
Catering Lijst



Met onze ‘’Servicio di Gastronomia’’ ook wel cateringservice kunnen
wij een cateringservice bieden vanaf 10 personen voor iedere
gelegenheid. Van een gezellig diner thuis tot een jubileumfeest met
1000 gasten. Vele bedrijven maar ook particulieren maken al ruim 20
jaar gebruik van onze cateringservices.

Bent u opzoek naar een Italiaans diner? Wij laten u graag een stukje
Italië proeven! 

Hieronder kunt u onze gerechten vinden die wij bereiden. Heeft u
verdere vragen of verzoeken dan kunt u ons altijd een mailtje sturen
via: info@iltartufo.nl Wanneer u wat hulp nodig heeft met het
samenstellen van een catering kunnen wij een bel afspraak maken of
een afspraak bij ons in de zaak, dan helpen wij u graag verder. 

Alle gerechten zijn per portie te bestellen en overal staat het
minimumaantal porties bij. De prijzen zijn per portie en dus ook per
persoon. Neem ook vooral een kijkje op onze webshop, daar kunt u
een aantal gerechten gemakkelijk terugvinden met omschrijving en
foto. 

Fabio & Chiara Cappellano
Sinceri Saluti, 

Servizio di Gastronomia
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Antipasti -
voorgerechten 
(freddi)

Wij maken prachtig opgemaakte schalen met verschillende vleeswaren en
kazen. De schalen worden opgemaakt vanaf 8 personen per schaal. De
prijzen die u ziet zijn dus voor 8 personen en per persoon komt hier een
bedrag bij.  Alle Antipasti worden gemaakt op een grote zilveren schaal die
u mee krijgt voor bruikleen. 

-Antipasto di Salumi (selectie vleeswaren) €95,60/+11,95
-Antipasto Misto (selectie vleeswaren en kazen) €100,00/ 12,50
-Antipasto Vegetariano (selectie kazen en groentes) €103,60/12,95
-Antipasto Vitello Tonnato (kalfsvlees met tonijnsaus) €103,60/12,95
-Antipasti Carpaccio al Tartufo (ossenhaas met truffelsaus) €103,60/12,95

Voor bij de antipasti:
-Ciabatta Brood (wit, wit met olijven of bruin) €4,95
-Bakje Tapenade (truffel, groene olijf of zongedroogde tomaat) €6,50
-Bakje gemixte olijven €6,50
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Antipasti - 
voorgerechten  (caldi)
Alle gerechten zijn vanaf 8 personen te bestellen

-Capesante Gratinate (3 gegratineerde coquilles) €10,00 
-Zuppa di Lenticchie (linzensoep met pancetta) €5,50 
-Zuppa di Pomodoro (tomatensoep) €5,00 
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Alle pasta’s kunnen vanaf 10 porties in een rechaud warmhoudbak die u in bruikleen kan
meenemen. 

-Penne ai Funghi Porcini e Tartufo (pasta in een romige truffel en eenkhoornstjesbrood)
€10,00 
-Casarecce alla Maremmana (pasta in een toscaanse vleessaus) €10,00
-Rigatoni alla Norma (pasta in een tomatensaus met aubergine) €10,00
-Farfalle allo Zafferano e Zucchine (pasta in een  saffraansaus met courgette) €10,00
-Orecchiette al Raddicho e Gorgonzola (pasta in een romige gorgonzolasaus met roodlof
en walnoten) €10,00
-Tortelli in salsa Rosé (gevulde pasta met vlees en truffel in een romige bolognesesaus)
€12,50

Onze oven gerechten zijn per stuk te bestellen en kunnen makkelijk bij elkaar in een
ovenschaal verwarmd worden.

-Lasagna Tradizionale (lasagna bolognese) €11,50
-Cannelloni Ricotta e Spinaci (pasta rolletjes met ricotta en spinazie) €11,50
-Cannelloni Carne e Tartufo (pasta rolletjes met truffel en vlees) €11,50
-Parmigiana di Melenzane (aubergine, tomaat en kaas) €11,50

-extra bakje geraspte grana padano d.o.p. €6,50

Primi di Pasta -
pasta gerechten
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Secondi di Carne -
vlees hoofdgerechten
Onze vleesgerechten kunnen vanaf 10 porties in een rechaud warmhoudbak
die u in bruikleen mag meenemen, maar zijn ook gemakkelijk te verwarmen in
de oven. 

-Scaloppina al Marsala (kalfsvlees in truffel marsala wijnsaus) €12,50
-Scaloppina al Gorgonzola (kalfvlees in gorgonzolasaus) €12,50
-Polpette della Nonna (4 gehaktballetjes in een tomatensaus) €10,00
-Pollo al Forno (2 kippendijtjes in een marsalawijn saus met balsamico) €10,00
-Stracotto di Manzo (in wijn gestoofde rundvlees) 12.50
-Ossobucco (gestoofde kalfsschenkel) €12,50
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Secondi di Pesce - 
vis hoofdgerechten 
Onze visgerechten kunnen vanaf 10 porties in een rechaud warmhoudbak die u
in bruikleen mag meenemen, maar zijn ook gemakkelijk te verwarmen in de
oven. 

