Afhaalgerechten voorjaar 2021
Deze folder is geldig vanaf 4 januari 2021 en vervangt alle voorgaande prijslijsten.

Hoofdgerechten vis
46 Tongrolletjes met Saint-Véransaus en puree

€ 24,00

47 Koolvis met sambuca saus en Julienne groenten

€ 24,00

48 Trio van vis met zijn gezellen

€ 25,00

49 Pladijs met botersaus en amandelen

€ 24,50

50 Kabeljauw op vel gebakken met groenten en aardappeltjes

€ 24,50

51 Gamba’s of scampi’s met lookboter (4 stuks)

€ 27,50

52 Halve kreeft van de Chef

€ 23,00

53 Hele kreeft van de Chef

€ 46,00

Valentijn

Verras je geliefde met een
exclusieve Valentijn dinnerbox
€ 180 / 2 personen - afhaling / levering op 12, 13 & 14 februari

Desserts
54 Dessert van de Chef

€ 12,50

55 Trio van chocolade

€ 12,00

56 Dessert met 5 verrassingen

€ 11,00

57 Crème brûlée met chocolade

€ 7,00

58 Tiramisu met zijn gezellen

€ 7,00

59 Chocomousse

€ 7,00

60 Koffiegarnituur

€ 9,00

Wijnen
61 Huiswijnen - 2 flessen (wit / rood)

€ 24,00

62 Suggestiewijnen - 2 flessen (wit / rood)

€ 34,00

Aangepaste wijnen, dessertwijnen en versterkte wijnen op advies van onze sommelier op aanvraag

Cupido zorgt voor de pijlen, onze Chef zorgt voor culinair
genot, jij zorgt voor de rest. Deze exclusieve box voor 2 personen
bevat 1 fles Castellane Champagne, sfeerkaarsjes, rozenblaadjes,
hartjes, roze servetten en uiteraard het menu, bereid met passie en
dagverse ingrediënten. Alle gerechten dienen kant en klaar en koud
uit de box geserveerd te worden.
Aperitief & amuses: 1 fles Castellane Champagne +++ Tonijn / limoen /
wasabi +++ Crème brûlée / ganzenlever / chutney +++ Bloemkool /
garnaal / basilicum Menu: Rund / truffel / kaviaar +++ Sushi / rammenas /
koriander +++ Blauwe kreeft / mango / mesclun +++ Framboos /
chocolade / vanille +++ Trio van petit fours
Kaasbordje kaasmeester Van Tricht (i.p.v. dessert): + € 10

Wijnarrangement

Menu’s
Ontdek het dag,- week,- weekend- en marktmenu via www.la-passione.be/vaste-menus of via onze
Facebookpagina: www.facebook.com/LaPassione.be
63 Dagschotel

€ 17,50

64 Week-, weekendmenu de luxe - 3 gangen

€ 35,00

65 Week-, weekendmenu de luxe - 4 gangen (inclusief flesje bubbels - 200 ml)

€ 47,50

66 Week-, weekendmenu de luxe - 5 gangen (inclusief flesje bubbels - 200 ml)

€ 58,00

67 3-gangen marktmenu (voor 2 personen)

€ 50,00

68 3-gangen kidsmenu (tot 12 jaar)

€ 15,00

69 4-gangen kidsmenu (tot 12 jaar)

€ 20,00

Vegetarische gerechten zijn op verzoek verkrijgbaar

Basis wijnpakket (2 flessen): € 24 +++ Suggestie wijnpakket (2 flessen): € 34
+++ Aangepaste wijnen, dessertwijnen en versterkte wijnen op advies van
onze sommelier op aanvraag

Bestel via keuken@la-passione.be met vermelding van
het eventueel gewenste wijn arrangement / optie kaasbordje. De bestelling is pas definitief na storting van het
volledige bedrag en het bestelnummer op onze feestrekening: BE12 0689 3529 9992. Afhaling / gratis levering
(binnen een straal van 15 km) is voorzien op 12, 13 en 14
februari.
Surf naar la-passione.be/valentijn of scan de QR code.

Bestellen, betalen, levering of afhaling
Bestellen en afhalen kan op ma, di, wo, do, vr, za & zo, tussen 9u en 21u. Het tijdstip wordt afgesproken via telefoon
of e-mail. Afhalen kan in onze winkel in de Sint-Jobstraat 104, 3550 Bolderberg (Zolder).
We voorzien gratis levering vanaf € 75, binnen een straal van 15 km (tenzij anders vermeld). Voor elke extra km
rekenen we een bedrag van € 1 aan. Voor just-in-time levering wordt een extra kost aangerekend afhankelijk van de
locatie. Betalingswijze: af te spreken bij bestelling. Cash of bancontact bij afhalen. Cash, Payconic of overschrijving bij
levering.
Geef je bestelling door via keuken@la-passione.be of +32 498 57 02 94. Vermeld ook je telefoonnummer indien je
bestelt per e-mail.

