Contorni

€ 2.00 PP/GERECHT

Bijgerechten

_Gemengde soorten sla met kruiden, rode ui en geroosterde
pitjes, verse kruiden, vinaigrette

Hoe Bestellen?

Slow
food

GERECHTEN KUNNEN BESTELD WORDEN VANAF 6 PERSONEN,
BESTEL TIJDIG,MINSTENS 1 WEEK VOOR DATUM

Voor al
uw feesten

WE HELPEN U GRAAG EEN GEPAST MENU SAMEN TE STELLEN.

_Slaatje met rucola, spinazie, paprika, tomaat,
geroosterde pijnboompitten

Voor de kinderen

€ 11.00 PP

2 Gerechten in buffet

_Tortellini (gevulde pasta) Bolognese (gehakt),
tomatensausje

Ossobuco

prijs pp/gerecht

_Ragout van kalfsschenkel (Ossobuco) Milanese (tomaat en
groentjes) met linguini, gremolata

€ 17.50

_Macaroni met licht romig kaassausje met gekookte ham

_Ragout van kalfsschenkel (Ossobuco), Piemontese(tomaat,
morieljes, boleten (paddestoelen)) en papardelle

_Penne tomaat, wortel, courgette, kip

€ 19.50

_Orecchiette (pasta oortjes) met erwtjes, courgette en
broccoli (V)

Lasagne
Prijs

pp, Plateau van 6p of 12p

_Lasagne met vleesragouten zuiderse groentjes

Dolce

€ 9.00

€ 4.50 PP/DESSERT
_Lasagne gorgonzola, rode paprika en aubergine (V)

€ 11.00

_Tiramisu met amarettikoekjes
_Lasagne met groenten (V)

_Panna cotta met coulis en rode vruchten

€ 10.00
_Lasagne met witte vis, zeevruchten, scampi’s en garnalen,

_Chocolademousse

spinazie/ricotta en tomatensausje

€ 15.50

_Panna cotta van witte chocolade met mangocoulis

_Lasagne met ragout van everzwijn, appeltjes en mozzarella

Vraag ook naar onze risotto’s,

(winter)

€ 13.50

canneloni en quiche
Allergenen!

Opwarmen

Onze gerechten kunnen bevatten: soja, noten, granen,
zeevruchten, sesam, sulfieten, vis crustacé, mosterd lupine,

Vanaf 8 personen raden wij aan het buffet
op te warmen en warm te houden in
Chafing Dishes (bain marie)
_Huur Chafing Dish
_Gelkaarsen (4st/Chafing)

€ 15.00/ST
€ 2.00/ST

FOLDER 2019
Voor al uw feesten, recepties,
lunchen, vergaderingen...

melk/room, eieren, selder.
Breng ons zeker op de hoogte van uw allergieën en intoleranties
(V) = Vegetarisch

Prijzen incl 6% btw (afhalen)
ter plaatse met bediening: 12% btw
menu en prijzen onder voorbehoud van wijzigingen
aarzel niet ons te contacteren!

Katelijne Van de Velde
Kanegemstraat 5, 9800 Vinkt 0475 53 91 66

info@pastahuys.be

Antipasti

KL € 7.00 / GR € 9.90

_Italiaanse charcuterie en kaas, olijfjes, gegrilde en/of

Pastabuffet
Tomatensaus/pesto

gedroogde groentjes, involtini’s, tapenades, bruschette
en grissini…

_Penne arrabbiata (pittig kerstomatensausje) (Vegan)
_Penne met sofritto (groentenragout) (Vegan)

Primi piati

_Trofie (pasta uit Ligurië) met groene pesto, artisjok,

voorgerechtenbuffet

boontjes, pijnboompitten en parmigiano (V)

Warme gerechten

_Amatriciana (pittige tomatensaus met gebakken spek)

_Minestrone met of zonder kaas en pancetta (Vegan) € 5.00 PP

verse rucola

_Groene aspergesoep Genuese pesto (seizoen)(V)

€ 5.00 PP

_Penne , polpette di carne (gehaktballetjes), tomatensausje

_Tiziani’s Linzensoep (Vegan)

€ 5.00 PP

_Putanesca (olijven, kappertjes, ansjovis, tomaat)

_Ricotta all forno, rucola, kerstomaatjes (V)

€ 8.00 PP

_Pasta met gebakken chorizo, peperoni (paprika)
_Rigatoni met kip, rode pesto, ui, courgette.

