Fijne
Feestdagen

EINDEJAARSFEESTEN 2018-2019
Wij wensen iedereen een prettig eindejaar en een gelukkig nieuwjaar !

KO U D B U F F E T VA N D E C H E F

FEESTSERVICE

KO U D B U F F E T D E LU X E
Gestoomd zalmmootje

Gestoomd zalmmootje

Tomaatje gevuld met Noordzeegarnaaltjes

Tomaatje gevuld met Noordzeegarnaaltjes
Gerookte forel met ui en mierikswortel

Trio van gerookte zalm, forel en paling met ui en
mierikswortel

Scampi’s gegaard in eigen pantser

Scampi’s gegaard in eigen pantser

Perzik met huisbereide tonijnmoes

Terrine van St Jacobsnootjes met kervel

Zacht gegaard ruggebraad met mosterd

Vitello Tonnato met kappertjes

Rosé gebraden rosbief

Licht aangebakken carpaccio met rucola en
Parmezaanse kaas

Gegrilde kipfilet met winterfruit
Rolletje kalkoenwit met ananaspartjes
Feestelijk gegarnierde eitjes
Dagverse rauwkost & groentemixen

vanaf 4
personen

Ganda ham met meloenpartjes
Gegrilde kipfilet met winterfruit
Wildpastei met vijgenconfit
Feestelijk gegarnierde eitjes

Aardappel- & pastasalade

Dagverse rauwkost & groentemixen

Sausjes : tartaar, cocktail en mayonaise

Aardappel- & pastasalade

Broodjesbar (3 st pp)

Sausjes : tartaar, cocktail en mayonaise
Broodjesbar (3 st pp)

22,00 € pp

26,00 € pp

WARM BUFFET
Stel in 3 stappen je warm buffet samen

VLAAMSE KLASSIEKERS
We voorzien een mix van Vlaamse klassiekers vergezeld van
salade en rauwkostbar, mayonaise en sandwiches.

STAP 1 : KIES VLEES, VIS & SAUZEN
minimum 2 personen per gerecht
Varkenshaasje

Gevulde Mechelse koekoek

Everzwijnfiletgebraad

Champignonroomsaus

Peperroomsaus

Poivradesaus

KIES JE FAVORIETE GERECHTEN & SAUZEN
minimum 2 personen per gerecht
Varkensruggebraad

Gebakken zalm

Victoriabaars

Tongscharfilet

Preiroomsaus

Tuinkruidensaus

Mosterdsaus

Wildstoofpotje met St
Bernard trappist

Oostends visserspannetje
Nantua

Pasta pesto verde met
pittenmix en kerstomaat

Kalkoenrollade

Kipfilet

Jagersaus

Champignonroomsaus

Vlaamse stoverij

Vol au Vent

Rauwkost en salademix, mayonaise

STAP 2 : KIES GROENTEN

Sandwiches (3 st pp)

minimum 2 personen per groentengerecht
Witloofstammetjes

Wortelstaafjes

Winterse schorseneren in
bechamelsaus

Brusselse spruitjes met
spekjes

Halve appeltjes met
veenbessensaus

Kleurrijke roerbakmix

STAP 3 : KIES AARDAPPELEN

minimum 2 personen per aardappelgerecht
Kroketten (7st pp)

Gratin Dauphinois

Halve krieltjes in hun veldjasje

Savooistoemp

20,00 € pp

15,00 € pp

vanaf 2
personen

Deze formule kan vanaf 15 personen ook warm afgehaald worden
inclusief chafing dishes en brandpasta
aan de prijs van 23,00 € pp

FEESTSERVICE
Deze formule kan vanaf 15 personen ook warm afgehaald worden
inclusief chafing dishes en brandpasta
aan de prijs van 17,00 € pp

Chafing dishes inbegrepen zolang de voorraad strekt

Chafing dishes inbegrepen zolang de voorraad strekt

APERITIEF

VOORGERECHTEN

Tartaar van rode biet met gerookte
paling & mierikswortel per 4 st
5,00 €

Bavarois van forel en zalm met een
sausje van gepureerde broccoli 6,50 €

Ricotta moes met vijg en gedroogde
Parma ham per 4 st
5,00 €

Klassiek Noors vissersbord

Gerookt kippewit met mango
macedoine per 4 st

5,00 €

Pizzabuideltjes met spinazie & tomaat
mozarella vulling per 6 st
6,00 €
Sharing plate (mix voor +- 4 pers)

