
Via 5 catering overzicht 2018 
 
Alle gerechten worden bereidt met dagverse ingrediënten en gemaakt volgens onze 
eigen recepten.  

 

Buon appetito! 

Team Via 5 Catering 

 

 
 



Voor bij de borrel 
 
Antipastiplank  
3 Soorten vleeswaren, 3 soorten kazen, noten, olijven, fruit en garnituur 

Per plank; 6-8 personen  € 37,50 

 

Antipastiplank luxe 
4 Soorten vleeswaren, 4 soorten kazen, noten, olijven, pesto, tappenade, dipstokjes, fruit en garnituur 

Per plank; 10-12 personen € 47,50 

 

Luxe hapjes 
Wij maken heerlijke verse en vaak heel gezonde hapjes. Diverse foto’s staan op onze site en op 
instagram en facebook. 

De hapjes maken wij in een assortiment van vis, vega en vlees en zijn vanaf 30 stuks te bestellen. 

De prijs per hapje is € 1,80 

 
Salades 
 
Tonijnsalade 
Frisse tonijnsalade Via 5, homemade en inmiddels een klassieker! Lekker op (stok)brood, op een 
toastje, als bruschetta, of in combinatie met andere ingrediënten, als voorgerecht. 

Bakje 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 

Te bestellen vanaf 4 personenPrijs per persoon  € 5,00 

 



Couscoussalade met diverse groenten en noten 

Deze salade maken we  met kip of geitenkaas 

Te bestellen vanaf 4 personen 

Prijs per persoon  € 5,00 

 
Pastasalade 
Wij maken de pastasalades met kip, of tonijn, of met mozzarella, De keuze is aan jou! 

Te bestellen vanaf 4 personen 

Prijs per persoon  € 4,50 

 

Soepen 
Italiaanse tomatensoep met verse basilicum  

Te bestellen vanaf 4 personen 

Prijs per persoon  € 3,50 

 

Romige bospaddenstoelensoep met bosui 

Te bestellen vanaf 4 personen 

Prijs per persoon  € 3,95 

 

Mmmmmm…… 
Italiaanse gehaktballetjes in tomatensaus, met mozzarella en verse basilicum 

Prijs per persoon, per 3 st. € 2,95 

Te bestellen vanaf 6 personen of 18 balletjes. 

 
Brood en.. 
Ciabatta klein    prijs per stuk  € 1,00 

Foccacia 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 bakje 250cc € 2,95 

Olijven mix il gusto   prijs per bakje 250cc € 2,95 

Olijven met pesto   prijs per bakje 250cc € 2,95 

Zwarte olijven met honing tijm  prijs per bakje 250cc € 2,95 

Tappenade    prijs per bakje 125cc € 2,95 

Verse basilicum pesto   prijs per bakje 125cc € 2,95 

Aioli     prijs per bakje 125 cc € 2,95 

Kruidenboter    prijs per bakje 125cc € 2,50  

Bruschettamix, kruiden, zelf mengen prijs per bakje 125cc € 2,00 

 
Italiaans buffet 
Rundercarpaccio met rucola, parmezaan, pesto en pijnboompitten 

Pastasalade homemade of met kip, of met vis, of vega 

Frisse salade van diverse gegrilde groenten met basilicumolie 

 

Foccacia en ciabatta 

Tappenade, pesto en kruidenboter 

Huisgemaakte olijvenmix 

 

Italiaanse boterzachte sucade met salsa verde 

Zalmpakketje met zontomaat en verse kruiden 

Aardappelen uit de oven met rozemarijn 

Lasagne Via 5 met rundergehakt 

 

Te bestellen vanaf 8 personen 

Prijs p.p. € 24,50 

 



Mediterraan buffet 
Gegrilde paprika tomatensoep met verse tijm en krokante pancetta 

Salade met peer en gorgonzola en balsamico crème 

Couscous salade met gerilde groenten en verse munt 

Frisse groene salade 

Turks brood 

Tappenade en bruschetta mix 

Kruidenboter 

Witvis rolletjes in tomatensaus 

Tortellinin met ricotta en spinazie en verse kruiden olie 

Kip in Sinaasappelsaus 

Aardappelen uit de oven met rozemarijn en verse knoflook 

Ratatouille 

 

Te bestellen vanaf 8 personen   Prijs per persoon € 25,00 

 

Tapas buffet 
Albondigas, Spaanse gehaktballetjes met een licht pittige tomatensaus (warm) 

Pollo marinado con limon. Gemarineerde kip met citroen (warm)  

Gazpacho, koude Spaanse soep volgens Spaans recept  

Tortilla, Spaanse aardappeltortilla met ei en groenten (warm ) 

Spaanse escalivada, (heerlijke frisse salade met aubergine en paprika) 

Chili olijven (olijven met zachte olijfolie en diverse kruiden)  

Goed gevulde wraps met tonijn 

Kipspiesjes met dipper 

Kikkererwten salade met chorizo 

Crostini met Serranoham 

Pan con aioli (brood met aioli) 

 

Te bestellen vanaf 10 personen    Prijs per persoon € 25,50 

 



Lasagne 
Lasagne Via 5 met rundergehakt en verse groenten 

Prijs per persoon  €  7,95 

 

Lasagne met spinazie en zalm 

Te bestellen vanaf 6 personen 

Prijs per persoon  € 9,50 

 

 
Desserts 
Tiramisu, volgens eigen recept  

Prijs per persoon € 5,00 

Mousse Via 5, vol heerlijkheden 

Prijs per persoon  € 5,00 

 

Limoncello 
Indien voorradig: 

Volgens oud Italiaans recept 

Prijs per liter  € 24,50  

 

 

 

 

 

 

 

 


