naam:
tel.nr:

Prijzen gelden vanaf januari 2019

Bij ons kunt U, van dinsdag tot vrijdag van 9:00 tot 18:00,
zaterdag van 9:00 tot 17:00, terecht voor:
Diverse maaltijden, elke dag vers gemaakt uit eigen keuken
CATERINGLIJST
Als voorgerecht: € 7,50 p.p.
-anti pasti, bestaande o.a. uit: gegrilde aubergine, artisjoksalade, olijven, parmaham,
gedroogde zontomaatjes, gegrilde courgette, ansjovis, spinata romana, mozzarella…
-vitello tonato, kalfsvlees met een tonijnmayonaise, kappertjes, kaviaartomaatjes en rucola
-carpaccio van ossenhaas met een honing-mosterd dressing, pijnboompitjes en Parmezaanse
kaas
Per schaal te bestellen (schaal is voor 8-10 personen)
-lasagne bolognese of vegetarisch
-lasagne diverse vissoorten
-cannelloni met spinazie en ricotta
-ravioli’s gevuld met spinazie en ricotta
-risotto met … keuze in overleg

€ 49,50 per schaal
€ 55,50 per schaal
€ 55,00 per schaal
€ 55,00 per schaal
€ 49,50 per schaal

Diverse soorten warme pasta’s:

€ 47,50 per schaal

-linguini met rucolapesto en zongedroogde tomaatjes
-penne pasta met mascarpone saus, parmaham en champignons
-farfalle met kipfilet en gemengde groente
-penne pasta met zalm en broccoli
-pasta prima vera, linguini met knoflook, rucola en kaviaartomaatjes
-linguini met basilicum-pesto en courgette

Koude penne pasta:

€ 47,50

per schaal

-penne met basilicum-pesto, gerookte kipfilet en zongedroogde tomaatjes
-penne met tonijn, zwarte olijven en gedroogde zontomaatjes
-penne met appel, bleekselderij, rozijnen en eventueel salami
diverse soorten soep

vanaf € 7,50 per liter

Bijgerechten:
-Italiaanse boontjes salade, haricots verts, mozzarella, cherry tomaatjes met een fris-zoete
dressing
-capanata, roergebakken groente schotel
-tomatensalade met rode ui, bosui en zwarte olijven
Hoofdgerechten:
Diverse soorten vlees en vis, naar wens en in overleg
Dessert:
Tiramisu per schaal
Tiramisu in een glas gepresenteerd
Citroen-ricotta taart

€ 32,50 per schaal
€ 3,95 per glas
€ 29,50 per taart

Diverse soorten taarten o.a.
- huisgemaakte appeltaart(ook glutenvrij),
-chocolade-frambozen taart(glutenvrij-vrij van geraffineerde suiker en lactose vrij)
- worteltaart,
-sticky toffee taart
- ristretto taart
- NY cheesecake

Ook hebben wij, verschillende soorten tapenade, salami worstjes, crostini’s, huisgemaakte
balsamico, diverse soorten olijfolie………
omdat niet iedere gebeurtenis hetzelfde is, maken wij graag een catering op maat voor U,
zowel af te halen, als bij u thuis verzorgd.
Vraagt U naar onze mogelijkheden.
U kunt ons vinden aan de Bloemendaalseweg 41 te Bloemendaal
Tel.nr. 023 5252955
Email: passievooreten@hotmail.nl

