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Voor bij de borrel 

 
Kerst antipasti plank 
3 Soorten vleeswaren, 3 soorten kaas, noten, olijven, fruit en garnituur. 
Per plank; 6-8 personen         € 35,00 
 
Kerst antipasti plank de luxe 
4 Soorten vleeswaren, 4 soorten kaas, noten, olijven, pesto, tapenade,  
dipstokjes, fruit en garnituur. 
Per plank; 10-12 personen        € 45,00 
 

Soepen 
 
Italiaanse tomatensoep 
Italiaanse tomatensoep met verse basilicum  
Prijs per persoon (minimaal 4 personen)       €  3,50 
 
Bospaddenstoelensoep 
Romige bospaddenstoelensoep met eekhoorntjesbrood en bosui 
Prijs per persoon (minimaal 4 personen)       €  3,95 
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Salades 

 
Tonijnsalade 
Frisse vers gemaakte tonijnsalade Via 5, inmiddels een klassieker! 
Lekker op (stok)brood, op toast, als bruschetta of als voorgerecht in combinatie 
met andere gerechten. 

Bak 250 cc          €  5,00 
Bak 500 cc          €  9,50 

Salade van gegrilde groenten 
Salade van diverse gegrilde groenten met frisse basilicumolie volgens eigen 
recept en balsamico 
Prijs per persoon (minimaal 4 personen)       €  5,00 
 
Couscoussalade 
Salade met diverse dagverse groenten en noten. Gecombineerd met kip 
of geitenkaas, die keuze is aan u! 
Prijs per persoon (minimaal 4 personen)       €  5,00 
 
Pastasalade 
Italiaanse pastasalade met kip, tonijn of mozzarella.  
Die keuze is aan u! 
Prijs per persoon (minimaal 4 personen)        €  4,50 
 
Herfstsalade met pompoen 
Salade van gegrilde pompoen, met Parmaham en Parmezaan 
Prijs per persoon (minimaal 4 personen)       €  6,00 
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Lekker warm 

Italiaanse gehaktballetjes in tomatensaus, met mozzarella en verse 
basilicum 
Prijs per persoon, per 3 gehakballetjes       €  2,95 
(minimaal 6 personen of 18 gehakballetjes) 

 

Brood en… 
 

Ciabatta groot     prijs per stuk     €  3,50 
Focaccia plaat    prijs per stuk     €  5,00 
Boeren landbrood bruin, heel  prijs per stuk     €  6,50 

 

...weet je nog? #ilgusto 
 

Olijven met basilicum en knoflook prijs per bak 250cc    €  2,95 
Olijven mix il gusto   prijs per bak 250cc    €  2,95 
Olijven met pesto   prijs per bak 250cc    €  2,95 
Zwarte olijven met honing tijm  prijs per bak 250cc    €  2,95 
Tapenade    prijs per bak 125cc    €  2,95 
Verse basilicum pesto   prijs per bak 125cc    €  2,95 
Aioli     prijs per bak 125cc    €  2,95 
Kruidenboter    prijs per bak 125cc    €  2,50  
Bruschetta mix, kruiden, zelf mengen prijs per bak 125cc    €  2,00 
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Buffetten 

 

Italiaans buffet 
• Rundercarpaccio met rucola, Parmezaan, pesto en pijnboompitten 
• Salade caprese met buffelmozzarella, verse basilicum, tomaat en balsamico 
• Frisse salade van diverse gegrilde groenten met basilicumolie 
• Focaccia, ciabatta, tapenade, pesto en kruidenboter 
• Italiaanse boterzachte sucade met salsa verde 
• Zalmpakketje met zontomaat en verse kruiden 
• Aardappelen uit de oven met rozemarijn 
• Lasagne Via 5 met rundergehakt 

Prijs per persoon (minimaal 8 personen)       € 23,50 

 
Winterbuffet 

• Gegrilde paprika tomatensoep met verse tijm en krokante pancetta 
• Salade met peer en gorgonzola en balsamico crème 
• Salade van diverse bospaddenstoelen, verse kruiden en walnoten 
• Frisse groene salade 
• Bruin boeren landbrood 
• Tapenade (2 soorten) en kruidenboter 
• Runderstoof met bockbier en ontbijtkoek 
• Hazepeper 
• Wilde rijst 
• Puree van pastinaak 
• Roergebakken spruitjes 
• Stoofpeertjes 

Prijs per persoon (minimaal 8 personen)       € 25,00 
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Lasagne 

 

Lasagne Via 5 met rundergehakt en verse groenten 
Prijs per persoon          €   7,50 

 

Lasagne met spinazie en zalm 
Prijs per persoon (minimaal 6 personen)       €  8,75 

 

Desserts 
Tiramisu, volgens eigen recept  
Prijs per persoon         €  5,00 

Mousse Via 5, vol heerlijkheden 
Prijs per persoon          €  5,00 

 

Limoncello 
Onze eigen Limoncello, gemaakt door Corine en volgens oud Italiaans recept 
Prijs per liter          € 24,50 

 

 

 

 

 

 

 

 


