Lang leve de lente!
De lente staat binnenkort weer voor de deur en daar krijgen we het
bij La Passione warm van. Het resultaat: culinaire en hartverwarmende
gerechten die we graag met jullie delen.

Vrolijk Paasmenu

P. 02

Beleef de verrijzenis van je smaakpapillen in ons restaurant
met een culinair 4- of 6-gangen menu, bereid met passie en
dagverse ingrediënten (16, 17 en 18 april).

Pasen afhaal menubox

P. 03

Vier Pasen thuis met een culinaire afhaal menubox
(3 amuses + bubbels + 4 gangen). Gratis aan huis geleverd
vanaf € 75 en binnen een straal van 15 km.

Culinaire afhaalgerechten

P. 04 - 05

Thuisgenieters leggen we in de watten met een ruim
assortiment van aperitieven, afhaalgerechten, -menu’s
en desserts.

Halelujah!

Vrolijk Paasmenu
Beleef de verrijzenis van je smaakpapillen met een
culinair 4- of 6-gangen menu, bereid met passie en
dagverse ingrediënten op volgende data:
• Za 16/04/2022: 18u30
• Zo 17/04/2022: 12u
• Ma 18/04/2022: 12u & 18u30

Aperitief

Champagne met zijn gezellen +++ Asperges op Vlaamse wijze +++ Carpaccio van
Holstein rund +++ Zalm met blini en zalmkaviaar

Menu

Kreeft gemarineerd met limoen en basilicum (1) +++ Soepje van witte en groene
asperges met schuimpje van groene kruiden (2) +++ Gegrilde asperges met
langoustine (5) +++ Handgedoken Sint-jacobsvrucht met korenhalmpjes (6) +++
Sorbet van het huis +++ Filet pur Holstein met bearnaise en primeurgroenten (3)
+++ Dessert van de chef (4) *
* Kaasbordje van kaasmeester Van Tricht i.p.v. dessert: + € 11

Kostprijs & reserveren
4 gangen

+ aperitief + 3 glazen wijn

€ 90 p.p. *

6 gangen

€ 135 p.p. *

+ aperitief + 5 glazen wijn
* All-in tot aan de koffie / thee

De plaatsen zijn beperkt. Reserveer tijdig je tafel via
keuken@la-passione.be of +32 498 57 02 94

Surf naar la-passione.be/paasmenu
of scan de QR-code.
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Pasen afhaalmenu

Vier Pasen thuis met een
culinaire menubox: € 63 p.p.

Vier Pasen thuis met een culinaire afhaal menubox
(3 amuses / bubbels / 4 gangen). Deze afhaalbox wordt
gratis aan huis geleverd (vanaf € 75 en binnen een straal
van 15 km) op 16, 17 en 18 april.
Surf naar la-passione.be/pasen-menubox
of scan de QR-code

Lang leve mama!

Moederdagmenu
Op 7, 8 en 9 mei dekken wij de tafel speciaal voor jouw mama. Geen dagelijkse
kost - ook al krijgen we er niet genoeg van - maar wel een culinair 5-gangen
menu om duimen en vingers bij af te likken. Voor zij die moederdag liever thuis
vieren, leveren we een 4-gangen afhaalmenu.

Kostprijs & reserveren
Moederdagmenu restaurant

Aperitief + 5 gangen + 4 glazen wijn

Moederdag afhaalmenu

2 amuses + flesje bubbels (200 ml) + 4 gangen

€ 100 p.p. *
€ 63 p.p.

* All-in tot aan de koffie / thee

Surf naar la-passione.be/moederdag
of scan de QR-code.

Sint-Jobstraat 104, 3550 Bolderberg (Zolder)
info@la-passione.be • +32 498 57 02 94
www.la-passione.be • www.facebook.com/LaPassione.be
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Afhaalgerechten lente 2022

Deze folder is geldig vanaf 1 maar 2022
en vervangt alle voorgaande prijslijsten

Scan de QR-code of surf naar
la-passione.be/lente-afhaal

Aperitieven & cocktails
01 Huis prosecco 200 ml

€ 5,50

02 Huis prosecco 750 ml

€ 16,50

03 Feest Champagne 750 ml

€ 35,00

04 Huis Champagne 750 ml

€ 45,00

05 Magnum huis Champagne 1,5 l

€ 90,00

06 Cocktail van het huis

€ 13,50

07 Mocktail van het huis

€ 12,50

08 Trio van amuses van de chef

€ 15,00

09 8 tapas van de chef (volwaardige maaltijd, eindigt met zoet)

€ 50,00

10 Tapasschotel kaas van kaasmeester Van Tricht met zijn gezellen (volwaardige lunch 1 persoon)

€ 25,00

11 Tapasschotel vlees met zijn gezellen (volwaardige lunch 1 persoon)

€ 25,00

12 Tapasschotel kaas en vlees met zijn gezellen (volwaardige lunch 1 persoon)

€ 30,00

13 5 broodjes

€ 15,00

Soepen
14 Aspergesoep met stukjes asperges (1 liter)

€ 10,00

15 Kreeftensoep met haar gezellen (1 liter)

€ 12,50

16 Tomatensoep met balletjes (1 liter)

€ 8,00

17 Dagsoep (1 liter)

€ 8,00

Koude voorgerechten
18 Carpaccio van Holstein rund met truffelmayonaise (100 gr / 200 gr: hoofdgerecht)

