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Catering op maat
Voor privé- of bedrijfsfeesten

Warme & koude buffetten

Logistieke ondersteuning

Formules op maat en voor elk budget
Een 3- 4- of zelfs  5-gangenmenu? Uit het vuistje? Een walking buffet? Tapas? We houden 
van maatwerk en onze Chef is graag creatief met ingrediënten. Een klein budget? Een 
groot budget? Onze Chef legt de juiste (culinaire) accenten zodat je gasten heerlijk 
genieten. We gaan er trouwens prat op altijd met kwaliteitsproducten te werken.

Onze Chef heeft samen met het La Passione team een aantal warme en koude buffetten 
uitgedokterd die je terugvindt in deze brochure. Vanaf 10 personen geniet je van een 
warm buffet, vanaf 15 personen van een koud buffet. Wens je een buffet op maat? Laat 
het ons weten!

Indien gewenst nemen we de hele organisatie van jouw feest in handen en  zorgen we  
voor logistieke ondersteuning van tenten, serviesgoed, glazen, ervaren personeel tot onze 
Chef die bij jou aan huis komt koken.

Voor privé- of bedrijfsfeesten
Catering op maat
Een privéfeestje of een communiefeest bij jou thuis? Een bedrijfsfeest of receptie om de goe-
de resultaten te vieren? Een event om je klanten in de bloemetjes te zetten? 
Het La Passione-team verhuist potten en pannen naar de plek waar jij de feestelijkheden 
organiseert. We trekken de culinaire lijn van onze keuken door en gaan aan de slag met 
verse en seizoensgebonden producten.
Onze wijnkelder herbergt een flinke collectie Noord-Italiaanse wijnen die perfect matchen 
met de lekkere gerechten die we voor jou in petto hebben.
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De keuken van La Passione draait op volle toeren
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Kleine honger, grote honger, feestelijk of culinair. 
Alleen, met z’n tweetjes of in groep.  Wij bieden je twee 
mogelijkheden:

Privéfeest of bedrijfsevent? Wij koken bij jou thuis, op jouw 
locatie of in jouw bedrijf. Bovendien zorgen we ook voor alle 
logistieke ondersteuning indien gewenst.

www.la-passione.be/catering

Op afspraak bij jou aan huis geleverd (verwarmingsbak-
ken inbegrepen). Indien gewenst voorzien we buffetten 
op maat. Ontdek er alles over op de andere zijde van deze 
brochure.

www.la-passione.be/buffetten

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

In onze keuken werken we volgens strikte hygiënische regels en we volgen de veiligheids-
voorschriften van de overheid minutieus op. Bij levering respecteren we een afstand van 
minimum 1,5 meter. 

Boek onze catering of bestel je buffetten 

1. Catering 

2. Warme & koude buffetten



Zeevruchten
Warm / koud buffet 

€ 73 pp - vanaf 15 personen
2 Amuses en 1 flesje bubbels (250 cl) per persoon
VOORGERECHT: Kreeft Belle-vue op bord geserveerd met 
aangepaste sauzen en garnituren

2 aperitiefhapjes en 1 flesje bubbels (250 cl) per persoon
VIS: Gekookte zalm Belle-vue +++ Tomaat met Oostend-
se garnaal +++ Trio van gerookte vis +++ Terrines van 
Noordzeevis met zijn gezellen +++ Pasta met scampi’s en 
gamba’s +++ Carpaccio van tonijn met truffel en parme-
zaan +++ Haasje van paling met rode ui

VLEES: Gerookte ham met honingmeloenbolletjes +++ Duo van ambachtelijke ham +++ 
Ambachtelijke ham met asperges +++ Italiaanse kruidenworst +++ Duo van ambachtelijke 
paté +++ Carpaccio van Wit-Blauw +++ Gebraad met kruidenkorstjes +++ Kip met ananas 

KOUD: Pasta van scampi’s en gamba’s +++ Spaanse mosselen met groene kruiden 
+++ Duo glaasjes tomaat, garnaal, krab met cocktail, gemarineerde 
Sint-Jacobsvruchten en oesters

WARM: Gegrilde gamba’s met lookboter +++ Scheermesjes met kruidenboter +++ 
Pasta met Venusschelpen +++ Charlotte aardappel met grijze garnaal +++ Trio van 
weekdieren met getomateerde saus en rijst

INCLUSIEF: Sauzen (mayonaise, cocktail, tartaar) +++ Aardappelsalade +++ Pasta met 
groentenmix +++ Een 6-tal seizoensgroenten +++ Broodjes en verwanten
DESSERT: Dessert van de Chef OF 5 verrassingsdesserts per persoon OF Kazen van kaas-
meesters van Tricht (€ 5 per persoon) +++ Buffet van 20 desserten (€ 12 pp) 

DESSERT: Dessert van de Chef OF 5 verrassingsdesserts per persoon OF Kazen van 
kaasmeesters van Tricht (€ 5 per persoon) +++ Buffet van 20 desserten (€ 12 pp) 

Vlees & visKoud buffet 

€ 65 pp - vanaf 15 personen

• Levering volgens afspraak. Voorgerecht wordt           
     op bord geserveerd.

