
Antipasti
_Crema di funghi (champignons) bruschette
_Peperoni e tonino 
_Uitjes in balsamico, olijfjes,  zongedroogde tomaatjes 
_Coppa di parma en Pecorino met noten

Zonder combinatie met andere gerechten
= vanaf 12 personen

€ 9.00

Menu
Antipasti, Primi Piati, Secondi (2 gerechten), Dolci

Vanaf 4p
€ 38.90PP

Dolci
_Tiramisu met Amaretti koekjes, gekonfijte ananas
_Chocolade panna cotta met mangocoulis, framboos
_Caffé Brulée

€ 4.50

€ 9.00

€ 9.00

€ 11.50

Primi Piati
_Italiaans mosselsoepje

_Carpaccio van kalfshaas, zachte vinaigrette van 
 notenolie, limoensap, hazelnoten en groene kruidensla

_Hartig  taartje met aubergine, mozzarella, 
 tomatenpesto (V)

Bestellen per porties van 6 / 9

Graag Keuze van (max.)3 gerechten
incl.: Gemengd slaatje met kruiden, ciabbata brood en

Grana padano

Pasta’s in Buffet
€ 19.50

€ 14.50Feestlasagne
_Lasagne met ragout van hertenkalf, 
 appeltjes en mozzarella

€ 10.00Voor de kleinsten
_Pasta fusilli met tomatensaus, gebakken reepjes kip 
 en spinazie

_Maccheroni, sausje met kaas, ham

Secondi
_Oriechietti (pasta oortjes) met pompoen, shiitake, 
 kipreepjes, saliesausje (V, zonder kip) 

_Fiocchetti gevuld met gorgonzola, gebakken peer en 
 okkernootjes (V) 

_Maccheroni met gebakken scampi’s, of heekfilet (mooie meid)
 safraansausje, fijne groentjes,  gepofte kerstomaat

_Strigoloni, boschampignons, spekjes en 
 truffel 

_Tortelli gevuld met everzwijn, Milanese, gebakken 
 appeltjes en mozzarella

_Tortelli gevuld met krab en kreeft, crustacé sausje, 
 peultjes, zongedroogde tomaatjes (+ € 2.00)

kerst- en nieuwjaarsmenu 

Slow
  food

bestellen kan vanaf 6 personen tenzij anders vermeld, 
prijzen incl. BTW en per persoon  

(V) vegetarisch

_Warme Gerechten in aluminiumschotels met deksel
_Voorgerechten op bord, dessert in glaasjes
_Incl. instructies ‘opwarmen en afwerken’

Huur chafing € 15.00 per stuk vanaf 8 personen 
( opwarmen en warm houden van gerechten ‘pastabuffet’)
Gelkaarsen € 2.00 per stuk

Voor het materiaal wordt er een borg in cash gevraagd

Allergenen!
Onze gerechten kunnen bevatten: soja, noten, granen,
zeevruchten, sesam, sulfieten, vis crustacé, mosterd lupine, 
melk/room, eieren, selder.
Breng ons zeker op de hoogte van uw allergieën en 
intoleranties

Bestellen graag:
Kerst vóór 15/12, afhalen op 24/12 15.30 - 17.00
Oudejaar vóór 22/12, afhalen op 31/12 15.30 - 17.00

Tijdens de feestdagen enkel kerstfolder beschikbaar

Kanegemstraat 5, 9800 Vinkt 0475 53 91 66
info@pastahuys.be


