Bestellingen kunnen afgehaald worden
tussen 11u en 14u op 24 en 31 december.

Pasta

Bestellen kan telefonisch op 03/230 79 64
of kom gerust langs om uw menu samen te stellen.
Prijzen onder voorbehoud van plotse prijsstijgingen.

TRAITEUR • LUNCH

Willem van Laarstraat 11 • 2600 Berchem
03/230 79 64
www.pastarigoletto.be

Uw bestelling:

Feest
menu

Pasta Rigoletto

Prijslijst feestdagen

Antipasto (koud):

Voorgerechten:

• Assortiment Italiaanse fijnkost met rucola en Grana Padano
• Assortiment van tapenades, gemarineerde olijven,
handgevulde peperoni met tonijn…
• Assortiment van gegrilde aubergine en
courgette met artisjokharten…

48.00 €/kg
vanaf 34.50 €/kg
vanaf 1.00 €/st

• Vitello Tonnato
45.00 €/kg
(fijngesneden gepocheerd kalfsvlees met de bijhorende tonijnsaus)

• Cannelloni:
• Vlees
• 4 kazen / ricotta & rucola

21.75 €/kg
21.75 €/kg

• Ravioli met hert, boschampignons en walnoten

28.95 €/kg

• Ravioli met vlees (als voorgerecht of als hoofdgerecht)
• Scampi met kruidige tomatensaus en zwarte olijven

18.95 €/kg
29.75 €/kg

Pasta’s:

Antipasto (warm):
• Gevulde champignons met fijn kippengehakt en kruiden

1.50 €/st

• Penne arrabiatta (ook gluten & lactosevrij mogelijk)

16.95 €/kg

• Zalm à l’huile d’olive
(met tomaat en scamorza, gerookte mozzarella)

39.50 €/kg

• Bucatini all’ ammatriciana

21.75 €/kg

• Savooiblad gevuld met lamsgehakt, rozijnen en pijnboompitten

5.00 €/st

5.00 €/l
8.00 €/l

Lasagne:
• Lazio (classico)

15.25 €/kg

• Witloof / Ham

18.10 €/kg

• Groenten (aubergine, courgette, champignon)
• Zalm

• Parmigiani di Melanzane (glutenvrij)
(gegrilde aubergine, tomaat & parmezaan / geen pasta)

• Capellini Aglio e Olio (knoflook, pijnboompitten en tomaten)
• Pasta verdi (spinazie en basilicum)

Soep:
• Tomatensoep met mascarpone
• Minestrone

• Farfallette met Pancetta en champignons

18.10 €/kg
26.00 €/kg
23.95 €/kg

• Fusilli met getomateerde saus van tonijn, kappers, kruiden, limoen

18.95 €/kg
21.75 €/kg
21.75 €/kg
23.75 €/kg

Vleesgerechten:
• Kip gevuld met mozzarella
en tapenade van zongedroogde tomaten
• Osso bucco

5.00 €/stuk

15.50 €/stuk

Desserten:
• Tartufo bianco/nero

3.50 €/stuk

• Fondant au chocolat

23.50 €/kg

• Tiramisu

3.50 €/stuk

Per persoon rekenen we ongeveer 500 gram per portie als maaltijd.

