PASTA BUFFET
Voor feesten zonder bedieningsservice
Kies je favoriete gerechten naargelang het aantal gasten op je feest.
Je kan naar believen het warm buffet uitbreiden met soep en/of onze dessertformules.
Het buffet wordt kant en klaar geleverd en voorzien van de nodige chafing dishes.
Neem er gerust de borden en bestekservice bij indien je graag de vaat aan ons overlaat.
Liever een feest met bedienend personeel? Neem dan zeker een kijkje bij de formules met service

o Tagliatelli met kippehaasjes & currysaus

o Pasta met gerookte zalm, prei & kruidenkaas

o Penne Carbonara

o Gegratineerde macaroni met kaas en ham

o Lasagna bolognese

o Spaghetti bolognese

o Tricolore farfalle met roze pepersaus & gerookte
zalm

o Penne met gebakken chorizo, olijfjes,
zontomaat & Cheddarkaas

o Penne agli scampi

o Visserslasagna

o Pasta met Parmezaanse kaas, champignons,
spekjes en ham

o Spinazietagliatelli met varkensfinettes en
Roquefort

o Penne à l’Arabiata met spekjes

o Penne à l’Arabiata

o Tortelloni met Ricotta & spinazie

o Farfalle met Gorgonzola, basilicum & broccoli

 Broodjesbar met ciabatta, focaccia & hoevebotertjes inbegrepen
3 gerechten
vanaf 6 personen
Prijzentabel

4 gerechten
vanaf 15 personen

5 gerechten
vanaf 25 personen

6 gerechten
vanaf 50 personen

Kant en klaar geleverd

Met borden en bestekservice

Vanaf 6 personen

15,50 €

15,50 € + vast 50,00 €

Vanaf 25 personen

15,00 €

17,00 €

Vanaf 50 personen

14,50 €

16,50 €

Vanaf 100 personen

14,00 €

16,00 €

Soep naar keuze

2,25 €

2,40 €

Standaard dessertenbuffet

3,25 €

3,40 €

Taartenbuffet

3,50 €

3,70 €

Dessertenbuffet van het huis

4,25 €

4,40 €

Enkele soepsuggesties : Toscaanse tomatensoep, minestrone soep, paprika-bloemkoolveloute met mascarpone,
courgettesoep met Parmezaanse schilfers…..
Bij alle soepen wordt steeds stokbrood voorzien.
De traditioneel geportioneerde klassiekers chocolademoes, ambachtelijke hoeverijstepap met bruine suiker, tiramisu en
verse fruitsalade vormen het standaard dessertenbuffet. Er wordt 1,5 portie dessert per persoon voorzien.
Het taartenbuffet omvat een mengeling van klassieke taarten op basis van 1,5 portie taart per persoon.
Het dessertenbuffet van het huis bevat een waaier aan mini dessertjes, zowel mousses als bavaroises en gebakjes, In dit
snoepertjesbuffet wordt je verwend met 4 dessertjes per persoon. Het aanbod aan dessertjes breidt uit samen met het
aantal gasten aan je feesttafel.
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Deze prijslijst is geldig vanaf 01/06/2020 en vervangt alle voorgaande prijslijsten.
Gratis levering binnen een straal van 20km en vanaf een bestelwaarde van 200,00 €
Alle prijzen zijn btw inclusief.

