
VOOR AL UW
BUFETTEN

BEDRIJFSFEESTEN
RECEPTIES

AFHAALGERECHTEN

WIJ ZORGEN VOOR
CATERING OP MAAT

P A S T A  B U F F E T
Gevulde pasta / Vissoort / Pasta met saus

(incl. kaas, brood & bain marie)

(van elk één naar keuze uit de menu)

VANAF 12 PERSONEN
€15/persoon

4 soorten pasta

(incl. kaas, brood & bain marie)

(naar keuze uit de menu)

VANAF 15 PERSONEN
€16,50/persoon

(Vanaf 10 personen - 2 soorten pasta)
GRATIS LEVERING IN GENK

catering

Polenta salsiccia
Burrata
Polpette al sugo
Pan mosselen
Antipasto salumi, formaggi & prosciutto
(charcuterie schotels)
Arancini
Bruschetta
Antipasto della casa
Carpaccio di manzo
Insalata caprese
Olijven
Scampi Chef
Vitello tonnato

€ 11,00
€ 12,00
€ 6,00
€ 14,00
€ 9,00

€ 4,00
€ 3,50
€ 8,00
€ 12,00
€ 7,50
€ 1,50
€ 13,00
€ 13,00

ANTIPASTA

Olijven mix
Zwarte olijven
Carciofi alla romana
Mozzarella di bufala
Burrata
Aubergine onder olie
Courgette onder olie
Zongedroogde tomaten
Pikante champignons
Tapenade van artisjok
Tapenade van olijven
Tapenade van aubergine

1 soort charcuterie
2 soorten charcuterie

Garnituur
(sla, mozzarella, gedroogde tomaat & rucola)

€ 3,50
€ 4,00

+ € 0,50

CHARCUTERIE SCHOTELS

+ KOUD BUFFET NAAR KEUZE

*DOP staat voor ‘Denominazione di Origine Protetta’
oftewel: beschermde herkomstbenaming.
Wij importeren onze tomaten rechtstreeks uit Italië

(beginnend vanaf €9/per persoon + waarborg)

Assortiment van Italiaanse vleeswaren en ambachtelijke
kazen naar keuze, gepresenteerd op houten plank

BELEGDE BROODJES

AFHAALGERECHTEN

Cuori rossi con mozzarella di Bufala pomodoro
e basilico
(Ravioli in de vorm van een hartje,
gevuld met tomaat en mozzarella van bufala)

Pasta Cuori al formaggio alla carbonara
(Ravioli in de vorm van een hartje gevuld met kaas)

Tortelloni con funghi Porcini con salsa di funghi
e lamelle di tartufo nero 
(Tortelloni gevuld met eekhoorntjesbrood met
een sausje van truffel en paddenstoelen)

Tortelli giganti con ricotta ed erbette
(Gevulde pasta met Ricotta kaas en groenten
met een saus naar keuze)

Girasole formaggio e noci con burro salvia
e crema di tartufo bianco d’Alba
(Ravioli in de vorm van een zon gevuld met noten
en kaas met een sausje van boter, salie en truffel)

Rettangoli alla Cernia con salsetta mediterranea
(Ravioli gevuld met Zeebaars, geserveerd met
een mediterraans vissaus)

Cannelloni al forno
(Cannelloni gevuld met vlees of ricotta en spinazie)

Rigatoni alla norma con burrata
(Rigatoni met een sausje van aubergine,
kappertjes en tomaat)

Pasta ai Funghi porcini e salsiccia
(Penne met eekhoorntjesbrood en Italiaanse worst)

GEVULDE PASTA

Pasta bolognese
Pasta al pesto
Pasta porcini
Pasta polpette
Pasta pomodoro
Pasta amatriciana
Pasta mosselen
Pasta aglio olio
Pasta vongole
Pasta zeevruchten
Pasta scampi
Pasta scampi en broccoli
Pasta carbonara
Rigatoni alla palermitana

€ 8,50
€ 9,00
€ 13,00
€ 12,00
€ 10,50
€ 11,00
€ 15,00
€ 10,00
€ 16,00
€ 16,00
€ 15,00

€ 11,00
€ 16,00

PASTA & OLTRE
(keuze uit diverse soorten pasta’s - farfalle, penne,
orecchiette, fusilli, conchiglie, tagliatelle, ..)

KEUZE PASTA BUFFET

Salami Milano
Salami Sopresa (met look)
Salami Mugnano (licht pikant)
Salami Calabrese spianata (pikant)
Salami Napoil
Salami Felino DOP*

Salami Fiocco di Parma Magro DOP*

Salami Finocchiona (met venkel)
Truffelsalami
Gran Duran (SP.)

SALAMI

Zowel wijnen als frisdranken kunnen
meegeleverd worden

Prosciutto San Daniele DOP*

Prosciutto 
Prosciutto al tartufo
Prosciutto Parma DOP*

Porchetta
Coppa
Coppata
Culatello
Mortadella
Prosciutto con erbe
Cinghiale (everzwijn)
Guancale (varkenswang)

PROSCIUTTI

Bel Paese

Tallegio DOP*

Gorgonzola

Provolone dolce

Provolone piccante

Grana Padano

Fontina

(romige kaas van koemelk uit de streek Lombardije)

(milde en fruitige smaak, heerlijke dessertkaas)

(blauwe schimmelkaas van volle koemelk uit het Noorden)

(zachte, boterachtige, milde smaak)

(scherpe smaak)

(zachte smaak)

(Valle d’Aosta; licht zoete, nootachtige smaak)

FORMAGGI

AFHAALGERECHTEN

Tiramisu traditionale
Cannoli Siciliana
Torta al limoncello
Crostata al limone
Crostata al ciocccolato
Chocomousse

Bokkepootjes
Ameretti
Chocoladekoekjes

€ 6,00
€ 5,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 5,00

€1,50/stuk

€0,85/stuk

€0,85/stuk

DOLCI

Vraag naar een dessert buffet op maat!

AFHAALGERECHTEN

VRAAG NAAR EEN VRIJBLIJVENDE PRIJSOFFERTE

Bestellen kan telefonisch
of kom gerust langs bij

Vennestraat 110, 3600 Genk
089/35.36.77

 
Vennestraat 185, 3600 Genk

089/30.30.48

catering

www.lapostagenk.be