-Pesce al Cartoccio (zeebaars pakketjes met zwarte olijf en citroen) €12,50
-Seppie Ripiene (gevulde inktvis uit de oven) €12,50 
-Gamberoni al Forno (grote garnalen in tomatensaus uit de oven) €12,50 
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Alle bijgerechten zijn vanaf 8 personen te bestellen. Ze worden geserveerd op een grote
schaal. 

-Insalata Mediterranea (gemengde groene salade met groentes en mozzarella) €4,95
-Caponata di Melanzane (aubergine in een zoetzure tomatensaus) €8,00
-Patate al Forno (licht gekruide aardappeltjes uit de oven) €4,95
-Verdure Grigliate (gegrilde groentes) €8,00

Contorni -
bijgerechten
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Dolci -
desserts 

Onze desserts zijn per stuk te bestellen.
.
-Tiramisù Tradizionale (gebak met koffie, mascarpone en likeur)
-Torta al Limone (citroen crème taart)
-Torta Ricotta e Pere (ricotta taart met peer, glutenvrij)
-Cannolo Classico Siciliano (gebakken krokantje koek gevuld met verse schapenricotta)
-Cannolicchi (kleine cannoli met verschillende crème vullingen)
-Panna Cotta (gekookte room met karamel)

-Tagliere con Formaggi (kaasplank met mostarda) - vanaf 8 personen te bestellen
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Bevande - 
frisdranken
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Wij hebben ook heerlijke Italiaanse frisdanken, die zijn per stuk te bestellen 

-Acqua Panna 250ml €2,50
-Acqua Panna 750ml €4,50
-Acqua Pellegrino 250ml €2,50
-Acqua Pellegrino 750ml €4,50
-Limonata di San Pellegrino 250ml €2,50
-Aranciata Rossa di San Pellegrino 250ml €2,50
-Acqua Tonica 275ml €2,95
-Mandarino Verde 275ml €2,95
-Chinotto 275ml €2,95
-Limone & Zenzero 275ml €2,95
-Appelsap 250ml €2,95
-Perziksap 250ml €2,95
-Bloedsinaasappelsap 250ml €2,95



Bevande - 
wijnen 
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Mousserende Wijnen:
-Ariola Spumante Extra Dry -  Langhirano €18,95
-Collavo Prosecco Brut –Valdobbiadene DOCG  €22,95

Witte Wijnen:
- Preciso Grillo - Sicilia DOC €9,95
- Monte Tondo Pinot Grigio – Veneto IGT €13,95
- Gorghi Tondi Zibibbo Secco Bio – Sicilia DOC €14,95
- Monte Tondo Soave Classico Superiore – Veneto DOCG €24,95

Rose:
-Menegotti Bardolino Chiaretto - Veneto DOC€14,95

Rood:

-Preciso Nero d’Avola - Sicilia DOC €9,95
-Ambasciatori Salento Rosso - Salento IGP €11,50
-Monte Tondo Valpolicella Ripasso – Veneto DOC - €22,95
-Sassirossi Primitivo di Manduria – Salento Dop €19,95
-Bindi Segardi Chianti Classico – Toscana DOCG €28,95

Uiteraard hebben wij nog vele andere wijnen, opzoek naar iets specifieks? Laat het ons
weten!



IL TARTUFO
AFSPRAAK MAKEN?

Hulp nodig bij het uitzoeken van
een catering? Maak dan een bel

afspraak of een afspraak bij ons in
de zaak, dan helpen wij u graag

verder!

SOCIAL MEDIA

WEBSITE
www.iltartufo.nl

@iltartufodelft
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Bekijk onze webshop (shop.iltartufo.nl)
en deze catering lijst om onze opties
te ontdekken.

KIJK ROND 

Maak een lijstje met wat u leuk en
lekker lijkt en mail het naar
info@iltartufo.nl. Samen met uw
contact gegevens, aantal gasten en
de datum.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Wij zullen op uw mailtje reageren met
of uw wensen mogelijk zijn en of wij
plek hebben op de gewenste datum. 

WACHT OP UW BEVESTIGING

Al onze caterings zijn voor afhalen
vanaf 16:00. Wij kunnen helaas niet
leveren.  

HAAL UW BESTELLING OP

Hoe het
werkt

CONTACT GEGEVENS

015-2143577
info@iltartufo.nl

Minderbroerstraat 2 Delft05
Betalen kan bij ons aan de kassa bij
het afhalen. Op factuur betalen kan
ook, hier komen €17,50
administratiekosten bij. 

BETALEN 

06
Mocht u spullen geleend hebben zoals
schalen en warmhaudbakken, zien wij die
graag uiterlijk 1 dag na de catering
schoon terug!

BRENG GELEENDE SPULLEN TERUG


