Catering:
Maaltijden

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

Voorgerechten, te bestellen vanaf 8 pers:









Vitello Tonnato, mooi rose gegrild kalfsvlees met tonijnsaus
Pata Negra geserveerd met peer gebakken in sherry-azijn
Bospaddestoelensoep met truffelolie
Vitello, kalfsvlees, met honing-thijmsaus, geserveerd met mango en munt
Gemarineerde mozzarella in crème fraiche met citroen en kruiden
Verse tonijn met citroensap, olijfolie, grove peper, zeezout en lenteui
Bouillon van funghi met bosui en gnocchi
Minestrone soep

5,95
6,50
4,25
5,95
2,95
5,95
4,25
3,95

Pasta:
Pasta, te bestellen vanaf 6 personen
Lasagne, te bestellen per schaal van 6 a 8 personen
Canneloni, te bestellen per schaal van 8 personen

De lekkerste pasta salade, vegetarisch

Lasagne Prosciutto: parmaham, gorgonzola en courgette

Lasagne Salmone: zalm, aubergine en mozzarella

Pasta Pesto genovese, met tomaten en pijnboompitten

Canneloni Spinaci: met ricotta en spinazie

Canneloni Zucchini: met ricotta en courgette

Spaghetti met courgette, chili, pijnboompitten, citroen en parmigiano

Penne con salsa funghi porcini: roomsaus van eekhoorntjesbrood met parmigiano

Penne a’matriciana: pomodorosaus met pancetta (mager spek) en pecorino

Lasagna Bolognese van rundergehakt, salami, mortadella en lekker veel kaas

Spaghetti met prosciutto, gorgonzola, peterselie, chili en zongedroogde tomaatjes

Fusili met ricotta, rucola, chili, knoflook en cherry-tomaatjes

Spaghetti met aglio, peperoncino, limone, pomodori, basilico, olio e parmigiano

Paccheri met bolognese-saus en parmigiano

Gnocchi met tomaat, mozzarella, olijfolie en basilicum

Ravioli met garnaal en venusschelpen-vulling in een tomatenroomsaus met salie

Pasta-rol met ricotta, salie, chili en pompoen, gegratineerd met parmigiano

5,95
6,95
6,95
5,95
5,95
5,95
5,95
6,50
5,95
6,95
6,50
5,95
5,95
6,50
6,50
7,95
6,95

Bijgerechten, te bestellen vanaf 6 pers:









Caponata: stoofschotel van aubergines met ui en olijven
Spinaci: gebakken spinazie met rozijnen en pijnboompitten
Portabello’s gevuld met brood, citroen, gorgonzola
Assorti geroosterde groenten van het seizoen in citrusdressing
Melanzana ripiene al forno:
met gehakt, tomaat, spinazie en mozzarella
met geitenkaas, spinazie, pancetta en rozemarijn
Tuinbonen met olijfolie en parmigiano
Melanzana alla Parmigiano: ovenschotel van aubergines
Zucchini alla Arrabiata e Taleggio: ovenschotel van courgettes

4,95
3,95
4,50
4,50
6,25
6,25
3,95
6,95
6,95

Vlees en vis:
Prijzen onder voorbehoud vanwege seizoensgebondenheid
Alles te bestellen vanaf 8 personen tenzij anders vermeld

Involtini van tonijn met spinazie, parmigiano en pijnboompitten

Zalm koekjes met ui en paprika

Kalfsrolletje met artisjok en prosciutto gepaneerd in bloem, dan gebakken in
salie boter met witte wijn

Kalfsrolletje met salie, parmaham en taleggio

Kipfiletrolletje met pancetta, mozzarella en basilicum

Polpettone: overheerlijke grote Italiaanse gehaktballen naar ‘Nonna’s recept

Albondiga’s: kleine gehaktballetjes in pikante tomatensaus, 4 stuks

Gestoofde lamsschotel met tomaat en zoete worteltjes

Gegrilde en gemarineerde kipfilet in olie, met tomatensalsa met rode peper, rode ui,
kappers en taggiasca olijven

Kalfsvleesballetjes met Parmezaanse kaas, 4 stuks

Kalfsvlees met mozzarella en ansjovis

Kip in witte wijn gestoofd met pruimen en amandelen

Italiaanse kipschotel gestoofd in tomaten met chili en knoflook

7,95
4,75
7,95
7,95
6,95
2,95
5,25
7,95
6,50
6,50
7,95
7,95
6,95

Salades, te bestellen vanaf 6 pers:










Voorjaarssalade met limoenolie en provolone
De sexieste salade met vijgen, mozzarella, serranoham en basilicum
Broodsalade met krokante pancetta, Parmigiano en ei
Tonijnsalade met verse groenten en Amsterdamse uien
Mozzarella salade
Courgette salade met munt, rucola en balsamico
Tomaten komkommer salade met knoflook, chili, balsamico en olijfolie, basilicum en ui
Panzanella: tomaten-broodsalade
Farro salade met geroosterde groenten (courgette, venkel, rode ui, rode paprika,
aubergine en knoflook) met witte wijnazijn, olijfolie en tuinkruiden

6,50
7,95
6,50
6,50
6,95
5,95
5,95
6,50
7,95

Dolci/ Dessert:
Taarten en cakes per heel

Pudding van chocolade en amaretti koekjes, vanaf 8 pers

Pistache cake met citroen

Cassata Siciliana: siciliaanse taart met o.a. ricotta, chocola en gekonfijte vruchten

Italiaanse liefde, vanaf 10 pers, dessert van mascarpone, advocaat en boerenjongens

Tiramisu, vanaf 8 pers. In glaasjes of grote schaal

Carrot cake, heerlijke smeuige taart met wortel, rozijnen en walnoten

Hemel op aarde, mascarpone-limoncello-cantucci en hazelnoten, vanaf 10 pers

Torta di pere e mandorle: taart van amandelen en peer

Amandel vijgentaart met mascarpone crème

Torta Caprese: chocolade-amandel taart
Catering minimaal 3 dagen van te voren bestellen, anders in overleg.

5,95
25,25,5,95
3,95
22,50
6,95
22,50
29,50
25,-