_Hartig taartje Parmigiano melanzana, rode pesto,

€ 8.00 PP

mozzarella(V)

€ 9.50 PP

_Insalata Caprese (Coeur de boeuf tomaat met mozzarella,
basilicum en olijfolie)(V)

_Carbonara (spek) met gebakken champignons en rozemarijn
_Maccheroni met groene asperges, bieslook, Italiaanse ham in
licht roomsausje (seizoen) (+ € 1.00°/ € 0.80* )

_Meloen met Italiaanse ham, citroen en munt(seizoen)
_Crudite van peer, meloen en gorgonzolacréme, nootjes,
rucola(V)

_Orecchiette (pasta oortjes) alla Pugliese, broccoli, look,
chilipeper, Italiaanse ham, parmigiano
_Pasta met gebakken spek, pompoen, champignons,

_Insalada dell Bosco (champignons, rucola, parmigiano,
walnoten) (vegan)

Saliesausje (seizoen)
_Trofie (pasta uit Ligurië) truffelsausje, pancetta en

_Tonijnsalade met Siciliaanse couscous
_Gegrilde groene asperges, courgettes,kerstomaten en
manouri / halloumi (seizoen) (V)

en citroen, courgette of champignons (+ € 2.50°/ € 2.00*)
_Pastaschelpjes met zalm en ricotta, sausje van groene
kruiden, groene en witte asperges (seizoen)
(+ € 2.50°/ € 2.00*)

Gevulde Pasta’s
_Tortelloni(gevulde pasta)met spinazie/ricotta en
tomatensausje (V)
_Fiocchi (gevulde pasta) met peer en 3-kazen,
groene pepersaus, okkernoten (V)
_Fiocchetti (gevulde pasta) met gorgonzola, pancetta,
okkernootjes
_Tortelloni(gevulde pasta)met spinazie/ricotta en
tomatensausje, gebakken champignons of aubergine (V)
_Tortelloni(gevulde pasta)met spinazie/ricotta, pancetta,
romig kaassausje

Room/Kaassaus
Koude gerechten

_Pasta met gebakken scampi’s, romig tomatensausje, chili

champignons (seizoen) (+ € 1.50°/ € 1.00* )

_Panzerotti

funghi/porcini/ricotta en saliesausje,

gebakken knolselder of aubergine (V) (+ € 1.50°/ € 1.00*)
_Quadrelli agnello (lam en tijm) met ragout
van zuiderse groentjes (+ € 3.50°/ € 3.00*)
_Quadrelli agnello (lam en tijm) met mosterdsausje en
champignons (+ € 3.50°/ € 3.00*)
_Rettangoli met zeebaars, citroensausje, kerstomaatjes,
gebakken scampi’s en rivierkreeftjes (+ € 4.50°/ € 4.00*)
_Tortelli met krab en kreeft, crustacé sausje, garnalen en
peultjes (+ € 4.50°/ € 4.00*)

Scampi’s/Zalm/Zeevruchten
_Pasta met gerookte zalm, erwtjes, jonge spinazie, bieslook

_Carpaccio van rundsvlees, olijfolie, look, parmigiano en
rucola(+ € 2.50)

in licht romig sausje
_Maccheroni met groene asperges, bieslook, gerookte zalm

_Vitello tonato(Kalfsvlees met tonijnsaus,
appelkappertjes)(+ € 2.50)

in licht roomsausje (seizoen) (+ € 1.50°/ € 1.00*)
_Pasta met gebakken scampi’s, Genuese groene pestosaus en

Vanaf 12p ook in buffet
bv: 12p, 3gerechten: (€5,00 + €8.00 + €9.50) / 3 = €7.50pp

kerstomaatjes (+ € 2.50°/ € 2.00*)

Incl. Brood en Grana Padano
Prijs pp: €14.80° (3 gerechten)
Prijs pp: €15.70* (4 gerechten)

