1: La Collina lunch

vanaf €6.95

We serveren gemiddeld 1 grote Italiaanse bol per persoon, in 4 kwarten gesneden
zodat je meerdere smaken kan proeven. Wij zeggen met trots dat we hele lekkere
Italiaanse bollen hebben. Eerlijk en lekker brood! Ambachtelijk, vrij van E-nummers
en rijk van smaak.
De Italiaanse bol hebben we in wit, volkoren, tomaat en olijf en variëren hiermee
en belegd met een selectie uit onderstaande variaties:
We houden standaard rekening met ca 50% kaas/vega, ca 25% vleeswaren en ca
25% vis:
Parmaham en buffelmozzarella en pesto
Brie, walnoten en honing
Vitello tonnato, kalfsmuis met tonijnmayonaise
Boerenkaas, gegrilde groenten en pesto
Carpaccio, ossenhaas, Parmezaanse kaas, pijnboompitten en balsamico blase
Buffelmozzarella, pesto en tomaat
Achterham, boerenkaas, salami en tomaat
Huisgemaakte tonijnsalade
Gerookte zalm met roomkaas
Parmaham, gorgonzola en tomaten tapenade
Chorizo, milde salami en roomkaas
Gegrilde aubergine, artisjok en tomaten tapenade (veganistisch, op verzoek)
Wenst u het anders? Geef het aub aan. Passen we een aangepaste verdeling toe
voor uw bestelling

2: Boterhammen lunch:

vanaf €6.95

We beleggen 4 handgesneden plakken rustiek Odenwald brood pp, maken hier 2
sandwiches van die we schuin doorsnijden, met de volgende belegsoorten, en
wisselen hier mee.
We houden standaard rekening met ca 50% kaas/vega, ca 25% vleeswaren en ca
25% vis:
Parmaham en buffelmozzarella en pesto
Brie, walnoten en honing
Vitello tonnato, kalfsmuis met tonijnmayonaise
Boerenkaas, gegrilde groenten en pesto
Carpaccio, ossenhaas, Parmezaanse kaas, pijnboompitten en balsamico blase
Buffelmozzarella, pesto en tomaat
Achterham, boerenkaas, salami en tomaat
Huisgemaakte tonijnsalade
Gerookte zalm met roomkaas
Parmaham, gorgonzola en tomaten tapenade
Chorizo, milde salami en roomkaas
Gegrilde aubergine, artisjok en tomaten tapenade (veganistisch, op verzoek)
Wenst u het anders? Geef het aub aan. Passen we een aangepaste verdeling toe
voor uw bestelling
3: Combinatie La Collina en boterhammen lunch:

vanaf €6.95

Half La Collina: 2 kwarten Italiaanse bol pp
Half boterhammen lunch: 2 plakken rustiek Odenwald brood pp
4: Luxe harde broodjes lunch

vanaf €9.95

Waldkorn triangel, petit pain en ciabatta, 2 broodjes pp belegd met:
Carpaccio, pijnboompitjes, blase, rucola en Parmezaanse kaas
Huisgemaakte tonijnsalade, sla, paprika, kappertjes, rode ui en rucola
Gerookte zalm, roomkaas, sla, komkommer, rode ui en kappertjes
Gerookte kipfilet, avocado, sweet chili mayo, sla, bacon en kaas
Parmezaanse kaas, huisgemaakte zongedroogde tomaten tapenade

