar, cocktail en mayonaise
Broodjesbar (3 st pp)
PRIJZENTABEL

Kant en klaar geleverd

Vanaf 6 personen

19,00 €

Vanaf 25 personen

18,50 €

Met borden en
bestekservice
19,00 €
+ vast 50,00 €
20,50 €

Met buffet
bedieningsservice
Op aanvraag

Vanaf 50 personen

18,00 €

20,00 €

22,50 €

Vanaf 100 personen

17,50 €

19,00 €

22,00 €

Op aanvraag

‣

het standaard dessertenbuffet omvat de klassiekers chocolademoes, hoeverijstepap met bruine suiker,
tiramisu en verse fruitsalade, traditioneel geportioneerd. Er wordt 1,5 dessert per persoon voorzien.

‣

Het dessertenbuffet van het huis is een uitgebreid pallet aan mini dessertjes, bavaroises en gebakjes,
Je wordt verwend met 4 dessertjes per persoon.
Kant en klaar geleverd
Soep naar keuze

2,25 €

Met borden en
bestekservice
2,25 €

Standaard dessertenbuffet

3,25 €

3,25 €

3,50 €

Dessertenbuffet van het huis

4,25 €

4,25 €

4,50 €

Tafelaankleding met non woven tafelbedekking en servetten in een
kleurencombinatie naar keuze
Tafelaankleding met zwart of wit tafellinnen

Met buffet
bedieningsservice
2,50 €

2,50 €
3,00 €

Tafelbloemen en kaarsen op maat

Tel 014378250
Pasko Feestservice bvba

info@pasko.be
Kattenberg 8 – 2480 Dessel

Deze prijslijst is geldig vanaf 01/05/2018 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

www.pasko.be
volg ons via

Koud Buffet 3
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Tomaatje gevuld met Noordzeegarnaaltjes
Gestoomde verse Noorse zalm Belle Vue
spiesje van scampi met pesto & mozarella bambini
Gerookt duo van forel en zalm met ui en mierikswortelsaus
Vitello Tonnato met kappertjes
Zacht gegaard ruggebraad met fruitgarnituur
Zuiderse kippereepjes met rucola en ananas
Meloen met Ganda ham
Griekse salade
Gegarnierde eitjes
Dagverse rauwkost & groentemixen
Aardappelsla, pastasla en rijstsla
Koude sausjes : tartaar, cocktail en mayonaise
Broodjesbar (3 st pp)
PRIJZENTABEL

‣
‣

Kant en klaar geleverd

Vanaf 6 personen

22,00 €

Vanaf 25 personen

21,50 €

Met borden en
bestekservice
22,00 €
+ vast 50,00 €
23,50 €

Met buffet
bedieningsservice
Op aanvraag

Vanaf 50 personen

21,00 €

23,00 €

25,50 €

Vanaf 100 personen

20,50 €

22,00 €

25,00 €

Op aanvraag

het standaard dessertenbuffet omvat de klassiekers chocolademoes, hoeverijstepap met bruine suiker,
tiramisu en verse fruitsalade, traditioneel geportioneerd. Er wordt 1,5 dessert per persoon voorzien.
Het dessertenbuffet van het huis is een uitgebreid pallet aan mini dessertjes, bavaroises en gebakjes,
Je wordt verwend met 4 dessertjes per persoon.
Kant en klaar geleverd
Soep naar keuze

2,25 €

Met borden en
bestekservice
2,25 €

Standaard dessertenbuffet

3,25 €

3,25 €

3,50 €

Dessertenbuffet van het huis

4,25 €

4,25 €

4,50 €

Tafelaankleding met non woven tafelbedekking en servetten in een
kleurencombinatie naar keuze
Tafelaankleding met zwart of wit tafellinnen

Met buffet
bedieningsservice
2,50 €

2,50 €
3,00 €

Tafelbloemen en kaarsen op maat

Tel 014378250
Pasko Feestservice bvba

info@pasko.be
Kattenberg 8 – 2480 Dessel

Deze prijslijst is geldig vanaf 01/05/2018 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

www.pasko.be
volg ons via

Koud Buffet 4
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Tomaatje met Noordzeegarnaaltjes
Gestoomde verse Noorse zalm belle vue
Amuse van scampi’s met appel en spekjes
BAVAROIS van rivierkreeftjes met wasabi
Trio van gerookte vis : zalm, paling & forel
Rundercarpaccio met parmesan
Meesterlycke ham met kruidige roomkaas
Gerookte eendeborst met mango
Vitello tonnato met kappertjes
Zuiderse kippereepjes met rucola en ananas
Gegarnierde eitjes
Dagverse rauwkost & groentemixen
Aardappelsla, pastasla en rijstsla
Koude sausjes : tartaar, cocktail en mayonaise
Broodjesbar (3 st pp)
PRIJZENTABEL

‣
‣

Kant en klaar geleverd

Vanaf 6 personen

25,00 €

Vanaf 25 personen

24,50 €

Met borden en
bestekservice
25,00 €
+ vast 50,00 €
26,50 €

Met buffet
bedieningsservice
Op aanvraag

Vanaf 50 personen

24,00 €

26,00 €

28,50 €

Vanaf 100 personen

23,50 €

25,00 €

28,00 €

Op aanvraag

het standaard dessertenbuffet omvat de klassiekers chocolademoes, hoeverijstepap met bruine suiker,
tiramisu en verse fruitsalade, traditioneel geportioneerd. Er wordt 1,5 dessert per persoon voorzien.
Het dessertenbuffet van het huis is een uitgebreid pallet aan mini dessertjes, bavaroises en gebakjes,
Je wordt verwend met 4 dessertjes per persoon.
Kant en klaar geleverd
Soep naar keuze

2,25 €

Met borden en
bestekservice
2,25 €

Standaard dessertenbuffet

3,25 €

3,25 €

3,50 €

Dessertenbuffet van het huis

4,25 €

4,25 €

4,50 €

Tafelaankleding met non woven tafelbedekking en servetten in een
kleurencombinatie naar keuze
Tafelaankleding met zwart of wit tafellinnen

