PRIJSLIJST AFHAALGERECHTEN VOOR FEESTJES 2021
Min. 1 week vooraf bestellen op info@a-tavola.be
of op 0467 04 34 06
Afhaaladres: Akkerstraat 48, 2480 Dessel

buffet koude pasta

incl. brood en kaas
€ 12,50 p.p.
€ 13,50 p.p.

pasta al ragù (bolognese)
pasta al ragù vegetariano (vegetarisch)
macaroni met kaas en ham (ovengerecht)
lasagne (ovengerecht)
vegetarische lasagne (ovengerecht)
pasta puttanesca (tomatensaus, ansjovis, olijven, kappertjes)
pasta al rancetto (spekjes, ui, tomaat, marjolein)
pasta con la salsiccia (kruidige worst, tomatensaus)
pasta polpette (gehaktballetjes)
penne all' arrabbiata (licht pikant)
pasta carbonara (spek, ei)
pasta con verdure grigliate (gegrilde groenten - vegetarisch)
pasta alla cacciatora (kip, spekjes, champignons en ui)
pasta Amatriciana (tomatensaus, pancetta)
pasta ricotta & spinaci

incl. brood en kaas
€ 12,50 p.p.

pasta porcini (eekhoorntjesbrood, spekjes)
pasta Norcina (witte wijnsaus, gehakt)
pasta scampi
pasta mista (scampi, champignons, spekjes)
pasta salmone (zalm)
pasta asparagi e pancetta (asperges, pancetta)
pasta tagliata (rundsreepjes)
pasta gorgonzola, broccoli & prosciutto cotto (gekookte ham)
pasta con pollo e erbe (kip, tuinkruiden)
pasta al limone e pesce (witte vis)
pasta salmone affumicato (gerookte zalm in witte wijnsaus)
pasta scampi met kreeftensaus
pasta all' astice (1/2 kreeft)

incl. brood en kaas
€ 13,50 pp.
€ 14,00 p.p.
€ 16,00 p.p.
€ 22,50 p.p.

luxe pastabuffet

pasta con pollo e pesto (kip)
pasta al salmone (zalm)
pasta al tonno (tonijn)
pasta aglio, olio e peperoncino (look, olie, Italiaanse ham)
pasta caprese (mozzarella, tomaat, basilicum - vegetarisch)
pasta prosciutto cotto (gekookte hesp)
pasta tagliata (rundsreepjes)

basis pastabuffet

Pastabuffet met keuze van 2 verschillende gerechten vanaf 10 personen, 3 gerechten vanaf 15 pers.,
4 gerechten vanaf 20 personen, .... Of te combineren met de afhaalpasta's van de week.
Bepaalde gerechten zijn seizoensgebonden.

€ 7,00
€ 4,00
€ 5,00
€ 4,00 p.p.
€ 3,00 p.p.

€ 7,50 p.p.

antipasti

antipasti misto (assortiment van aperitiefhapjes)
o.a. prosciutto, salami, mortadella, olijven,
grissini met dipsausje (pesto)
frittata
naargelang het marktaanbod

dolci

tiramisu tradizionale
tiramisu met seizoensfruit
crema alla Nutella
crema al caffè
panna cotta met seizoensfruit

€ 3,50 p.p.
€ 4,00 p.p.
€ 3,50 p.p.
€ 3,50 p.p.
€ 4,50 p.p.

diverse

verhuur borden hoofdgerecht + messen, vorken en lepels
verhuur borden dessert + vorken of lepels
verhuur wijn- en proseccoglazen
verhuur warmhoudshafing inclusief 3 bakjes + 2 potjes brandpasta
veehuur microgolfoven
verhuur partytent 8x4 meter
verhuur Piaggio Ape (zonder personenvervoer)
verhuur Fiat 500 (zonder personenvervoer)

€ 1,00 p.p
€ 0,75 p.p
€ 0,30 p.stuk
€ 15,00
€ 10,00
€ 75,00
op aanvraag
op aanvraag

contorni
bijgerechten

potje huisgemaakte pesto ca. 150 gr (voor 4 à 5 personen)
potje huisgemaakte lookboter ca. 150 gr (voor 4 à 5 personen)
potje tartufoboter ca. 150 gr (voor 4 à 5 personen)
insalata caprese (tomaat, mozzarella & basilico)
insalata mista (gemengde salade + tomaten)

Prijzen geldig tot 31/08/2021 onder voorbehoud van prijswijzigingen
Uw bestelling is pas definitief na onze bevestiging.
Prijzen incl. btw - zonder bediening (afgehaald bij A Tavola), tenzij anders afgesproken.
De gerechten worden standaard verpakt in recycleerbare wegwerpverpakking.
Indien gewenst maken we alles voor u klaar in kommen mits waarborg.
(waarborg = ca. 25% van het totaalbedrag met een minimum van € 50,00)
De waarborg wordt terugbetaald bij het binnenbrengen van de afgewassen kommen binnen 3 dagen na afhaling.
Gelieve bij bestelling uw naam, adres en telefoonnummer door te geven.
Betalen: 30% voorschot bij bestelling (cash of via overschrijving),
saldo + evt. waarborg bij afhaling of levering (cash, met bankapp of voorafgaand via overschrijving).
We beschikken niet over bancontact, betalen met bankapp is wel mogelijk.
Bij vragen of wens je een feestje op maat, contacteer me gerust!
A Tavola - Griet Mermans - Akkerstraat 48 - 2480 Dessel - www.a-tavola.be - info@a-tavola.be - 0467 04 34 06

