
      

Feestsuggesties 2014-2015 
Afhaalgerechten ( enkel op bestelling ) 

 
 
APERITIEFHAPJES 
Mini kaaskroketjes      € 1.00 
Mini pizza's 7 cm.       € 0.80 
Mini pizza's 9 cm.      € 1.00 
Scampi's omhuld met een spekjasje    € 1.60 
Bruschetta pomodore      € 1.20 
Gefrituurde olijven ( 3 stuks )     € 1.60 
Grissini met parmaham     € 1.00 
Scampi in korstje met piri piri saus    € 1.35 
Caprese ( mini stokje met mozzarella en kersttomtjes )      € 1.10 
 
SOEPEN ( per liter ) 
Minestrone       € 6.50 
Bloemkoolsoep met gerookte zalm    € 7.50 
Witloofsoep met kreeftgarnalen     € 7.50 
Paprikasoep met huisgemaakte croutons   € 7.50 
Tomatenroomsoep      € 6.50 
Vissoep       € 9.80 
 
Elk soepje kan ook dienen als aperitiefhapje (mini tasjes en lepeltjes  
ook verkrijgbaar ) 
 
V00RGERECHTEN  
Antipasto ( italiaanse charcuterie met afwerking )   € 12.50 
Scampislaatje met croutons en spekreepjes  € 11.00 
Scampi’s met een zacht lookroomsaus  
 en pasta  ( 4 stuks )       € 11.00 
Scampi’s met pastasliertjes en rode pesto ( 4 stuks )  € 11.00 
Scampi’s met Griekse invloeden ( 4 stuks )    € 12.00 
Bruschetta pomodore ( 6 stuks )       €  7.20 
Reuze mosselen gevuld met lookboter ( 5 stuks )    €  8.00 
Salade caprese ( tomaat- mozzarella-basilicum ) 
 4 spiesjes       €  8.90 
Champignons in het groen ( spinazie-pesto-room ) 
 in de oven       €  8.90 
 
HOOFDGERECHTEN 2013-2014 
Varkenshaasje met mosterdsaus    € 12.80 
 Champignonsaus    € 12.80 
 Groene pepersaus    € 12.80 
 
Kalfsteak met marsala saus      € 12.80 
Krokant gebakken zalmfilet met rode pestosaus  € 12.80 
Zonnevisfilet met tomatensaus en zuiderse groenten € 12.80 
Zonnevis in de oven met kersttomaatjes-  
ajuintjes en kappertjes     € 12.80 
Scampi’s (7 stuks ) diavolo ( pittig sausje met paprika  )  € 15.80 
Reuze gamba’s in een tomatensausje met pasta (5 stuks) € 15.80 
 

Deze worden geserveerd met fijne pasta! 
DESSERT 
Tiramisu       € 4.00 
Chocomousse       € 4.00 
Profiteroles gevuld met ijs en chocoladesaus²  € 5.00 
Assortiment van tiramisu-chocomousse-pannacotta € 7.00 
 

  
 

Er kunnen ook enkel pasta’s verkregen worden: 
 

- 4 soorten uit pasta’s nr.1 voor  16.00 €/pp 
 

- 3 soorten uit pasta’s nr. 1   
 en 1 soort uit pasta’s nr. 2  19.00 € /pp 
 

- 2 soorten uit pasta’s nr . 1  
 en 2 soorten uit pasta’s nr. 2   23.00€/pp 
 

PASTA’S  NR. 1  
 

 Tortelloni gevuld  met vlees / kaassaus of fumésaus 

 Tortelloni  gevuld met kaas / spinazie, pesto saus 

 Rigatoni arrabiata 

 Schelpjes met kersttomaatjes panchetta  en champ.( 
tomatenroomsausje) 

 Lasagna 

 Canelloni met vlees met bolognese saus of  crema saus 

 Canelloni met ricotta met spinazie-pestosaus 

 Pipe rigate met verse champignons en hesp( lichte roomsaus) 

 Pappardelle dello chef ( tomatensaus met courgette en paprika’s  

 Ravioli gevuld met spek ( tomatensaus met panchetta ) 

 Gamigna met Italiaans spek- Ital. Ui spinazie en room 

 Pennette met kip-ewtjes-ui en lichte mosterdroomsausje  

 Ravioli’s gevuld met gehakt en kaassaus 

 Spaghetti chef ( tomatenroom met verse champ. Lichtjes pikant )  

 Lentepasta ( tomaten- courgetten-lenteui-basilicum (zonder room)  
 

 PASTA’S  NR. 2  
 

 Lasagne al salmone 

 Campanelli a la ortolana ( zongedroogde tomaten ,artisjok-  
scampi’s-Champ.- basilicum )  

 Tagliatelle met verse zalm  

 Figuurpasta met verse zeevruchten en een tomatensaus 

 Linguine met scampi’s en verse zalm 

 Spirelli met gerookte zalm 

 Canneloni met ricotta en gerookte zalm 

 Pennette  met tonijn in een tomatensaus 

 Mini tubes met kersttomaatjes ajuintjes  kappertjes en scampi’s 

 Ravioli  met kreeft en kreeftensaus 

 Tagl met een tomatenroomsaus en scampi’s  
 
Inbegrepen in de prijs : Bistrobrood  
    Kaas en scheplepels 
 
Vanaf 10 personen worden shaefings voorzien, indien minder dan  
10 personen krijgt u warmte-elementen mee of mini schaefings. 
 