Met buffet
bedieningsservice
2,50 €

2,50 €
3,00 €

Tafelbloemen en kaarsen op maat

Tel 014378250
Pasko Feestservice bvba

info@pasko.be
Kattenberg 8 – 2480 Dessel

Deze prijslijst is geldig vanaf 01/05/2018 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

www.pasko.be
volg ons via

KOUD EN warm Buffet 1
KOUD BUFFET
‣ gestoomde verse Noorse zalm belle vue / ½ perzik met huisbereide tonijnmoes

‣
‣
‣

Zacht gegaard Ardeens gebraad / Beenhamrolletje met witte asperges
Gegrilde kipfilet met fruit van het seizoen / Gegarnierde eitjes / Aardappelsla, pastasla en rijstsla
Koude sausjes : tartaar, cocktail en mayonaise

WARM BUFFET
Orloffsgebraad

‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

‣
‣

‣
‣
‣

Varkensrugfiletgebraad met
champignonroomSAUS
kipfilet stroganoff
Vol au vent
Konijn op grootmoeders wijze
Konijn met pruimen
Gebraden gehaktballetjes met noordkrieken
Balletjes in tomatensaus
Kalkoenreepjes in zoetzure saus
Vanaf aantal personen
Aantal warme gerechten

10
3

‣
‣
‣
‣
‣
‣

Normandische tongscharrolletjes
Noordzeevisserspannetje uit de oven
WOKschotel MET VaRKENSREEPJES & PIRI PIRI
KRUIDEN
PITTIGE wokSCHOTEL met TOFU
Tagliatelli met kippeblokjes en curry
Lasagna bolognese
Penne Carbonara
PENNE A L’ARABIATA
Tortelloni met Ricotta en spinazie
15
4

30
5

60
6

Dagverse rauwkost & groentemixen
Broodjesbar
PRIJZENTABEL

Kant en klaar geleverd

Vanaf 10 personen

19,00 €

Vanaf 25 personen

18,50 €

Met borden en
bestekservice
19,00 €
+ vast 50,00 €
20,50 €

Met buffet
bedieningsservice
Op aanvraag

Vanaf 50 personen

18,00 €

20,00 €

23,00 €

Vanaf 100 personen

17,50 €

19,50 €

22,50 €

Op aanvraag

het standaard dessertenbuffet omvat de klassiekers chocolademoes, hoeverijstepap met bruine suiker,
tiramisu en verse fruitsalade, traditioneel geportioneerd. Er wordt 1,5 dessert per persoon voorzien.
Het dessertenbuffet van het huis is een uitgebreid pallet aan mini dessertjes, bavaroises en gebakjes,
Je wordt verwend met 4 dessertjes per persoon.
Kant en klaar geleverd
Soep naar keuze

2,25 €

Met borden en
bestekservice
2,25 €

Standaard dessertenbuffet

3,25 €

3,25 €

3,50 €

Dessertenbuffet van het huis

4,25 €

4,25 €

4,50 €

Tafelaankleding met non woven tafelbedekking en servetten in een
kleurencombinatie naar keuze
Tafelaankleding met zwart of wit tafellinnen

Met buffet
bedieningsservice
2,50 €

2,50 €
3,00 €

Tafelbloemen en kaarsen op maat

Tel 014378250
Pasko Feestservice bvba

info@pasko.be
Kattenberg 8 – 2480 Dessel

Deze prijslijst is geldig vanaf 01/05/2018 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

www.pasko.be
volg ons via

KOUD EN warm Buffet 2
KOUD BUFFET
‣ gestoomde verse Noorse zalm belle vue / Tomaatje gevuld met krabsla

‣
‣
‣
‣

Gerookte forel met ui en mierikswortel / ½ perzik met huisbereide tonijnmoes
Zacht gegaard ruggebraad / Beenhamrolletje met witte asperges
Gegarnierde eitjes / Dagverse rauwkost & groentemixen / Aardappelsla, pastasla en rijstsla
Koude sausjes : tartaar, cocktail en mayonaise / Broodjesbar

WARM BUFFET
‣ Orloffsgebraad

‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

‣
‣
‣

Varkensrugfiletgebraad met
champignonroomSAUS
kipfilet stroganoff
Vol au vent
Konijn op grootmoeders wijze
Konijn met pruimen
Gebraden gehaktballetjes met noordkrieken
Balletjes in tomatensaus
Kalkoenreepjes in zoetzure saus
Vanaf aantal personen
Aantal warme gerechten

10
3

‣
‣
‣
‣
‣
‣

Normandische tongscharrolletjes
Noordzeevisserspannetje uit de oven
WOKschotel MET VaRKENSREEPJES & PIRI PIRI
KRUIDEN
PITTIGE wokSCHOTEL met TOFU
Tagliatelli met kippeblokjes en curry
Lasagna bolognese
Penne Carbonara
PENNE A L’ARABIATA
Tortelloni met Ricotta en spinazie
15
4

30
5

60
6

Warm groentenboeket inbegrepen
Aardappelen naar keuze inbegrepen : kroketjes, pommes duchesses, puree, gratin, in olijfolie gebakken
krieltjes, kruidige krieltjes, groentenpuree’s (Ter info : te frituren aardappelen worden ongebakken meegeleverd)
PRIJZENTABEL
Kant en klaar geleverd
Met borden en
Met buffet
bestekservice
bedieningsservice
Vanaf 10 personen
22,00 €
22,00 €
Op aanvraag
+ vast 50,00 €
Vanaf 25 personen
21,50 €
23,50 €
Op aanvraag