€ 17,00 / € 27,00

19 Vitello tonnato met zijn gezellen (100 gr / 200 gr: hoofdgerecht)

€ 17,00 / € 27,00

20 Huisgerookte zalm met asperges en kruidensaus

€ 18,00

21 Carpaccio van Sint-jacobsvrucht met met limoen en basilicum

€ 18,00

22 Asperges met gerookte ham en mangosaus

€ 18,00

Warme voorgerechten / tussengerechten
23 Scampi’s met lookboter (4 stuks / 8 stuks)

€ 17,00 / € 25,00

24 Tarbot op vel gebakken met julienne groenten (4 stuks / 8 stuks)

€ 22,00 / € 32,00

25 Tongrolletjes met puree en grijze garnaal (4 stuks / 8 stuks)

€ 17,00 / € 25,00

26 Asperges op Vlaamse wijze met kwarteleitjes (4 stuks / 8 stuks)

€ 17,00 / € 25,00

27 Asperges met koude kreeft (halve kreeft / hele kreeft)

€ 25,00 / € 50,00

28 Asperges met gerookte zalm en Hollandaisesaus (4 stuks / 8 stuks)

€ 17,00 / € 25,00

Hoofdgerechten vis
29 Kabeljauw met spinazie, puree en Hollandaisesaus

€30,00

30 Scampi’s (4 stuks) en gamba’s (4 stuks) met lookboter en primeurgroentjes

€ 30,00

31 Trio van gegrilde vis met primeurgroentjes

€ 30,00

32 Tarbot met julienne groenten, aardappeltjes en kruidensaus

€ 32,00

33 Zeewolf met wokgroenten en aardappeltjes

€ 30,00

34 Vispannetje met Charlotte aardappeltjes

€ 28,00

35 Pladijs met witte wijnsaus, puree en garnaaltjes

€ 30,00
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Hoofdgerechten vlees
36 Filet pur Holstein met bearnaise- of pepersaus en primeurgroentjes

€ 30,00

37 Kalfshaas met asperges en aardappeltjes

€ 30,00

38 Varkenshaasje met rode wijnsaus

€ 25,00

39 Hoevekip met druivensaus en aardappeltjes

€ 22,00

40 Trio van vlees met zijn gezellen

€ 30,00

41 Pasta Tartufo (klein / groot)
42 Parelhoen met appelsiensaus en aardappeltjes

€ 30,00 / € 60,00
€ 30,00

Menu’s
43 Dagschotel (inclusief dagsoep en kleine zoetigheid)

€ 19,50

44 Week-, weekendmenu de luxe - 3 gangen

€ 35,00

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

€ 47,50

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

€ 58,00

47 3-gangen kidsmenu (tot 12 jaar)

€ 15,00

48 4-gangen kidsmenu (tot 12 jaar)

€ 20,00

Desserts
49 Dessert van de chef

€ 12,50

50 Chocolademousse

€ 7,00

51 Crème brûlée

€ 7,00

52 Tiramisu

€ 7,00

53 Dessert met 5 verrassingen

€ 12,50

54 Trio van chocolade

€ 11,00

55 Kaasbordje van kaasmeester Van Tricht (1 persoon)

€ 11,00

56 Ijsverrassing met rood fruit (vanaf 6 tot 250 personen) - prijs per persoon:

€ 7,50

57 Koffiegarnituur

€ 3,50

Wijnen
58 Huiswijn - 2 flessen (wit / rood)

€ 26,00

59 Suggestiewijn - 2 flessen (wit / rood)

€ 36,00

Aangepaste wijnen, dessertwijnen en versterkte wijnen op advies van onze sommelier op aanvraag.
Vegetarische gerechten zijn op verzoek verkrijgbaar. Heb je andere wensen? Laat het ons gerust weten
via keuken@la-passione.be of +32 498 57 02 94. Gelieve eventuele voedselallergieën of dieetwensen bij
bestelling te vermelden.

Bestellen, betalen, levering of afhaling

Bestellen en afhalen kan op ma, di, wo, do, vr & za tussen 11u en 18u. Zondag op afspraak. 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 en 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.

Sint-Jobstraat 104, 3550 Bolderberg (Zolder)
info@la-passione.be • +32 498 57 02 94
www.la-passione.be • www.facebook.com/LaPassione.be
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Gastronomisch
restaurant
voor de echte fijnproever
Verwen je smaakpapillen met hartverwarmende en culinaire
Vlaamse klassiekers, vergezeld van een selectie van topwijnen.
De keuken volgt het ritme van de seizoenen en onze enthousiaste chef gaat elke dag met verse ingrediënten aan de slag.

• Lunch: ma - do - vr: 12u - 13u30
• Diner: ma - do - vr - za: 18u30 - 20u30
• Zondagmenu: 12u - 13u30
• Di en wo: vanaf 10 personen

Surf naar la-passione.be/restaurant
of scan de QR-code.

Paasgeschenken
voor jong en oud
De Paashaas laat ook dit jaar heel wat lekkere
chocoladegeschenken achter in onze winkel.
Je ontdekt er ook een selectie van topwijntjes en
je kan een geschenkmand op maat samenstellen.
Wil je iemand verrassen maar heb je geen tijd om
zelf te kiezen? Schenk dan een cadeaubon!
Sint-Jobstraat 104, te Bolderberg.
Openingsuren: ma - do - vr - za: 11u - 18u

Surf naar la-passione.be/winkel
of scan de QR-code.
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