Scan de QR code of surf naar
www.la-passione.be/afhaal-2021
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Valentijn

Vier de liefde met onze
Valentijn lunchbox

€ 130 / 2 personen - afhaling / levering op 12 & 13 februari
Aperitief & tapas: 1 fles Castellane Champagne +++
2 tapas Menu: Sint-Jacobsvrucht / venkel / limoen +++
Rund / wasabi / kappertjes +++ Chocolade / vanille /
speculaas +++ Petit fours
Kaasbordje kaasmeester Van Tricht (i.p.v. dessert): + € 10

Wijnarrangement

Basis wijnpakket (2 flessen): € 24 +++ Suggestie wijnpakket
(2 flessen): € 34 +++ Aangepaste wijnen, dessertwijnen en
versterkte wijnen op advies van onze sommelier op aanvraag

Bestel via keuken@la-passione.be met vermelding van het eventueel gewenste wijn
arrangement / optie kaasbordje. De bestelling
is pas definitief na storting van het volledige
bedrag en het bestelnummer op onze feestrekening: BE12 0689 3529 9992. Afhaling / gratis
levering (binnen een straal van 15 km) is voorzien op 12 en 13 februari tussen 11u en 14u.
Surf naar la-passione.be/valentijn of scan de
QR code.

3-gangen afhaal marktmenu *
1 amuse +++ 3 culinaire gangen +++ Koffiegarnituur en broodjes
* • Bij aankoop van een afhaal marktmenu t.w.v. € 50, krijg je een
tweede marktmenu gratis
• Enkel op afhaling tijdens weekdagen op vertoon van de bon,
verkrijgbaar via www.la-passione.be/gratis
• Levering mogelijk mits meerprijs
• Zolang de horeca lockdown loopt
Surf naar www.la-passione.be/gratis of scan de QR code voor het
wekelijkse menu en alle voorwaarden.

Online meet & eat
Ontdek het nieuwe concept van La Passione: een culinaire business lunch voor
online conferenties, geleverd op het adres van iedere deelnemer, afgestemd
op het ritme van je vergadering.

Surf naar www.la-passione.be/meet-eat
of scan de QR code
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Scan de QR code of surf naar
www.la-passione.be/afhaal-2021

Deze folder is geldig vanaf 4 januari 2021 en vervangt alle voorgaande prijslijsten.

Aperitieven & cocktails
01 Huis prosecco 200 ml

€ 5,50

02 Huis prosecco 750 ml

€ 16,00

03 Feest Champagne 750 ml

€ 35,00

04 Huis champagne 750 ml

€ 45,00

05 Magnum huis Champagne 1,5 l

€ 90,00

06 Huisaperitief wodka / gember / cardemon / vers fruit

€ 10,00

07 Huismocktail gember / cardemon / limoen / vers fruit

€ 9,00

08 Trio luxe amuses - verrassing van de Chef (3 stuks)

€ 12,00

09 Tapas van de Chef - vis / vlees (4 stuks)

€ 20,00

11 Tapas van de Chef de luxe - vis / vlees (8 stuks)

€ 40,00

12 Anti pasti - vlees / kaas / garnituur / brood (per persoon)

€ 16,00

13 Anti pasti de luxe - vlees / kaas / garnituur / brood (per persoon)

€ 22,00

14 Kaasbordje van kaasmeester van Tricht met garnituur en brood (100 gr)

€ 11,00

15 Kaasbordje van kaasmeester van Tricht met garnituur en brood (250 gr)

€ 25,00

16 Vleesplank - gekookt / gerookt / gebakken, met garnituur en brood (250 gr)

€ 23,00

Soepen
17 Kreeftensoep met zijn gezellen

€ 14,00

18 Tomatensoep met kippenballetjes

€ 9,00

19 Soep van bloemkool

€ 9,00

Voorgerechten

Gratis

Contacteer ons via keuken@la-passione.be
of +32 498 57 02 94

Afhaalgerechten voorjaar 2021

20 Tartaar van rund met zijn gezellen

€ 17,00

21 Carpaccio van rund met zwarte truffel

€ 15,00

22 Vitello tonato met tonijnsaus

€ 15,00

23 Noordzeetaartje met zijn gezellen

€ 15,00

24 Carpaccio van Sint-Jacobsvrucht met wasabi en limoen

€ 16,00

25 Trio van paling met mesclun en dressing

€ 16,00

26 Duo ganzenlever met zoete toetsen

€ 15,00

27 Halve kreeft met sla en mango

€ 23,00

28 Hele kreeft met sla en mango

€ 46,00

29 Taartje van gerookte eend met salsa

€ 15,00

Tussengerechten
30 Pasta tartufo (200 gr)

€ 25,00

31 Pasta met halve kreeft en primeurgroenten (warm)

€ 23,00

32 Tongrolletjes met garnaal en Hollandse saus

€ 18,00

33 Koninginnenhapje met puree

€ 13,00

34 Shotse zalm met groene asperges

€ 17,00

35 Trio van vis met witte wijnsaus

€ 16,00

36 Scampi’s met lookboter of lookroom (5 stuks)

€ 16,00

37 Gamba’s met tomaat, look en groene kruiden (3 stuks)

€ 17,50

Hoofdgerechten vlees
38 Kalfskroon met saus, Charlotte aardappel en primeurgroentjes

€ 25,00

39 Varkenshaasje met pepersaus en aangepaste groenten

€ 23,00

40 Hoevekip met tijmsaus en wokgroenten

€ 22,00

41 Trio van vlees met aangepaste sauzen

€ 27,00

42 Filet pur met aangepaste groenten

€ 25,00

43 Parelhoen met druivensaus

€ 23,00

44 Koninginnenhapje met puree

€ 20,00

45 Ribbekes La Passione

€ 22,00
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