‣
‣

Vanaf 50 personen

21,00 €

23,00 €

26,00 €

Vanaf 100 personen

20,50 €

22,50 €

25,50 €

het standaard dessertenbuffet omvat de klassiekers chocolademoes, hoeverijstepap met bruine suiker,
tiramisu en verse fruitsalade, traditioneel geportioneerd. Er wordt 1,5 dessert per persoon voorzien.
Het dessertenbuffet van het huis is een uitgebreid pallet aan mini dessertjes, bavaroises en gebakjes,
Je wordt verwend met 4 dessertjes per persoon.
Kant en klaar geleverd
Met borden en
Met buffet
bestekservice
bedieningsservice
Soep naar keuze
2,25 €
2,25 €
2,50 €
Standaard dessertenbuffet

3,25 €

3,25 €

3,50 €

Dessertenbuffet van het huis

4,25 €

4,25 €

4,50 €

Tafelaankleding met non woven tafelbedekking en servetten in een
kleurencombinatie naar keuze
Tafelaankleding met zwart of wit tafellinnen

2,50 €
3,00 €

Tafelbloemen en kaarsen op maat

Tel 014378250
Pasko Feestservice bvba

info@pasko.be
Kattenberg 8 – 2480 Dessel

Deze prijslijst is geldig vanaf 01/05/2018 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

www.pasko.be
volg ons via

KOUD EN warm Buffet 3
KOUD BUFFET
‣ Tomaatje gevuld met Noordzeegarnaaltjes / Bandarillo van scampi, pesto en mozarella bambini

‣
‣
‣
‣
‣

Gerookt duo van forel en zalm met ui en mierikswortelsaus
Vitello Tonnato met kappertjes / Zuiderse kippereepjes met rucola en ananas
Meloen met Ganda ham / Griekse salade
Gegarnierde eitjes / Dagverse rauwkost & groentemixen / Aardappelsla, pastasla en rijstsla
Koude sausjes : tartaar, cocktail en mayonaise / Broodjesbar

WARM BUFFET
‣ Varkenshaasje met champignonroom

‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Kalkoenhaasje in Serranoham MET ROZE PEPERSAUS
Eendefilet met sinaasjus
Vlaamse stoverij met Trappistenbier
varkenswangetjes met rodenbach
kippestukjes met thaise rode curry
Kabeljauwhaasje met preiroom
Tongschar met Granny Smith appeltjes en kerrie
victoriabaars met tuinkruiden
Vanaf aantal personen
Aantal warme gerechten

10
3

‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

schelvishaasje met paprikajus
Noordzeevisserspannetje uit de oven
Gegrilde zalm met mosterdsaus
Wokschotel met kip, citroengras en linguinepasta
Pasta tricolore met kip en pesto rosso
pASTA met chorizo, olijfjes, tomaat en
cheddarkaas
penne a l’arabiata
Tortelloni met Ricotta en spinazie
15
30
4
5

60
6

Warm groentenboeket inbegrepen
Aardappelen naar keuze inbegrepen : kroketjes, pommes duchesses, puree, gratin, in olijfolie gebakken
krieltjes, kruidige krieltjes, groentenpuree’s (Ter info : te frituren aardappelen worden ongebakken meegeleverd)
PRIJZENTABEL
Kant en klaar geleverd
Met borden en
Met buffet
bestekservice
bedieningsservice
Vanaf 15 personen
24,50 €
24,50 €
Op aanvraag
+ vast 50,00 €
Vanaf 25 personen
24,00 €
26,00 €
Op aanvraag

‣
‣

Vanaf 50 personen

23,50 €

25,50 €

28,50 €

Vanaf 100 personen

23,00 €

25,00 €

28,00 €

het standaard dessertenbuffet omvat de klassiekers chocolademoes, hoeverijstepap met bruine suiker,
tiramisu en verse fruitsalade, traditioneel geportioneerd. Er wordt 1,5 dessert per persoon voorzien.
Het dessertenbuffet van het huis is een uitgebreid pallet aan mini dessertjes, bavaroises en gebakjes,
Je wordt verwend met 4 dessertjes per persoon.
Kant en klaar geleverd
Met borden en
Met buffet
bestekservice
bedieningsservice
Soep naar keuze
2,25 €
2,25 €
2,50 €
Standaard dessertenbuffet

3,25 €

3,25 €

3,50 €

Dessertenbuffet van het huis

4,25 €

4,25 €

4,50 €

Tafelaankleding met non woven tafelbedekking en servetten in een
kleurencombinatie naar keuze
Tafelaankleding met zwart of wit tafellinnen

2,50 €
3,00 €

Tafelbloemen en kaarsen op maat

Tel 014378250
Pasko Feestservice bvba

info@pasko.be
Kattenberg 8 – 2480 Dessel

Deze prijslijst is geldig vanaf 01/05/2018 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

www.pasko.be
volg ons via

KOUD EN warm Buffet 4
KOUD BUFFET
‣ Tomaatje met Noordzeegarnaaltjes / Amuse van scampi’s met appel en spekjes

‣
‣
‣
‣

Trio van gerookte vis : zalm, paling & forel
Rundercarpaccio met parmesan / Meesterlycke ham met kruidige roomkaas / Gerookte eendeborst met mango
Gegarnierde eitjes / Dagverse rauwkost & groentemixen / Aardappelsla, pastasla en rijstsla
Koude sausjes : tartaar, cocktail en mayonaise / Broodjesbar

WARM BUFFET
‣ Varkenshaasje “Duroc” met pepersaus

‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

kalfslende met jus van dragon
parelhoendersuprèmes archiduc
melkbig met cognacsaus
bacon van mechelse koekoek met brugse kaas en
serranoham

‣
‣
‣

kalfsblanquette
lamssteak met tijmsaus
Kabeljauwhaasje met bieslookbotersaus
Tongschar met gerookte zalm en …
Vanaf aantal personen
Aantal warme gerechten

‣
‣
‣
‣
‣

10
3

Gegrilde zalm met béarnaise
scampi’s in lookroom
scampi wok met pittige kruiden
wok met zongedroodge tomaat & basmati rijst
pappardelle met zoetwatergarnalen en indische
curry
penne parmesan, ham, breydelspek en champignons
farfalle met gorgonzola & broccoli
lasagna verde
15
4