We houden standaard rekening met ca 50% kaas/vega, ca 25% vleeswaren en ca
25% vis:
Wenst u het anders? Geef het aub aan. Passen we een aangepaste verdeling toe
voor uw bestelling
5: Bakkers bollen lunch 2,5 stuks pp

vanaf €5.50

Zachte bakkersbollen, handzaam belegd met een divers assortiment
kaas en vleeswaren
Krentenbollen met boter(halve pp, gesneden)
We houden standaard rekening met ca 60% kaas/vega, ca 40% vleeswaren
Wenst u het anders? Geef het aub aan. Passen we een aangepaste verdeling toe
voor uw bestelling
Individuele lunchpakketten:
6: La Collina lunchpakket

vanaf €6.95

Per stuk verpakt lunchpakketten. 3 kwarten van de La Collina lunch en salade vd
dag.
We houden standaard rekening met ca 50% kaas/vega, ca 25% vleeswaren en ca
25% vis:
Wenst u het anders? Geef het aub aan. Passen we een aangepaste verdeling toe
voor uw bestelling
7: Boterhammen lunchpakket

vanaf €6.95

Per stuk verpakt lunchpakketten. 3 sandwiches en salade vd dag.
We houden standaard rekening met ca 50% kaas/vega, ca 25% vleeswaren en ca
25% vis:
Wenst u het anders? Geef het aub aan. Passen we een aangepaste verdeling toe
voor uw bestelling

8: Poke bowl

vanaf €6.95

We serveren een bowl met onderin sushi rijst, daarop wasabi dressing en garneren
dit met:
Avocado, mais, komkommer, wakame, mango en edamame boontjes
Uit te breiden met:
75 gr verse zalm €2,5
50 gr verse tonijn: €2,5
9: Pastasalade met gegrilde groenten

vanaf €4.95

Pastasalade: pasta, citroenmayo, paprika, rode ui, mais, zontomaat, bosui en
daarop extra gegrilde groenten.
Extra uitbreidingen voor de diverse lunches:
Schulpsap, diverse soorten fles 0,75 l
Handfruit
Schulp sap 0.25l (diverse soorten)
Melk, bio halfvol
Karnemelk, bio
Beker halfvolle melk 0.25l

3.95 per fles
1,00 per stuk
2.00 per flesje
2.25 per pak
2.25 per pak
1,25 per beker

Soep
Minestronesoep
Napolitaanse tomatensoep
Pompoen soep
Courgette soep

3,00 p.p.

Salades
2.50 p.p.
Pastasalade citroen mayonaise
Venkel salade
Tomatensalade met komkommer, rode ui en kapper appeltjes
in aardewerken schalen gepresenteerd
Vers fruit salade
in 1 persoons glaasjes geserveerd

2,50 per stuk

Groenten quiche
3,00 p.p.
In chaving dish warm geserveerd, va 10 personen te bestellen

Borrel opties:
Antipasti
4.95 p.p.
Diverse Italiaanse vleeswaren, kazen, olijven, zongedroogde tomaten,
peppersweets etc.
Italiaans brood met huisgemaakte tapenades
5 persoons voorbeeld:

Koude amuses:
Geitenkaas, honing en walnoot
Vitello tonnato
Crêperolletje met bresaola rucola en balsamico blase
Parmaham en tomatentapenade
Spiesje van piccolini mozzarella, cherrytomaat en olijf
Crêperolletje met gerookte zalm en bieslook-kruidenkaas
Gemarineerde gamba’s
Roomkaas met paprika
Gerookte kipfilet en truffelmayonaise
Carpaccio, Parmezaanse kaas en balsamico blase
Salamicornetje met bieslookkruidenkaas
Spiesje van gorgonzola en rode biet
Amuses zijn 1,45 per stuk te bestellen vanaf 50 stuks

Luxe amuse warm
Rolletje van gegrilde aubergine - zontomaat
Albondigas - gehakt - tomaat - oreganosaus
Gevulde champignon
Mini quiche - verschillende soorten groenten
Yakitori kipspiesjes
Involtini spies: kippendij - omwikkeld Parmaham
De amuses worden warm geleverd incl. opscheplepels, bamboe schuitjes met
prikkers.
Warme amuses zijn 1,95 per stuk te bestellen vanaf 50 stuks
Tafelgarnituur
Notenmelange en luxe zoutjes

2,25 p.p.

Combinatie van antipasti met ambachtelijk brood en tapenade, amuses en
tafelgarnituur
9.95 p.p.

