Catering:
Hapjes

Passionata
Deli - Traiteur
Catering - Lunch
Catering minimaal 3 dagen van te voren bestellen.
Anders in overleg

Bruschetta:
Te bestellen vanaf 30 stuks, 10 stuks per soort, prijs p. st.




















Tomatensalsa met basilicum en ui
Tomaat, mozzarella en pesto
Tapenade, coppa di parma en rucola
Gebakken courgette, aioli en serranoham
Mozzarella, ansjovis en tomaat
Boquerones, rode ui en peterselie
Serranoham met mosterdappelcompote
Doperwtenpuree met parmigiano
Doperwtenpuree met prosciutto
Bresaola, mozzarella en pesto
Gebakken spinazie met rode peper en ansjovis
Knoflookchampignons, rucola en taleggio
Mozzarella, spaanse peper en basilicum
Verse vijg, prosciutto en munt
Prosciutto met mozzarella en verse vijg
Jamon Iberico met peer gebakken in sherry-azijn
Geitenkaas-crème met verse vijg en balsamico
Tonijnmayonaise met kalfsvlees
Kalfsvlees met truffelmayo

1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
2,2,2,2,2,2,2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25

Diverse hapjes:
Te bestellen per soort vanaf 10 stuks, prijs p. st. tenzij anders vermeld










Rol van aubergine met jamon iberico, basilicum, mozzarella en tomatentapenade
Rol van courgette met pesto, buffelmozzarella en basilicum
Rol van courgette met gorgonzola, zongedroogd tomaatje en basilicum
Glaasje zalmtartaar met wasabi mayonaise en kappertjes
Glaasje met garnaaltjes, tomaat, komkommer, mango en roomkaas

1,95
1,75
1,50
2,25
2,75

Wrap met pancetta, roomkaas, aardbei-pepersaus en basilicum
Wrap met gerookte zalm, roomkaas, spinazie en wasabi mayonnaise
Wrap met prosciutto, roomkaas, pesto en provolone
Wrap met geitenkaas, roomkaas, zongedroogde tomaatjes en rucola

6,95
6,95
6,95
6,95

p.rol
p.rol
p.rol
p.rol

Hartige taarten:





Quiche met bospaddestoelen en truffel/ courgette, salami, mozzarella/ gerookte zalm, spinazie/
Vijgen, gorgonzola, walnoten
22,Tortilla , spaanse omelet op basis van aardappelen, met ui
18,Tortilla met ui en jamon iberico
22,Tortilla met spinazie, en paprika
22,-

Plateau’s:
Deze schalen zijn uitermate geschikt om zo te presenteren bij een borrel/ feestje of
vergadering. Alleen nog prikkers/ vorkjes en servetten en klaar bent u.
Luxe kaasplateau voor 2 tot 4 pers:
23,90
Gorgonzola, geitenkaas, parmigiano en taleggio, geserveerd met kletzenbrood, druiven en honing
Luxe Anti-Pasti plateau voor 4 pers:
36,90
Gevulde vijgen, peppadews, crostini’s, diverse hammen en salami’s, afgemaakt met artisjokken, olijven en
appelkappers
Tapasplateau 10 tot 15 pers:
60,Schaal met een diversiteit met heerlijke koude, gevulde en ongevulde tapashapjes (ong 70 hapjes)
Plateau della Casa 10 tot 15 pers:
Superieure schaal met tapashapjes, tapenade, vleeswaren en kaasjes

55,-

Plateau formaggio Italiano:
Een selectie uit ons Italiaanse kaasassortiment o.a. gorgonzola, parmigiano

40,-

Plateau formaggio luxe Italiano:
Een mooie combinatie van de bekende Italiaanse kazen met onze speciale kaasjes

47,50

Plateau Jamon:
47,50
Een selectie van onze beste rauwe hammen uit Italie en Spanje, zoals serranoham, prosciutto di Parma,
coppa di parma, jamon Iberico…..
Plateau Salami speciale e Jamon:
45,Een speciale selectie uit onze beste salami’s en gedroogde hammen, zowel Italiaans als Spaans
Plateau Bruschetta 30 stuks:
6 soorten bruschetta met topping naar onze keuze
Catering minimaal 3 dagen van te voren bestellen, anders in overleg.

62,50