30
5

60
6

Warm groentenboeket inbegrepen
Aardappelen naar keuze inbegrepen : kroketjes, pommes duchesses, puree, gratin, in olijfolie gebakken
krieltjes, kruidige krieltjes, groentenpuree’s (Ter info : te frituren aardappelen worden ongebakken meegeleverd)
PRIJZENTABEL
Kant en klaar geleverd
Met borden en
Met buffet
bestekservice
bedieningsservice
Vanaf 15 personen
27,50 €
27,50 €
Op aanvraag
+ vast 50,00 €
Vanaf 25 personen
27,00 €
29,00 €
Op aanvraag
Vanaf 50 personen

26,00 €

28,00 €

31,00 €

Vanaf 100 personen

25,00 €

27,00 €

30,00 €

‣

het standaard dessertenbuffet omvat de klassiekers chocolademoes, hoeverijstepap met bruine suiker,
tiramisu en verse fruitsalade, traditioneel geportioneerd. Er wordt 1,5 dessert per persoon voorzien.

‣

Het dessertenbuffet van het huis is een uitgebreid pallet aan mini dessertjes, bavaroises en gebakjes,
Je wordt verwend met 4 dessertjes per persoon.
Kant en klaar geleverd
Met borden en
Met buffet
bestekservice
bedieningsservice
Soep naar keuze
2,25 €
2,25 €
2,50 €
Standaard dessertenbuffet

3,25 €

3,25 €

3,50 €

Dessertenbuffet van het huis

4,25 €

4,25 €

4,50 €

Tafelaankleding met non woven tafelbedekking en servetten in een
kleurencombinatie naar keuze
Tafelaankleding met zwart of wit tafellinnen

2,50 €
3,00 €

Tafelbloemen en kaarsen op maat

Tel 014378250
Pasko Feestservice bvba

info@pasko.be
Kattenberg 8 – 2480 Dessel

Deze prijslijst is geldig vanaf 01/05/2018 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

www.pasko.be
volg ons via

warm Buffet 1
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

‣
‣

Varkensrugfiletgebraad met
champignonroomSAUS
kipfilet stroganoff
Vol au vent
Konijn op grootmoeders wijze
Konijn met pruimen
Gebraden gehaktballetjes met noordkrieken
Balletjes in tomatensaus
Kalkoenreepjes in zoetzure saus

‣

‣
‣
‣
‣
‣
‣

Normandische tongscharrolletjes
Noordzeevisserspannetje uit de oven
WOKschotel MET VaRKENSREEPJES & PIRI PIRI
KRUIDEN
PITTIGE wokSCHOTEL met TOFU
Tagliatelli met kippeblokjes en curry
Lasagna bolognese
Penne Carbonara
PENNE A L’ARABIATA
Tortelloni met Ricotta en spinazie

Vanaf aantal personen

10

15

30

60

Aantal warme gerechten

3

4

5

6

Rauwkostgroentjes
Broodjesbar (3 st pp)
PRIJZENTABEL

‣

‣
‣
‣

Orloffsgebraad

Kant en klaar geleverd

Vanaf 6 personen

15,50 €

Vanaf 25 personen

15,00 €

Met borden en
bestekservice
15,50 €
+ vast 50,00 €
17,00 €

Met buffet
bedieningsservice
Op aanvraag

Vanaf 50 personen

14,50 €

16,50 €

19,50 €

Vanaf 100 personen

14,00 €

15,50 €

19,00 €

Op aanvraag

het standaard dessertenbuffet omvat de klassiekers chocolademoes, hoeverijstepap met bruine suiker,
tiramisu en verse fruitsalade, traditioneel geportioneerd. Er wordt 1,5 dessert per persoon voorzien.
Het dessertenbuffet van het huis is een uitgebreid pallet aan mini dessertjes, bavaroises en gebakjes,
Je wordt verwend met 4 dessertjes per persoon.
Kant en klaar geleverd
Soep naar keuze

2,25 €

Met borden en
bestekservice
2,25 €

Standaard dessertenbuffet

3,25 €

3,25 €

3,50 €

Dessertenbuffet van het huis

4,25 €

4,25 €

4,50 €

Tafelaankleding met non woven tafelbedekking en servetten in een
kleurencombinatie naar keuze
Tafelaankleding met zwart of wit tafellinnen

Met buffet
bedieningsservice
2,50 €

2,50 €
3,00 €

Tafelbloemen en kaarsen op maat

Tel 014378250
Pasko Feestservice bvba

info@pasko.be
Kattenberg 8 – 2480 Dessel

Deze prijslijst is geldig vanaf 01/05/2018 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

www.pasko.be
volg ons via

warm Buffet 2
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

‣
‣
‣

Varkensrugfiletgebraad met
champignonroomSAUS
kipfilet stroganoff
Vol au vent
Konijn op grootmoeders wijze
Konijn met pruimen
Gebraden gehaktballetjes met noordkrieken
Balletjes in tomatensaus
Kalkoenreepjes in zoetzure saus

‣

‣
‣
‣
‣
‣
‣

Normandische tongscharrolletjes
Noordzeevisserspannetje uit de oven
WOKschotel MET VaRKENSREEPJES &
PIRI PIRI KRUIDEN
PITTIGE wokSCHOTEL met TOFU
Tagliatelli met kippeblokjes en curry
Lasagna bolognese
Penne Carbonara
PENNE A L’ARABIATA
Tortelloni met Ricotta en spinazie

Vanaf aantal personen

10

15

30

60

Aantal warme gerechten

3

4

5

6

Warm groentenboeket INBEGREPEN
Aardappelen naar keuze inbegrepen : kroketjes, pommes duchesses, puree, gratin, in olijfolie
gebakken krieltjes, kruidige krieltjes, groentenpuree’s
Ter info : te frituren aardappelen worden ongebakken meegeleverd

