
Vanaf € 55 per persoon

Bestellen, afhalen en levering aan huis

Warme en koude buffetten
Culinair genieten bij jou thuis, daar zorgen wij voor. Alle gerechten worden met 
liefde en dagverse producten bereid. In onze keuken gelden strikte hygiënische 
regels en we respecteren de veiligheidsvoorschriften van de overheid.

Onze Chef heeft samen met het La Passione team een 
aantal warme en koude buffetten uitgedokterd. 
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!

www.la-passione.be/buffetten

Sint-Jobstraat 104, 3550 Bolderberg (Zolder) 
keuken@la-passione.be | +32 498 57 02 94 
www.la-passione.be

Bestel via keuken@la-passione.be of +32 498 57 02 94
www.la-passione.be/afhaalgerechten

Aperitiefhapjes

Soep (inclusief broodjes)

• Trio van luxe amuses

• Vis of vlees met kleine zoetigheid
• Van maandag t.e.m. vrijdagmiddag

• Amuses / Voorgerecht vis of vlees / Hoofdgerecht vis of vlees / Dessert van de chef /  
     Snoepje voor bij de koffie
• Van maandag t.e.m. vrijdagmiddag

• Twee amuses / Voorgerecht vis of vlees / Soep / Tussengerecht vis of vlees /  
     Hoofdgerecht vis of vlees / Dessert van de chef / Koffie versnaperingen

• Tomatensoep met balletjes

• Vijf tapas van de Chef

• Bloemkoolsoep met reepjes gerookte zalm

• Antipasti schotel (1 pers.) de luxe met vlees en kazen van kaasmeesters van Tricht

• Kreeftensoep met zijn gezellen

• Antipasti schotel (2 pers.) de luxe met vlees en kazen van kaasmeesters van Tricht

• Soepje van bospaddestoelen en truffel

• Huisprosecco 750 cl

• Huisprosecco 250 ml

• Feestchampagne 750 ml
• Huischampagne 750 ml
• Magnum Champagne 1500 ml 

€ 8,00

€ 7,00 / liter

€ 15,00

€ 9,00 / liter

€ 12,50

€ 13,50 / liter

€ 25,00

€ 10,00 / liter

€ 16,00

€ 5,50 

€ 35,00
€ 45,00
€ 90,00

Dagschotel: € 17,50 p.p.

Weekmenu van de Chef (3 gangen): € 35,00 p.p.

Weekendmenu (3, 4 of 5 gangen): € 35,00 / € 45,00 / € 55,00 

Bestel 7 op 7 tussen 9u en 21u. Gratis levering binnen een 
straal van 15 km voor bestellingen vanaf € 30. Levering 
is voorzien tussen 10u en 13u of tussen 16u en 20u. Voor 
just-in-time levering wordt een extra kost aangerekend 
afhankelijk van de locatie. Opmerkingen bij leveringen 
dienen binnen 4 uur na levering gemeld te worden. 

Afhalen na afspraak in Sint-jobstraat 104 te Bolderberg. Begin je al te watertanden? Ontdek meer op de volgende bladzijde.

Nieuwe afhaalgerechten geldig vanaf 1 augustus 2020
Gratis levering aan huis

Scan deze QR code of surf naar www.la-passione.be/vaste-menus
of naar www.facebook.com/LaPassione.be



Voorgerechten

Dessert

Hoofdschotel vis (inclusief warme groenten en aardappelgarnituur)

Hoofdschotel vlees (inclusief warme groenten en aardappelgarnituur)

Tussengerechten

Kids tot 12 jaar

Wijnen

• Tartaar van witblauw rund met zijn gezellen (100 gr)

• Chocomousse old school

• Tarbot 200 gr

• Kalfshaas 200 gr

• Tongrolletjes op Oostendse wijze (4 stuks)

• Pasta bolognaise

• Aangepaste huiswijnen (wit / rood) - 2 flessen

• Carpaccio van rund met zomertruffel en parmezaan

• Crème brûlée met speculaas

• Griet 200 gr

• Hoen op lage temperatuur 250 gr

• Scampi’s met pasta op Thaise wijze (5 stuks of 9 stuks)

• Kip appelmoes

• Suggestiewijnen (wit / rood) - 2 flessen

• Trio van huisgemaakte, ambachtelijke paté met uienconfituur, mango en slascheuten  

• Tiramisu met amaretto

• Tongrolletjes (7 stuks)

• Parelhoen op vel gebakken 220 gr

• Scampi’s lookroom of lookboter (5 stuks of 9 stuks)

• Vidé

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

• Vitello Tonnato met tonijndressing, groene kappertjes en truffel

• Citroentaartje

• Kabeljauwhaas 200 gr

• Gegrilde vleesschotel 300 gr

• Gamba’s met kruidenboter (4 stuks of 9 stuks)

• Kaas- of garnaalkroket naar keuze met slaatje (1 stuk)
• Gerookte ham met meloen & mangodressing

• Dessert van de Chef

• Zalmhaasje 200 gr

• Varkenshaasje 250 gr

• Vidé met bladerdeeg op oma’s wijze

• Trio van Noordzee delicatessen met een sausje van groene kruiden

• Dessert 5 verrassingen

• Gegrilde visschotel 300 gr

• Speenvarken 250 gr

• Halve kreeft Bellevue (koud)

• Kaasbordje van Tricht  (1 pers.)

• Gegrilde scampi’s (3 stuks) en gamba’s (3 stuks)

• Spareribs

• Hele kreeft Bellevue (koud)

• Kaasplank vanaf 5 personen 

• Halve kreeft La Passione (warm)

• Entrecôte Limousin 240 gr

• Taartje gerookte eend met appelsien en salade 

• Dessertbuffet (20 soorten) vanaf 10 personen

• Ijstaart (vanaf 8 personen) met vers fruit, verkrijgbaar in 50  
     verschillende vormen en thema’s - Bestel 1 week op voorhand

• Hele kreeft La Passione (warm)

• Reebok met portodressing 
• Tartaar van witblauw rund met zijn gezellen (200 gr) 
• Filet pur (250 gr) bearnaise of peperroom met groentjes en aardappelgerecht

€ 15,00

€ 6,00

€ 25,00

€ 25,00

€ 15,00

€ 8,00

€ 20,00

€ 14,00

€ 6,00

€ 25,00

€ 21,00

€ 15,00 / € 22,00

€ 10,00

€ 32,00

€ 15,00

€ 6,00

€ 19,00

€ 22,00

€ 15,00 / € 22,00 

€ 9,00 
€ 15,00

€ 6,00

€ 22,00

€ 27,00

€ 16,00 / € 25,00

€ 8,00
€ 13,50

€ 10,00

€ 21,00

€ 22,00

€ 14,00

€ 15,00 

€ 10,00 

€ 27,00 

€ 22,00 

€ 22,00

€ 12,00

€ 25,00

€ 20,00

€ 44,00

€ 10,00 p.p.

€ 23,00

€ 25,00

€ 15,00

€ 17,00 p.p.

vanaf € 7,00 p.p.

€ 46,00

€ 25,00
€ 30,00
€ 32,00

Culinaire fijnproevers kunnen deze zomer terecht in 104, 
  het charmante pop-up restaurant van La Passione.  
 Ontdek meer op www.la-passione.be/104


