Bestelformulier Antipasti / Borrelhapjes
Alleen op vrijdag en zaterdag / OOK ONLINE TE BESTELLEN
Medio Schalen, mooi opgemaakt voor 6/8 personen *
Prijs

Antipasto Misto Medio, diverse vleeswaren, kazen
Antipasto Ortolano Medio, heel veel groente
Antipasto Caprese Medio, mozzarella, tomaat, basilicum
Antipasto Carpaccio Medio, bresaola al tartufo
Antipasto Vitello Tonnato Medio, kalfsfricandeau met tonijnsaus
Antipasto di Salumi Medio, diverse vleeswaren
Antipasto di Mare Medio, visschotel
Piatto di Formaggi Medio, mooie plank met kaas, noten en mostarda

Aantal

Totaal

Aantal

Totaal

Aantal

Totaal

€65,00
€65,00
€65,00
€80,00
€80,00
€60,00
€80,00
€65,00

Grande schalen, mooi opgemaakt voor 12/16 personen *
Prijs

Antipasto Misto Grande
Antipasto Ortolano Grande
Antipasto Caprese Grande
Antipasto Carpaccio Grande
Antipasto Vitello Tonnato Grande
Antipasto di Salumi Grande
Antipasto di Mare Grande
Piatto di Formaggi Grande

€125,00
€125,00
€125,00
€145,00
€145,00
€ 99,00
€145,00
€120,00

Diverse borrelhapjes
Prijs

Fingerfood / 32 hapjes / 6 soorten
Italiaanse salade met gegrilde groente, te bestellen vanaf 4 p
Pastasalade, vegetarisch of vlees, te bestellen vanaf 4p

€65,00
€7,50pp
€8,00pp

Totaal €
Uw gegevens:
Ophaal datum:
Naam:
Email:
Tel:
Hoe werkt het bestellen van deze schalen:
- Vul dit formulier geheel in en lever het in bij de winkel of mail het naar info@iltartufo.nl. Tevens is dit
mogelijk via onze website www.iltartufo.nl/catering
- U krijgt een bevestiging van uw bestelling in uw mailbox. (geen bevestiging = geen bestelling)
- Er kan besteld worden tot 1 dag van tevoren, voor 15.00 uur moet de bestelling bij ons binnen zijn.
- Er wordt €5,00 borg in rekening gebracht voor de schalen, bij schoon terug brengen krijgt u de €5,00
weer terug. De schalen moeten schoon worden terug gebracht.
- *Alle schalen worden geleverd met brood, olijven en tapenade
- Uw bestelling is op te halen op de dag zelf vanaf 12.00 uur.

Il Tartufo

Delicatessen Traiteur Catering
Minderbroerstraat 2 (hoek Voorstraat) – 2611 MV Delft