PRIJZENTABEL

‣

‣
‣
‣

Orloffsgebraad

Kant en klaar geleverd

Vanaf 6 personen

17,50 €

Vanaf 25 personen

17,00 €

Met borden en
bestekservice
17,50 €
+ vast 50,00 €
19,00 €

Met buffet
bedieningsservice
Op aanvraag

Vanaf 50 personen

16,50 €

18,50 €

21,50 €

Vanaf 100 personen

16,00 €

17,50 €

21,00 €

Op aanvraag

het standaard dessertenbuffet omvat de klassiekers chocolademoes, hoeverijstepap met bruine suiker,
tiramisu en verse fruitsalade, traditioneel geportioneerd. Er wordt 1,5 dessert per persoon voorzien.
Het dessertenbuffet van het huis is een uitgebreid pallet aan mini dessertjes, bavaroises en gebakjes,
Je wordt verwend met 4 dessertjes per persoon.
Kant en klaar geleverd
Soep naar keuze

2,25 €

Met borden en
bestekservice
2,25 €

Standaard dessertenbuffet

3,25 €

3,25 €

3,50 €

Dessertenbuffet van het huis

4,25 €

4,25 €

4,50 €

Tafelaankleding met non woven tafelbedekking en servetten in een
kleurencombinatie naar keuze
Tafelaankleding met zwart of wit tafellinnen

Met buffet
bedieningsservice
2,50 €

2,50 €
3,00 €

Tafelbloemen en kaarsen op maat

Tel 014378250
Pasko Feestservice bvba

info@pasko.be
Kattenberg 8 – 2480 Dessel

Deze prijslijst is geldig vanaf 01/05/2018 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

www.pasko.be
volg ons via

warm Buffet 3
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

‣
‣

Kalkoenhaasje in Serranoham MET ROZE
PEPERSAUS
Provençaalse gevogeltebrochette
Eendefilet met sinaasjus
Vlaamse stoverij met Trappistenbier

‣

‣
‣

varkenswangetjes met rodenbach
kippestukjes met thaise rode curry
Kabeljauwhaasje met preiroom

‣
‣

Tongscharrolletjes met Granny Smith
appeltjes en kerrie

victoriabaars met tuinkruiden
schelvishaasje met paprikajus
Noordzeevisserspannetje uit de oven
Gegrilde zalm met mosterdsaus
Wokschotel met kip, citroengras en
linguinepasta
Pasta tricolore met kip en pesto rosso
pASTA met chorizo, olijfjes, tomaat en
cheddarkaas
farfalle met gorgonzola & broccoli
Tortelloni met Ricotta en spinazie

Vanaf aantal personen

10

15

30

60

Aantal warme gerechten

3

4

5

6

Warm groentenboeket en aardappelen naar keuze inbegrepen
Ter info : te frituren aardappelen worden ongebakken meegeleverd

PRIJZENTABEL

‣

‣
‣
‣
‣
‣

Varkenshaasje met champignonroom

Kant en klaar geleverd

Vanaf 6 personen

19,00 €

Vanaf 25 personen

18,50 €

Met borden en
bestekservice
19,00 €
+ vast 50,00 €
20,50 €

Met buffet
bedieningsservice
Op aanvraag

Vanaf 50 personen

18,00 €

20,00 €

23,00 €

Vanaf 100 personen

17,50 €

19,00 €

22,50 €

Op aanvraag

het standaard dessertenbuffet omvat de klassiekers chocolademoes, hoeverijstepap met bruine suiker,
tiramisu en verse fruitsalade, traditioneel geportioneerd. Er wordt 1,5 dessert per persoon voorzien.
Het dessertenbuffet van het huis is een uitgebreid pallet aan mini dessertjes, bavaroises en gebakjes,
Je wordt verwend met 4 dessertjes per persoon.
Kant en klaar geleverd
Soep naar keuze

2,25 €

Met borden en
bestekservice
2,25 €

Standaard dessertenbuffet

3,25 €

3,25 €

3,50 €

Dessertenbuffet van het huis

4,25 €

4,25 €

4,50 €

Tafelaankleding met non woven tafelbedekking en servetten in een
kleurencombinatie naar keuze
Tafelaankleding met zwart of wit tafellinnen

Met buffet
bedieningsservice
2,50 €

2,50 €
3,00 €

Tafelbloemen en kaarsen op maat

Tel 014378250
Pasko Feestservice bvba

info@pasko.be
Kattenberg 8 – 2480 Dessel

Deze prijslijst is geldig vanaf 01/05/2018 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

www.pasko.be
volg ons via

warm Buffet 4
‣
‣
‣
‣
‣

Varkenshaasje “Duroc” met pepersaus

‣
‣
‣
‣
‣

kalfsblanquette

‣
‣

kalfslende met jus van dragon
parelhoendersuprèmes archiduc
melkbig met cognacsaus
bacon van mechelse koekoek met brugse kaas
en serranoham
lamssteak met tijmsaus
Kabeljauwhaasje met bieslookbotersaus
Tongschar met gerookte zalm en …

‣
‣
‣

scampi’s in lookroom

‣

pappardelle met zoetwatergarnalen en
indische curry

‣

penne parmesan, ham, breydelspek en
champignons

‣

GEGRATINEERDE VOLKOREN PENNE MET KAAS,
SPINAZIE EN EI

‣

lasagna VERDE

scampi wok met pittige kruiden
WOK met zongedroodge tomaatJES &
basmati rijst

Gegrilde zalm met béarnaise
Vanaf aantal personen

10

15

30

60

Aantal warme gerechten

3

4

5

6

Warm groentenboeket en aardappelen naar keuze inbegrepen
Ter info : te frituren aardappelen worden ongebakken meegeleverd

PRIJZENTABEL

Kant en klaar geleverd

Vanaf 6 personen

22,00 €

Vanaf 25 personen

21,50 €

Met borden en
bestekservice
22,00 €
+ vast 50,00 €
23,50 €

Met buffet
bedieningsservice
Op aanvraag

Vanaf 50 personen

21,00 €

23,00 €

26,00 €

Vanaf 100 personen

20,50 €

22,00 €

25,50 €

Op aanvraag

‣

het standaard dessertenbuffet omvat de klassiekers chocolademoes, hoeverijstepap met bruine suiker,
tiramisu en verse fruitsalade, traditioneel geportioneerd. Er wordt 1,5 dessert per persoon voorzien.

