
3 HEERLIJKE AFHAALMENU’S 
VOOR DE EINDEJAARSFEESTEN.

À LA CARTE AFHAALGERECHTEN

BESTELLEN / AFHALEN / LEVERING AAN HUIS

Sta je liever niet achter de potten en de pannen en wil je je familie toch 
verrassen met een heerlijke kerstmaaltijd? Onze chef heeft een paar lekkere 
gerechten bekokstoofd, voorzien van een aangepaste handleiding met 
fotomateriaal. De gerechten zijn eenvoudig op te warmen. 

Bestellen kan via +32 498 57 02 94 of keuken@la-passione.be tot 3 dagen voor de 
gewenste afhaaldatum. Je kan bovenstaand formulier ook invullen. Vermeld de 
aantallen in de vakjes achter de gerechten, vul onderaan je gegevens in, knip het af 
en geef het af in het restaurant of in de winkel.

Afhalen in de Sint-Jobstraat 104, 3550 Heusden-Zolder. Op 24/12 en 31/12 van 9u 
tot 11u of van 14u tot 17u. Op 01/01 en 25/12 enkel van 9u tot 11u.
Levering aan huis is gratis binnen een straal van 15 km. Enkel op afspraak!

MENU 1 - € 33 PP

MENU 2 - € 35 PP

MENU 3 - € 45 PP

2 amuses +++ Carpaccio van blauw wit rund met parmezaanschilfers en win-
tertruffel +++  Bisque van Europese kreeft met zijn gezellen +++ Filet van kal-
koen met een saus van witte chardonnaydruif & gegratineerde aardappel +++ 
Verrassing van onze huispatissier

AANTAL

2 amuses +++ Taartje uit de Noordzee met gerookte zalm, zeevruchten en 
een sausje van mierikswortel +++ Soepje van boterpompoen en reepjes huis-
gerookte ham +++ Trio van vis met een sausje op basis van pinot Bianco +++ 
Verrassing van onze huispatissier

2 amuses +++ Salade met een halve noordzeekreeft en zijn gezellen +++ 
Romig soepje van boschampignons en zwarte wintertruffel +++ Filet van hert 
op de wijze van de chef met vergeten wintergroenten en aardappelgarnituur 
+++ Peertje met vanillebavarois, chocolade en een sausje van poire Williams

• Halve kreeft met salade en cocktailsaus op klassieke wijze: € 28

• Terrine van ganzenlever met salade en jonagold garnituur: € 28

• Tartufo met wintertruffel en saus beurre blanc en grijze garnalen: € 25

• Grietfilet met stamppot van Charlotte aardappel en handgepelde  

grijze garnaal: € 26

• Soepje van bospaddestoelen met wintertruffel en bieslookroom: € 10

• Bisque van verse kreeft met garnituur van Europese kreeft: € 15

• Filet van hert met zijn gezellen en aardappelgarnituur: € 30

• Wilde duif met portodressing en vergeten wintergroenten:  € 28

• Kwartet van vis (zalm, griet, rode poon, gamba à la plancha):  € 27,50

• Biscuit van mokka en vanille met rode vruchten en citroenmelisse: € 9

• Taartje van Bourdeau vanille-ijs met een jasje van Belcolade chocolade: € 9

• Assortiment van 5 ambachtelijke dessertjes gemaakt door onze  

huispatissier: € 12

• Kaasplankje met ambachtelijke broodjes en garnituur: € 18

• Pralines en koffiegarnituren: € 5

Groenten en aardappelgarnituur zijn inbegrepen bij alle gerechten. De gerechten zijn eenvoudig 
op te warmen en voorzien van een handleiding met fotomateriaal. Uiteraard kan je met vragen 
altijd bij ons terecht tijdens de openingsuren.

VOORNAAM + NAAM: .......................................................................................................

E-MAILADRES: ......................................................................................................................

TEL NR. ....................................................................................................................................

ADRES: .....................................................................................................................................


