
  We take care
of 

Your appetite

De DIS traiteur
Herentalsstraat 7 

2300 Turnhout

Wij maken
vrijblijvend een
offerte voor u

communie en lente
feesten

dedis@skynet.be

tafelhapjes

Guacamole, chorizo
manchego, olijfjes,

ansjovisjes, mortadella
rubatatoastjes

5,00  € pp

Koude hapjes
Mozzarella - citroenolie -

asperges
Wakame – seam –

mortadella 
Scampi spiesje  –

advocadodip
Erwtjes – kwarteleitjes -

kruidenham 
Zalmcarpaccio- limoen -

bieslook 

5 stuks : 11,50 €

Dolce –
lentedessertjes

. Mascarponemousse
-mango- kokos
. Panna Cotta -

vanille - gelei van
rabarber 

. Rood fruit - munt -
aarbei -honingcoulis

De DIS   2020  
Lente  feest & communie
Lente – feest  en Communie 

014 / 43 10 08   dedis@skynet.be   0494 / 38 37 16 
Winkel open van dinsdag tot vrijdag van 10.00 – 18.00

zaterdag van 10,00 – 17,00 uur
zondag enkel op bestelling

De rest van ons aanbod vindt u in onze brochure 2020

Tapas en koude pastasalades
Italiaanse charcuterie en kazen, pesto en tomaattapenade,

zongedroogde tomaatjes, zwarte en groene olijfjes,
peppadews, ansjovis, inktvisjes en grissini

Penne met kip, pesto, tomaat en olijfjes
Couscoussalade met kreeftgarnaaltjes en scampi

Quinoa met erwtjes, boerenkool, avocado en kruidenolie
Italiaanse broodjes 

20,00 € pp

         koude gerechten - soep – pasta - hoofdgerecht

Rundscarpaccio met truffeltapenade, waterkers en pecorino

Tartaar van coquilles met limoen, sesam, koriander

Torentje van aubergine, mozzarella, pesto en tomaat 

    Pastinaaksoep met kervel en gedroogde ham

Roodbaarsfilet met salse verde, prei, pompoentjes en radijs

Parelhoen met boschampignons, pancetta en rozemarijnsaus

Ravioli met scampi en curry, oosterse groentjes en paksoi

Cannelloni met geroosterde groenten en ricotta 27,50 € pp

Kinderbuffet
Italiaanse Kruidenham met meloen

Eitjes gevuld met allerlei Italiaans lekkers
Mozzarellaspiesje met druifjes en aardbei

Tomaatje met grijze garnaaltjes gevuld en cocktailsaus
Lasagne alla bolognaise            Macaroni met ham en kaas 

 15,00 € pp

Aperitief Prosecco Jeio Bisol 13,75 €
Wit/Rood uit Abruzzo 9,90 €

mailto:dedis@skynet.be