Dranken:

Bieren:
Heineken
De Leckere speciaal bieren, diverse soorten
Heineken 0.0
Radler 0.0
Wijnen:
Rode wijn: Mureda biologisch: Tempranillo / Syrah
Witte wijn: Mureda biologisch: Sauvignon blanc, Verdejo
Rose:
Parini Pinot Grigio blush
Fris dranken:
Cola, cola light, fanta, ijsthee, sprite, tonic, bitter lemon
Water:
Spa rood en blauw
Sappen:
Schulp fles/saptap
Wijn
Bier
Speciaal bier
Fris/water
Fris grote fles 1 liter
Sap
Schulpsap, diverse soorten fles 0,75 l

14,00 per fles
2,25 per flesje
2.95 per flesje
1,50 per klein flesje
4,50 per grote fles
2,00 per flesje/glas uit tap
3.95 per fles

Dinerbuffet:
Een buffet bestaande uit 4, 5 of 6 gerechten:
Uit iedere groep 1 keuze, uit de groep vlees/vis/vega 2 of 3 gerechten.
Vlees/vis/vega gerechten:
Involtini, kippendij gevuld met kaas en omwikkeld met Parmaham
Albondigas; runder gehaktballetjes in een tomaat-oreganosaus
Varkenshaas in truffel-roomsaus
Zeebaarsfilet bereid “en papillot”
Pollo Limone, biologische kippendijtjes in citroensaus
Kipsate van huisgemarineerde kippedijen geserveerd met pindasaus
Zalmfilet met verse spinazie en witte wijn saus
Cannelloni met ricotta/spinazie vulling
Melanzane di Parmigiani
Aloo Gobi: aardappel curry met bloemkool en haricots verts
Melanzane, ovenschotel aubergine
Aardappel/rijst:
Potata al forno, op Italiaanse wijze bereide aardappeltjes uit de oven
Aardappelgratin met Parmezaanse kaas
Risotto funghi of risotto courgette
Basmatirijst met doperwtjes en saffraan
Groenten:
Toscaans gekruide champignons en paprika
Verdure mixte, gebakken en geblancheerde groenten
Knoflookboontjes met zontomaatjes
Salades:
Frisse salade van venkel
Tomatensalade met rode ui en kapperappeltjes
Pasta salade met citroenmayonaise
Rijk gevulde groene salade met Italiaanse dressing
€22.50 p.p.

Pasta buffet:
Een buffet bestaat uit 2 soorten pasta, ambachtelijk brood met tapenade en een
salade
Per 10 personen meer kunt u een extra soort pasta kiezen
Lasagne Bolognese van biologisch rundergehakt
Pasta met paprika, aubergine, courgette, champignons en zongedroogdetomatentapenade
Pasta carbonara
Vegetarische lasagne
Tortellini met kaasvulling en pesto-roomsaus
Lasagne van zalm en spinazie
Pasta penne met kippendijtjes, salie, pijnboompitten en citroen
Cannelloni gevuld met ricotta, spinazie, rozijntjes, pijnboompitjes en een vleugje
citroen
Pasta penne met groene asperges, paprika, gorgonzola en olijventapenade
Pasta penne met pancetta, broccoli, tomaat, rode ui en knoflook
Salades:
Frisse salade van venkel
Tomatensalade met rode ui en kapperappeltjes
Salade van gemarineerde artisjokkenharten, paprika en olijven
Rijk gevulde groene salade met Italiaanse dressing
€15.50 p.p.

Zoet:
Gevulde koeken, ’s morgen vers afgebakken
Petit fours
Met logo ( 2 dagen van te voren logo)
Huur materialen:
Statafel met rok
Party tent easy-up 3x5m
Longdrinkglazen|wijnglazen|bierglazen
Extra set borden en bestek
Tafels en stoelen

2,00 per stuk, vanaf 10 st.
2,25 per stuk, vanaf 10 st.
3,50 per stuk, vanaf 10 st.
15.00 per stuk
25.00 per stuk
0,20 per stuk
1.00 per stuk
op aanvraag

