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Uw catering voor Oud en Nieuw 2016

Wij werken met ambachtelijke en biologische producten

Wij nodigen u graag uit bij La Collina.
Daar kunt u zien en proeven met welke producten wij werken, 

producten waar we trots op zijn, en waar een verhaal achter zit.

Wenst u een 100% biologische catering, dan is dit ook mogelijk.
Afhankelijk van uw bestelling zullen wij een herberekening toepassen.

Wij houden graag rekening met uw wensen, allergieën en/of dieet.

Heerlijke antipasti voor een gezellige 
borrelavond

Biologische spelt oliebollen



Bestellijst Oud en Nieuw 2016

Naam : 

Adres : 

Postcode :  Woonplaats : 

Telefoonnummer : 

E-mail : 

Alle producten zijn ambachtelijk, veelal biologisch, huisgemaakt en met respect voor natuur en milieu 
bereid.

Op zaterdag 31 december bakken we uw bestelling en zijn we de hele dag open voor losse verkoop. 
Wilt u niet in de rij staan? Bestel dan nu alvast uw oliebollen en andere lekkernijen.

Uw bestelling voor de Oud en Nieuw kunt u tot dinsdag 27 december aan ons doorgeven. 
Uw bestelling kunt u op 31 december tussen 12.00 en 16.00 uur ophalen

⦿	Oliebol met krenten en rozijnen, per stuk € 1,00
Aantal stuks :  x 

⦿	Oliebol met krenten en rozijnen, per zak van 12 stuks € 10,00
Aantal zakken :  x

⦿	Oliebol naturel, per stuk € 1,00
Aantal stuks :  x

⦿	Oliebol naturel, per zak van 12 stuks € 10,00
Aantal zakken :  x

⦿	Voor bij de borrel  € 2,95 p.p.
Italiaans brood met huisgemaakte tapenade en kruidenboter
Aantal personen :  x 1 pers.

⦿	Antipasti  € 4,95 p.p.
Met lekkernijen als olijven, peppersweets, cipollini, dadels, zontomaatjes, 
verschillende tapenades, kaasjes en Italiaanse salami en ham soorten.  
Aantal personen :  x 1 pers.

⦿	Antipasti voor 5 personen   € 19,95 p.p.
Met lekkernijen als olijven, peppersweets, cipollini, dadels, zontomaatjes, 
verschillende tapenade, kazen, Italiaanse salami en Parmaham en crostini’s
Aantal schalen :  x schaal