• Levering volgens afspraak. Voorgerecht wordt op bord geserveerd.
• Verwarmingsbakken zijn inbegrepen.
• Gelvuurtjes meegeleverd aan € 2,5 / potje (2 potjes per bak)

Warm buffet 2 

2 Amuses en 1 flesje bubbels (250 cl) per persoon
VOORGERECHT:  Carpaccio van Wit-Blauw  met 
witte mayonaise en parmezaan van van Tricht 
OF Salade van wilde gerookte zalm met tomaat 
crumble van uien en kruidendressing

DESSERT:  Dessert van de chef +++ Dessert van de maand (volgens seizoen) +++ Kaasplank 
van kaasmeesters van Tricht (€ 5 pp) +++ Buffet van 20 desserten (€ 12 pp)

DESSERT: Trio van dessert (volgens het seizoen) +++ Dessert van de Chef +++ 
Kaasplank van kaasmeesters van Tricht (€ 5 per persoon) +++ Buffet van 20 desserten 
(€ 12 pp) 

BUFFET: Varkenshaasje met champignons +++ Hoevekip met portosaus +++ Zalmhaasje met 
lichte curry +++ Tongrolletjes met sambuca +++  Wokgroentjes +++ Primeurgroentjes volgens 
seizoen +++ Aardappelgratin +++ Gebakken krielaardappel

BUFFET: Parelhoen met druivensaus +++ Gemarineerd haasje met lichte mosterdsaus 
+++ Op vel gebakken heilbot met sausje van saffraan +++ Waterzooi van vis met groentjes 
en  watercress +++ Gepofte krielaardappel +++ Aardappelgratin +++ Seizoensgroenten 
+++ Primeurgroentjes

Warm buffet 1
€ 65 pp - vanaf 10 personen

• Warme levering volgens afspraak. Voorgerecht wordt op bord geserveerd.
• Verwarmingsbakken zijn inbegrepen.
• Gelvuurtjes meegeleverd aan € 2,5 / potje (2 potjes per bak)

• Warme levering volgens afspraak. Voorgerecht wordt op bord geserveerd.
• Verwarmingsbakken zijn inbegrepen.
• Gelvuurtjes meegeleverd aan € 2,5 / potje (2 potjes per bak)

€ 65 pp - vanaf 10 personen

2 Amuses en 1 flesje bubbels (250 cl) per persoon
VOORGERECHT:  Trio van Noordzee vis gerookt en 
gemarineerd met aangepaste saus (koud) OF Vitello Ton-
nato  met frisse kruidenparmezaan van van Tricht (koud)

Warm buffet 4 

3 minigerechten en 1 flesje bubbels (250 cl) per persoon 
VOORGERECHT:  Trio van zalm (gerookt & gemarineerd) 
& carpaccio  (koud) OF Gerookte ham met honingmeloen 
(koud)

DESSERT:  Dessert van de chef +++ 5 desserts van onze huispatissier +++ Kaasplank van 
kaasmeesters van Tricht (€ 5 per persoon) +++ Buffet van 20 desserten (€ 12 pp) 

BUFFET: Kalfshaas met tijmsaus +++ Eend met appelsiensaus +++ Kwartel met druivensaus 
+++ Halve kreeft met lookboter +++ Waterzooi met tarbot, tong en gamba’s +++ Gegrilde zalm 
met wittewijnsaus +++ Kruidenaardappeltjes met peterselieboter +++ Gegratineerde 
aardappel +++ Primeurgroentjes +++ Trio groentjes

€ 78 pp - vanaf 10 personen

• Warme levering volgens afspraak. Voorgerecht wordt op bord geserveerd.
• Verwarmingsbakken zijn inbegrepen, met 2 vuurtjes per bak.
• Gelvuurtjes meegeleverd aan € 2,5 / potje (2 potjes per bak)

Warm buffet 3 

2 Amuses en 1 flesje bubbels (250 cl) per persoon
VOORGERECHT: Koude kreeft Belle-vue met salade, kruiden en 
aangepaste sauzen (koud) OF gerookte eend met mango, 
knolselder en gebakken spekjes (koud)

DESSERT: 5 desserts van onze huispatissier +++ Dessert van de Chef +++ Kaasplank van 
kaasmeesters van Tricht (€ 5 per persoon) +++ Buffet van 20 desserten (€ 12 pp) 

BUFFET: Scampi’s en gamba’s met pasta ++ Op vel gebakken griet met Hollandse saus 
+++ Kabeljauwhaasje met grijze garnaal +++ Filet pur met bearnaise  +++ Varkenshaasje 
met rodewijnsaus +++ Gegrilde kip met Provençaalse saus +++ Aardappelpuree +++ 
Aardappelgratin +++ Primeurgroentjes +++ Trio van seizoensgroenten 

€ 73 pp - vanaf 10 personen

• Warme levering volgens afspraak. Voorgerecht wordt op bord geserveerd.
• Verwarmingsbakken zijn inbegrepen.
• Gelvuurtjes meegeleverd aan € 2,5 / potje (2 potjes per bak)