15,00 €

(olijfjes, Ganda ham, gerookte zalm, Fagotin,
chorizo, kerstomaatjes, mozarella bambini)

merry
christmas

7,50 €

Caesar salade met kippehaasjes,
ansjovis, croutons & paprika yoghurt
vinaigrette
5,50 €
Vitello Tonnato met kappertjes
Salade van meloen, mango,
feta & dressing van sjalotjes

6,00 €

5,50 €

Alle voorgerechten worden serveerklaar
gedresseerd op een porceleinen bord
(waarborg 5,00 €)

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

SOEPEN
Tomatenroom met kipballetjes

4,00 €

Pompoensoepje met mosterd
& Camembert

4,50 €

Vélouté van boschampignons met
snippers gerookte eendeborst 5,00 €
Broodjes per stuk

0,30 €

Stokbrood wit per stuk

1,20 €

Stokbrood bruin per stuk

1,40 €

Alle soepen zijn verpakt per liter

happy
new year

NAGERECHTEN
Chocolademoes van witte en
melkchocolade

2,10 €

Huisbereide speculoosmoes
met krokante crumble

2,25 €

Verse hoeve rijstepap
met bruine suiker

2,00 €

Kaasbordje

6,00 €

6,50 €

Mix van 5 mini dessertjes
Tweekleurenchocolademoes, frambozenbavarois,
speculoosmoes met krokante crumble, javanais,
bokkepootje met vanillevulling

merry
christmas

Groenten (éénpersoonsporties)
Witloofstammetjes
Wortelstaafjes
Winterse schorseneren met
béchamelsaus
Brusselse spruitjes met spekjes
2 halve appeltjes met
veenbessensaus
Kleurrijke wokmix
Aardappelen
Aardappelkroketten per 14 st
Gratin dauphinoise per 300 gr
Gratin dauphinoise per 1000 gr
Halve krielaardappeltjes
in de schil per 300 gr
Halve krielaardappeltjes
in de schil per 1000 gr
Savooistoemp per 300 gr
Savooistoemp per 1000 gr

Hawaiiaans eitje
3,50 €
2,50 €

Hoofdgerecht

2,50 €
2,50 €

Kipfilet met appelmoes en
aardappelpuree

2,50 €
4,00 €

2,50 €
7,50 €
2,50 €
7,50 €

014378250
www.pasko.be
info@pasko.be

4,00 €

7,00 €

Frikandellen (6) met kriekjes en
aardappelpuree
6,00 €

2,50 €
2,75 €
9,00 €

FEESTSERVICE
Kattenberg 8, 2480 Dessel

KIDS CORNER
Voorgerecht

Extra los verkrijgbare bijgerechten

Oude Amsterdammer, Antwerps Pikantje, Rambol met
noten, zachte Brugse Blomme, Damse Mokke

Dessertenpallet

BIJGERECHTEN

HAPPY
NEW YEAR

Fijne
Feestdagen

W AT - W A A R - W A N N E E R
Wij wensen iedereen een prettig eindejaar en een gelukkig nieuwjaar !

Onze Eindejaarsfolder is geldig van
22 december 2018 t/m 1 januari 2019
Uiterlijke besteldata
voor kerstmis tot 17 december
voor nieuwjaar tot 24 december
Afhaaluren tijdens de eindejaarsperiode
Zaterdag 22/12/18 :

10u00 – 17u00

Zondag 23/12/18 :

10u00 – 17u00

Maandag 24/12/18 : 10u00 – 17u00
Dinsdag 25/12/18 :

10u00 – 17u00

Zaterdag 29/12/18 :

10u00 – 17u00

Zondag 30/12/18 :

10u00 – 17u00

Maandag 31/12/18 :

12u00 – 17u00

Dinsdag 01/01/19 :

12u00 – 17u00

FEESTSERVICE

Je kan je bestelling doorgeven via het
webformulier, info@pasko.be of
telefonisch via 014378250
We sturen steeds een bevestigingsmail met de
bijhorende bestelbon.
Zonder bestelbon is je bestelling niet geldig.
Opwarminstructies worden bij je bestelling
gevoegd
Bancontact is aanwezig bij afhaling,
Contante betaling aan de chauffeur bij levering
Warm afhalen kan enkel voor de buffet formules en
vanaf 15 personen.
Bestellingen vanaf 300,00 € leveren we gratis in
Dessel, Retie & Mol, andere gemeenten op
aanvraag. Contacteer ons om de
beschikbaarheid van het gewenste uur te
controleren
Borden en bestekservice met vaat mogelijk
2,00 € pp met een minimum van 50,00 €

