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U verwacht gezelschap?

En u wilt uw gasten verrassen, 
maar toch niet zelf achter het fornuis staan? 

Kies dan voor een pastabuffet en
 haal de Zuiderse sfeer alvast in huis.

Maak een keuze uit de verschillende soorten 
naar uw wens en smaak

 en wij maken u een passende offerte. 
Wij leveren de pasta’s warm op het gewenste tijdstip 
en plaatsen ze au bain- marie zodat ze warm blijven.

 Wij voorzien ook een broodbuffet met botercups 
zodat u zelf aan niets moet denken.

Uiteraard kan het pastabuffet nog gecombineerd worden
 met onze overhéérlijke tapas ( zie folder), 

soep en/of dessert.
Voor meer informatie of prijzen 

staan wij u graag te woord in de winkel!

Pastabuffetten vanaf €20€p.p.
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Warme vegetarische pasta’s
Tagliatelli met allerlei groenten en een pittige tomatensaus
Penne met allerlei groenten, quorn en een zachte currysaus
Canneloni met spinazie en ricotta (+ 1€ p.p.)

Warme pasta’s met vis
Tagliatelli verde met gerookte zalm en champignons 
(groene tagliatelli met gerookte zalm, champignons, dille en een zacht roomsausje)

Spaghetti met scampi van de chef 
(gebakken scampi in een pittig getomateerd roomsausje)

Tagliatelli met scampi in curry 
(gebakken scampi in een pittig currysausje en paprikasliertjes)

Zalmlasagne met spinazie en mascarpone (+ 1€ p.p.)

Warme pasta’s met vlees
Lasagne
Macaroni met ham en kaassaus
Canneloni van ’t huis (+ 1€ p.p.)
Canneloni met spinazie, ricotta en gehakt (+ 1€ p.p.)
Spaghetti bolognese (ajuin, gehakt en een kruidige tomatensaus)

Spaghetti pedro (ajuin, paprika, champignons, gehakt en een kruidige tomatensaus)

Penne met pastasaus van ’t huis (spek en champignons in een pittig getomateerd roomsausje)

Spaghetti à la carabonara (spek en champignons in een zacht roomsausje)

Spaghetti light (paprika, champignons, courgette, worteltjes, kip en een kruidige tomatensaus)

Spaghetti curry light (ajuin, paprika, champignons, courgette, worteltjes, gehakt en een zachte currysaus)

Fettucini met Zuiderse kippenblokjes (getomateerd zuiderse sausje en kippenblokjes)

Pasta polpette (pasta met fijne groentjes, pittige tomatensaus en gehaktballetjes) (+ 1€ p.p.)  
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