
Artisanale Italiaanse keuken

Kerst- en Nieuwjaarmenu 2017

anti-pasti

• Gorgonzolacréme met grissini
• Auberginekaviaar met bruschette
• Uitjses in balsamico, appelkappertjes 
• Gemarineerde kerstomaatjes/champignons
• Venkelsalami

- Prijs per persoon: € 7.00 -

pasta’s in buffet

• Tortelloni(gevulde pasta)met spinazie/ricotta 
en tomatensausje, gebakken champignons en aubergine (V)

• Fiocchi (gevulde pasta) met peer en 3-kazen, 
groene pepersaus, okkernoten (V)

• Pastavlinders met gebakken scampi’s, groene pesto, kerstomaatjes 
en peultjes 

• Pastaschelpjes gevuld met zalm en ricotta, 
sausje van groene kruiden, erwtjes en courgette

• Lasagne met ragout van hertenkalf, appeltjes en mozzarella 
(+ € 1.50)

• Pasta oortjes met paprikasaus, kalkoengehaktballetjes

+ GEMENGD SLAATJE MET KRUIDEN
+ GRANA PADANO EN CIABATTA BROOD

- Prijs per persoon: € 18.50 -
(V) = Vegetarisch

Graag keuze van 3 gerechten

voor de kleinsten

Amichetti (Tortelloni gevuld met  ricotta, 
rabiola kaas, grana padano, broodkruim) in leuke vormpjes
Romig sausje, gekookte ham, erwtjes

- Prijs per persoon: € 12.00 -

dolce

• Tiramisu met vleugje advocaat
of
• Panna cotta met gekarameliseerde mandarijntjes
of
• Chocolademousse met kriekjes

- Prijs per dessert: € 4.50 -

Pasta Huys

0475 53 91 66 | info@pastahuys.be
Wekelijkse nieuwsbrief met gerechten (bestellen vanaf 4 personen) 

Inschrijven op • www.pastahuys.be •

Onze gerechten bevatten mogelijks sporen van allergenen (soja, noten, granen, zeevruchten,  
sesam, sulfieten, vis crustacé, mosterd, lupine, melk/room, eieren, selder). Indien specifieke vereisten  
omtrent allergieën, geef gerust een seintje.

AANGEPASTE WIJNEN

• Bio Prosecco Doc • 
Azienda Agricola Corvezzo – Veneto

- Prijs per fles: € 13.50 -

• Witte wijn - Pecorino 2015 •              
Cantina Orsogna - Abruzzo 

- Prijs per fles: € 11.90 -

• Rode wijn - Montepulciano 2012 •                                                           
Cantine d’Orsogna – Abruzzo

- Prijs per fles: € 11.90 -

bestellen & afhalen
• Kerstavond en/of Kerstdag •

Bestellen voor 17/12
Afhalen op 24/12 tussen 15u30 en 17u00

• Oudejaar en/of Nieuwjaardag •
Bestellen voor 24/12

Afhalen op 31/12 tussen 15u30 en 17u00

menu - € 32.00 -

PRIMI PIATI 

• Gegevulde courgette met ricotta / grana padano,  
gegrilde paprika, venkel, kerstomaatjes, amandelschilfers (V)

of

• Papillotte met roodbaars, spinazie, tomaat,  
rode ui, venkel, kappertjesboter

of

• Kalfscarpaccio met avocadocréme en truffelvinaigrette, 
Grana Padano

SECONDI

• Tortellli Radicchio Rosso, met sausje van geitenkaas 
en rozemarijn, shiitake, pompoen, peultjes (V)

of

• Lasagne met ragout van hertenkalf, appeltjes en mozzarella
of 

• Safraanrisotto met krabvlees, gebakken scampi’s, groene 
aspergepunten, venkel, lente ui (+ € 1.50)

DOLCE

• Tiramisu met vleugje advokaat

of

• Panna cotta met gekarameliseerde mandarijntjes

of

• Chocolademousse met  kriekjes

+ BROOD & BOTER

Bestellen kan vanaf 2 personen