‣

Het dessertenbuffet van het huis is een uitgebreid pallet aan mini dessertjes, bavaroises en gebakjes,
Je wordt verwend met 4 dessertjes per persoon.
Kant en klaar geleverd
Soep naar keuze

2,25 €

Met borden en
bestekservice
2,25 €

Standaard dessertenbuffet

3,25 €

3,25 €

3,50 €

Dessertenbuffet van het huis

4,25 €

4,25 €

4,50 €

Tafelaankleding met non woven tafelbedekking en servetten in een
kleurencombinatie naar keuze
Tafelaankleding met zwart of wit tafellinnen

Met buffet
bedieningsservice
2,50 €

2,50 €
3,00 €

Tafelbloemen en kaarsen op maat

Tel 014378250
Pasko Feestservice bvba

info@pasko.be
Kattenberg 8 – 2480 Dessel

Deze prijslijst is geldig vanaf 01/05/2018 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

www.pasko.be
volg ons via

FEESTSERVICE
bvba

Kattenberg 8
2480 Dessel
014378250
www.pasko.be
info@pasko.be

BBQ formules
Barbeque 1 : Kies naar eigen voorkeur 3 soorten vlees (3 stuks per persoon +-300gr)
Gemarineerde varkenskotelet
Rauwkostgroenten & groentenmixen
Gemarineerde varkenssaté
Mayonaise, cocktail, tartaar &
Grillworst
barbequesaus
Provençaalse barbequeworst
Aardappel-, rijst- & pastasalade
Chipolata
Broodjesbar
BBQ spek
Gemarineerde kipfilet
Spareribbekes
Ardense hamburger
Kalkoenbrochette
Kippebrochette
Barbeque 2 : Kies naar eigen voorkeur 4 soorten vlees (4 stuks per persoon +-350 à 400gr)
Keuze uit bbq 1 +
Rauwkostgroenten & groentenmixen
Mayonaise, cocktail, tartaar &
barbequesaus
Gemarineerde rundersaté
Mixed grill brochette
Aardappel-, rijst- & pastasalade
Varkenshaasje van de grill
Broodjesbar
Peperrumsteak
Warme saus naar keuze
Kruidige krielaardappelen
Barbeque 3 : Kies naar eigen voorkeur 4 soorten vlees of vis (4stuks per persoon +-350 à 400gr)
Keuze uit bbq 2 +
Rauwkostgroenten & groentenmixen
Mayonaise, cocktail, tartaar &
Kalfsmedaillon
barbequesaus
Kabeljauwhaasje in witte wijn
Aardappel-, rijst- & pastasalade
Zalmhaasje met groentebrunoise
Broodjesbar
Scampibrochette (4st) in lookboter
Warme sauzen naar keuze
Tongrol met gerookte zalm
Kruidige krielaardappelen

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 01-03-2015. Deze prijslijst vervangt alle voorgaande prijslijsten

FEESTSERVICE
bvba

Kattenberg 8
2480 Dessel
014378250
www.pasko.be
info@pasko.be

Degustatie barbeque : (6 kleinere stuk vlees/vis per persoon +-350 à 400gr)
Mini kalkoenbrochette
Ratatouille
Varkenshaasje van de grill
Rauwkostgroenten & groentenmixen
Filet puur
Mayonaise, cocktail, tartaar &
Lamskroontje
barbequesaus
Zalmhaasje met groentebrunoise
Aardappel-, rijst- & pastasalade
Scampibrochette (2st) in lookboter
Broodjesbar
Aardappel in de schil met kruidenboter
Warme sauzen naar keuze

Dessert
Het standaard dessertenbuffet omvat de klassiekers chocolademoes, hoeverijstepap met
bruine suiker, tiramisu en verse fruitsalade, traditioneel geportioneerd. Er wordt 1,5 dessert
per persoon voorzien.
Het dessertenbuffet van het huis omvat een uitgebreid pallet aan mini dessertjes,
bavaroises en gebakjes. Het aanbod gaat van chocomoes tot crème brulée, van
speculoosbavarois tot javanais, kwarktaart, chantillyroom, ambachtelijk ijsroom..... Je wordt
verwend met 4 mini dessertjes per persoon.

Prijstabel
Prijs per persoon

10 tot 25 pers

26 tot 50 pers

51 tot 100 pers

>100 pers

BBQ buffet 1

Op aanvraag

18,00 €

16,00 €

15,00 €

BBQ buffet 2

Op aanvraag

20,00 €

18,00 €

17,00 €

BBQ buffet 3

Op aanvraag

22,00 €

20,00 €

19,00 €

Degustatie BBQ

Op aanvraag

24,00 €

22,00 €

21,00 €

Borden & bestekservice inbegrepen
BBQ toestel, gas en bakservice inbegrepen
Extra bedieningspersoneel : vraag vrijblijvend info
Wens je liever zelf te bakken, vraag naar onze formules zonder bakservice
Supplement standaard dessertenbuffet

3,00 €

Supplement dessertenbuffet van het huis

4,00 €

Tafel- en zaalaankleding

Vraag vrijblijvend info

Bij de borden en bestekservice is de vaat inbegrepen
Alle vermelde prijzen zijn btw inbegrepen

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 01-03-2015. Deze prijslijst vervangt alle voorgaande prijslijsten

FEESTSERVICE
bvba

Kattenberg 8
2480 Dessel
014378250
www.pasko.be
info@pasko.be

Broodjesbuffet
Soep (steeds voorzien van stokbrood)
Tomatenroomsoep met kipballetjes
Fijne groentesoep met kipballetjes
Kipperoomsoep
Erwtensoep

Broodjesbuffet

Ajuinsoep
Bloemkool-broccoliroomsoep
Agnes Sorelsoep
….