 

Feestmenu ( 5 GANGENMENU)  
 

24-25- 31 december 2014 & 1 januari 2015 
 
 

 feestelijke hapjes (3 /pp ) 

 ******************************************************************* 

 
 

of 
 pizza bianco met verse tomaten-rucola en parmezan 

of 
 

 
of 

Mosselen gevuld met lookboter  
  

 ******************************************************************* 

 Romige courgettensoep afgewerkt met kruidenkaas 

 ******************************************************************* 
Canneloni met gerookte zalm en ricotta

 
en 

Ravioli gevuld met gehakt afgewerkt met parmisan en truffelaroma 
en 

Strozzapreti met een lekkere tomatensaus en scampi’s  
  

Vanaf 8 pers wordt er een schaefing voorzien voor de pasta’s  

 ******************************************************************* 

Profiteroles met ijs en chocoladesaus 
 

€ 30,00 p.p. 
broodjes en kaas inbegrepen 

flesje prosecco 20 cl - € 5.00/stuk 
fles prosecco 75 cl. – € 14.00/ stuk 

 

Scampi’s op Griekse wijze 

( fetta kaas en verse tomaten)

Assortiment Bruschetta’s (4st.)

                          
 

IL CANNICCIO
delikatessen  -  verse deegwaren
en Italiaanse specialiteiten



    

Pizza 
 

 
KAN OOK AFGEHAALD WORDEN OP BESTELLING 
WEL KOUD EN HALF GEBAKKEN OM DAARNA 
ZELF OP TE BAKKEN THUIS OP DE TIJD DIE NODIG IS 
 
 
Pizza: 
 
Tomaat en kaas      € 5.90 
Alla Bolognese      € 7.90 
Margherita ( champ, hesp, tomaat, kaas )   € 7.90 
4 Stagione ( hesp,champ,artisjok,olijven,tomaat, kaas ) € 8.80 
Fantasia ( paprika,ui,hesp,champ,artisjok, 
olijven, tomaat, kaas       € 8.80 
Provencalle (paprika,hesp,champ,tomaat, 
kaas,prov.kruiden )      € 9.20 
Al Prosciutto (tomaat,kaas parmaham )   € 9.90 
Al Tonno ( tomaat, tonijn,kaas )    € 8.90 
Speciale ( tomaat,zeevrucht.champ,hesp, 
artisjok,ansjovis,kaas      € 9.90 
Al Formaggio ( tomaat,parmisan,gorgonzola, mozzarella  € 9.90 
Al Salami ( tomaat, salami,kaas )    € 8.90 
Napolitana (tomaat,anjovis,kappers,olijven )  € 7.50 
Cappriciosa ( anjovis,hesp,champ,olijven, 
artisjok,kaas,tomaat      € 8.90 
Tropicale( ananas,druiven,hesp,tomaat,kaas  € 8.90 
Alla Igor (salami,paprika,ui,hesp,champ,tomaat,kaas € 9.90 
 
 
DE PIZZA’S ZIJN 26 GROOT 

 
De gebruikte kaas voor op de pizza is 100% mozzarella  
 

 
Er kunnen ook kleinere besteld worden 16 groot 
 
 
Pizzetta: 
 
Tomaat kaas       € 1.40 
Margherita       € 2.10 
Tropicale       € 2.60 
Igor        € 2.60 
Cappriciosa       € 2.60 
Salami        € 2.60 
 

    
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
  
 
 

 

 

   

Pastabuffet 
 

Voorgerechten :  
 

- bruschetta pomodoro ( lookbroodjes met tomaat )( 4 stuks ) 
- Champignons in het groen ( spinazie pesto ) 
- Pizzetta ( kleine pizza  
- Tomatenroomsoep met mascarpone  

  1 VOORGERECHT PER PERSOON 
 
Pasta’s   :    
 

-  Spaghetti / figuurpasta met bolognese saus 
- Tortelloni gevuld met vlees / kaassaus of fume 
- Tortelloni gevuld met kaas / spinazie, pesto saus  
- Rigatoni arrabiata 
- Schelpjes met crema saus 
- Lasagna 
- Canelloni met vlees met bolognese saus of  crema saus 
- Canelloni met ricotta met spinazie-pestosaus 
- Pipe rigate met verse champignons en hesp 

( lichte roomsaus) 
- Pappardelle dello chef ( tomatensaus met courgette en 

paprika’s 
- Ravioli gevuld met spek ( tomatensaus met panchetta ) 
- Ravioli gevuld met gehakt en kaassaus  
- Gramigna met Ital.spek –Ital. Ui spinazie en room 
- Penette met kip- erwtjes – ui en lichte mosterdroomsausje  
- Spaghetti chef ( tomatenroom – verse champ. En lichtjes  

Pikant )  
 

Men mag hier vier soorten uit kiezen  
3 soorten pasta's en 1 pasta met vis = € 24.00 + € 3.00 
 

Desserts   :     
 

- Tiramisu 
- Chocomousse 
- Panna cotta afgewerkt met een passievruchtencolli  
 
Er wordt één dessert per persoon voorzien in glaasjes  
 

                                        € 24,00 / pp 
 

 Inbegrepen in de prijs:  - Bistrobrood  
    - Kaas en scheplepels 
 

Vanaf 10 personen worden shaefings voorzien. 
Minder dan 10 personen krijgt u warmte-elementen mee. 
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Delicatessen
 

| verse deegwaren 
 

en Italiaanse specialiteiten

 

 

Kleuterweg 3   3550 Heusden - Zolder 

 

011 57 54 90   

 

0477 37 89 66

 

pasta.marianne@hotmail.com
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