
Italiaans buffet 
“Viva Italia” 

Vanaf 25 personen  
 

Hapjes op tafel 
Ricotta di bufola en olijftapenade met grissini’s  

 
Hapjes opgediend 

Bruschetta’s 
Mini pizza “Big Green Egg” 

Scampi diablo 
 

Anti pasti 
Parma, spianata, mortadella en hun garnituren  

2 Italiaanse kazen volgens het aanbod van het moment 
Carpaccio carne Salata Galeggo 

Txogitxu Galician Premium rund -ricotta Salata di Bufala-rucola-pijnboompitten-rucola 
 

Gemengde groenten 
Tomaat mozzarella, pastasalade met pesto, Siciliaanse tabouleh met sinaas en gekonfijt fruit, venkelsalade met 

kruidenolie 
 

Warme groenten 
Gegrilde groen asperges, paprika’s & courgette, gevulde portobello’s, al forno aardappel 

 
Sauzen 

Mayonaise, tartaar, cocktailsaus, olijfolie, pesto, salsa van tomaat & paprika 
 

Broden 
Focaccia, kruiden crutons, pagnotta cereali, ciabatta  

 
Warm buffet 

Kabeljauw op Italiaanse wijze 
 “olijven, tomaat, citroen en kappers” 

Polpette 
“Italiaanse balletjes in tomatensaus” 

Pollo uit Amalfi  
“kip met citroen en verse kruiden” 

Involtini Melanzane  
“vegetarisch gerecht met aubergine” 

 
Dessert 

Tiramisu, panna cotta met seizoenstopping, gegrild seizoensfruit, Crostata crumble met amaretti 
 

Prijzen 
Hapjes op tafel : € 2,50 

Hapjes opgediend : € 4,50 
Italiaans buffet vanaf  25 personen : € 28,00 

Dessert : € 3,00 
 

All-in Drankenformule : € 25,00 p.p. 
Bediening en volgende dranken zullen voorzien worden gedurende 4u. 

Koude dranken  
Cava, vers fruitsap, huiswijnen, rosé wijn, stella, waters, coca cola, cola zero, Fanta, Sprite  

Warme dranken 
koffie, thee en versnaperingen 

 
 



 
Uitbreidingsmogelijkheden 

 
De menuprijzen en drankenformules werden zorgvuldig samengesteld en berekend bij minimaal 25 gasten. 

 
Indien er geen hapjes of dessert genomen worden kan een all-in dranken formule van 3u toegepast worden aan €19,50 

p.p. met de mogelijke uitbreidingen.  
 

Het liefst werken we op maat! Dus aarzel niet om je eigen ideeën en wensen samen met ons te bespreken. 
 

“ Bella Italia” (+ € 6,50) 
Vitello tonato  

Slowcooked kalfsvlees Txogitxu Ternera- gegrilde tonijn-tonijnmayonaise -rucola-kappers-gepofte quinoa 
 

Maffia Fiorentina steak van de green egg 
Txogitxu cote a l’os met rucola, kerstomaten en parmezaan 

 
Raviolo Carciofi “veggie” 

Artisjok ravioli’s met kruidenolie 
 

Gelati e sorbetti 
Citroen, amarena, pistache 

 
Gelegenheidstaarten 

Slagroom & fruit : € 3,00 p.p. 
Crème au beurre : € 3,00 p.p. 

Naar elk thema versiert met suiker : € 6,00 p.p. 
 

Champagne supplement € 5,00 p.p. per uur 
 

All-in drankenformule en bediening uitbreiden 
1ste uur € 7,50 p.p. 
2de uur € 5,50 p.p. 
3de uur € 4,50 p.p. 
4de uur € 3,50 p.p. 

 
Na 4 uur extra aanwezig worden de dranken per stuk aangerekend en het aanwezige  

personeel aan €35,00 per begonnen half uur met een minimum van 2 personen. 
Om 3u30 worden er geen dranken meer geserveerd om 4u sluiten we onze zaak. 

 
All-in drankenformule niet uitbreiden  

0 tot 30 personen € 35,00 per begonnen half uur 
30 tot 60 personen € 70,00 per begonnen half uur  

60 tot 100 personen € 80,00 per begonnen half uur 
100 tot 150 personen € 95,00 per begonnen half uur  

Deze prijzen zijn voor de huur van zaal incl. het aanwezige personeel 
Alle geconsumeerde dranken zullen per stuk worden aangerekend aan de a la carte prijzen.  

 
 

 