(Bij kleinere groepen wordt een selectie gemaakt van broodvariëteiten en beleg)

Tafelbroodjes
Sandwiches & Waldkorn broodjes
Boerenbrood, meergranenbrood en rozijnenbrood
Diverse salades : vleessla – kip curry – gerookte zalm – tonijn – lente groente
Filet Américain preparé
Jonge en belegen kaas
Gekookte & gerookte ham
Salami & kippewit met tuinkruiden

Dessert
Het standaard dessertenbuffet omvat de klassiekers chocolademoes, hoeverijstepap met bruine suiker,
tiramisu en verse fruitsalade, traditioneel geportioneerd. Er wordt 1,5 dessert per persoon voorzien.
Het dessertenbuffet van het huis omvat een uitgebreid pallet aan mini dessertjes, bavaroises en gebakjes. Het
aanbod gaat van chocomoes tot crème brulée, van speculoosbavarois tot javanais, kwarktaart, chantillyroom,
ambachtelijk ijsroom..... Je wordt verwend met 4 mini dessertjes per persoon.

Prijstabel
Prijs per persoon

10 tot 25 pers

26 tot 50 pers

51 tot 100 pers

>100 pers

11,00 €

9,50 €

8,50 €

8,00 €

+ Borden & bestekservice

Op aanvraag

11,50 €

10,00 €

9,00 €

+ Buffet bedieningsservice

Op aanvraag

Op aanvraag

16,00 €

15,00 €

Broodjesbuffet

Supplement soep naar keuze

2,00 €

Supplement standaard dessertenbuffet

3,00 €

Supplement dessertenbuffet van het huis

4,00 €

Tafel- en zaalaankleding

Vraag vrijblijvend info

Bij de borden en bestekservice is de vaat inbegrepen
Alle vermelde prijzen zijn 6% btw inbegrepen, voor bediening 12% btw inbegrepen

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

FEESTSERVICE
bvba

Kattenberg 8
2480 Dessel
014378250
www.pasko.be
info@pasko.be

Landen Buffet
Noorwegen

Amerika

Gebakken zalmfilet met graantjesmosterd
Kabeljauwhaasje met preisaus
Warme groentjes
Aardappelpuree

American hamburgers / cheeseburgers
Pittig gekuide Chicken wings
Spareribbekes
Salad
Tex Mex aardappeltjes

Spanje

Italië

Spaanse paëllapan met kip en zeevruchten
Gefrituurde calamaresringen met tartaarsaus
Patatas bravas

Lasagna bolognese
Pizza pepperoni en pizza mozarella
Penne agli scampi
Ciabatta & foccacia

Griekenland
Souvlakibrochetjes
Moussaka

België

Oosters

Stoofvlees op Vlaamse wijze met
Trappistenbier
Rumsteak met peperroomsaus
Salad
Frietjes en kroketten

Viëtnamese loempia's met zoetzure saus
Babi pangang met bami en nasi goreng
Wokschotel met kippeblokjes, citroengras en
lintpasta

Het aantal gerechten en/of aantal landen wordt bepaald in functie van het aantal genodigden
De buffetten worden opgebouwd in verschillende buffetstandjes en verspreid opgesteld in de feestzaal.
Het buffet is enkel geschikt voor feesten met buffet bediening.

Dessert
Het standaard dessertenbuffet omvat de klassiekers chocolademoes, hoeverijstepap met bruine suiker,
tiramisu en verse fruitsalade, traditioneel geportioneerd. Er wordt 1,5 dessert per persoon voorzien.
Het dessertenbuffet van het huis omvat een uitgebreid pallet aan mini dessertjes, bavaroises en gebakjes. Het
aanbod gaat van chocomoes tot crème brulée, van speculoosbavarois tot javanais, kwarktaart, chantillyroom,
ambachtelijk ijsroom..... Je wordt verwend met 4 mini dessertjes per persoon.

Prijstabel
Prijs per persoon
Landen buffet

50 tot 100 pers

101 tot 150 pers

>150 pers

30,00 €

27,00 €

25,00 €

De vermelde prijzen zijn buffet bediening en 12% btw inbegrepen
Supplement soep naar keuze

2,00 €

Supplement standaard dessertenbuffet

3,00 €

Supplement dessertenbuffet van het huis

4,00 €

Tafel- en zaalaankleding

Vraag vrijblijvend info

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

Kattenberg 8
2480 Dessel
014378250
www.pasko.be
info@pasko.be

FEESTSERVICE
bvba

Pasta Buffet
Soep (steeds voorzien van stokbrood)
Tomatenroomsoep met kipballetjes
Fijne groentesoep met kipballetjes
Italiaanse minestronesoep
Kipperoomsoep
Aspergeroomsoep

Pasta Buffet

Bloemkool-broccoliroomsoep
Paprika-bloemkoolvelouté met mascarponé
Agnes Sorelsoep
Champignonroomsoep verrijkt met kruidenkaas
….

(Keuze maken van aantal gerechten naargelang aantal personen)

Fusilli met stukjes kipfilet en pesto van tomaat
Tricolore concigli met roze peper en gerookte zalm
Tagliatelli met kippeblokjes en curry
Penne agli scampi
Lasagna bolognese
Visserslasagna
Spaghetti bolognese
Macaroni met kaas & hesp
Penne Carbonara
Vanaf aantal personen
Warme gerechten keuze

10 pers
3

Penne à l’Arabiata (pikante tomatensaus)
Penne met scampi, zalm en spinazieroom
Spinazietagliatelli met gebakken varkensreepjes en
roquefort
Pasta Parmezaanse kaas, champignons, spek en
ham
Tortelloni met ricotta & spinazie (veggie)
Farfalle met gorgonzola, basilicum en broccoli
(veggie)

20 pers
4

40 pers
5

60 pers
6

100 pers
7

150 pers
8

Broodjes bar met Foccacia, ciabatta en stokbrood

Dessert
Het standaard dessertenbuffet omvat de klassiekers chocolademoes, hoeverijstepap met bruine suiker,
tiramisu en verse fruitsalade, traditioneel geportioneerd. Er wordt 1,5 dessert per persoon voorzien.
Het dessertenbuffet van het huis omvat een uitgebreid pallet aan mini dessertjes, bavaroises en gebakjes. Het
aanbod gaat van chocomoes tot crème brulée, van speculoosbavarois tot javanais, kwarktaart, chantillyroom,
ambachtelijk ijsroom..... Je wordt verwend met 4 mini dessertjes per persoon.

Prijstabel
Prijs per persoon

10 tot 25 pers

26 tot 50 pers

51 tot 100 pers

>100 pers

15,50 €

15,00 €

14,50 €

14,00 €

+ Borden & bestekservice

Op aanvraag

17,00 €

15,50 €

15,00 €

+ Buffet bedieningsservice

Op aanvraag

Op aanvraag

19,50 €

18,50 €

Pasta buffet

Supplement soep naar keuze

2,00 €

Supplement standaard dessertenbuffet

3,00 €

Supplement dessertenbuffet van het huis

4,00 €

Tafel- en zaalaankleding

Vraag vrijblijvend info

Bij de borden en bestekservice is de vaat inbegrepen
Alle vermelde prijzen zijn 6% btw inbegrepen, voor bediening 12% btw inbegrepen

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

FEESTSERVICE
bvba

Kattenberg 8
2480 Dessel
014378250
www.pasko.be
info@pasko.be

Fuif formule 1
Apero
Nootjes en zoute krakertjes
Rauwkost tapasbordjes met dipsausje

Koude hapjes
Gevarieerd trendy belegde tapasbroodjes
Ganda ham met meloen gedrenkt in rode Porto

Warme hapjes
Mini mix gefrituurd
Mini worstenbroodjes
Spaanse Albondigas (gehaktballetjes) met pittige tomatensaus
Pizza in smaak naar keuze (chorizo, mozarella, tonno, pollo, hawai…)

Dessertenbuffet (in optie)
Dessertenbuffet van het Huis gepresenteerd in mini porties

Nachtbuffetje (in optie)
Soep naar keuze met broodjes opgesteld in een zelfbedieningsbuffetje

Zaalaankleding
Tafelbedekking voor zittende gasten in non woven kwaliteit in kleur naar keuze
Bloemenvaasjes en theelichtjes zijn voorzien
Staantafels (1 per 10 pers) met bijhorende tafelrok zijn inbegrepen
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

Fuif formule 1

18,00 €

16,00 €

15,50 €

15,00 €

+ Nachtbuffetje

19,00 €

17,00 €

16,50 €

16,00 €

De vermelde prijzen zijn bediening en 12% btw inbegrepen
Supplement dessertenbuffet van het huis

4,00 €

Supplement Barkruk per stuk

3,00 €

Tafel- en zaalaankleding

Vraag vrijblijvend info

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

FEESTSERVICE
bvba

Kattenberg 8
2480 Dessel
014378250
www.pasko.be
info@pasko.be

Fuif formule 2
Apero
Nootjes en zoute krakertjes
Rauwkost tapasbordjes met dipsausje

Koude hapjes
Gevarieerd trendy belegde tapasbroodjes
Wrap hapje met gerookte zalm en kruidenkaas

Warme hapjes
Mini Croque monsieur met Ganda ham
Cressonsoepje verfijnd met kerrie
Oud Brugs kaaskroketje met garnituur
Mini American Hamburger

Dessertenbuffet (in optie)
Dessertenbuffet van het Huis gepresenteerd in mini porties

Nachthapje
Frietjes in puntzakje geserveerd

Nachtbuffetje (in optie)
Warme Frankfurterworstjes met sandwiches met sausjes
Warme kippevleugeltjes

Zaalaankleding
Tafelbedekking voor zittende gasten in non woven kwaliteit in kleur naar keuze
Bloemenvaasjes en theelichtjes zijn voorzien
Staantafels (1 per 10 pers) met bijhorende tafelrok zijn inbegrepen
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

Fuif formule 2

20,00 €

18,00 €

17,50 €

17,00 €

+ Nachtbuffetje

22,50 €

20,50 €

20,00 €

19,50 €

De vermelde prijzen zijn bediening en 12% btw inbegrepen
Supplement dessertenbuffet van het huis

4,00 €

Supplement Barkruk per stuk

3,00 €

Tafel- en zaalaankleding

Vraag vrijblijvend info

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

FEESTSERVICE
bvba

Kattenberg 8
2480 Dessel
014378250
www.pasko.be
info@pasko.be

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
Walking Dinner Luxury

50 tot 100 pers

101 tot 150 pers

151 tot 200 pers

>200 pers

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

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

FEESTSERVICE
bvba

Kattenberg 8
2480 Dessel
014378250
www.pasko.be
info@pasko.be

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

Walking Dinner
22,00 €
Streetfood Festival
De vermelde prijzen zijn bediening en 12% btw inbegrepen

20,00 €

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
Zaaldecoratieve technieken

5,00 €
Vraag vrijblijvend info

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

>200 pers
18,00 €

FEESTSERVICE
bvba

Kattenberg 8
2480 Dessel
014378250
www.pasko.be
info@pasko.be

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
Walking Dinner Trendy

50 tot 100 pers

101 tot 150 pers

151 tot 200 pers

>200 pers

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 €

Zaaldecoratieve technieken

Vraag vrijblijvend info

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

FEESTSERVICE
bvba

Kattenberg 8
2480 Dessel
014378250
www.pasko.be
info@pasko.be

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

Walking Dinner
30,00 €
29,00 €
Werelds Wandelbuffet
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 €

Zaaldecoratieve technieken

151 tot 200 pers

>200 pers

28,00 €

27,00 €

Vraag vrijblijvend info

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

