
‘La ultima cucina paesana’

Feestdagen@Home Buffet 
Hemingway’s

“De feestdagen worden dit jaar misschien wel een beetje anders, 
maar dan kunnen we er met elkaar nog wel een feestje van maken”

Tapas voor Thuis mogelijkheden Hemingway’s
Elk jaar hebben we er weer zin in! 

Het zelf omzagen van de kerstbomen, de hele steeg van de Via Vecchia vol zetten met 
40 bomen en ze stuk voor stuk versieren tot we één groot Winterwonderland hebben. 

Normaal vieren we de hele maand december met arrangementen, menu’s, 
borrels, glühwein en lekkere hapjes. Dit jaar ziet het er natuurlijk anders uit maar 

toch willen we de sfeer en de magie van december bij u thuis brengen. 

Wij kunnen een fantastisch buffet voor u voorbereiden om thuis heerlijk uitgebreid 
van te genieten. U kunt het buffet in meerdere gangen serveren of alles tegelijk op 

tafels zetten als buffet. De warme gerechten kosten u slechts enkele minuten om af te 
maken zodat u niet de hele avond in de keuken hoeft te staan maar de gezelligheid en 

sfeer met uw gezelschap kan meebeleven! 
 

www.viavecchia.nl  -  050 5893409



Hemingway’s
(heeft u dieetwensen meld het ons)

Hele maand december te bestellen - minimaal 4 personen
Het feestdagenbuffet kunt u tot 3 dagen van te voren bestellen

en kan op de desbetreffende dag tot 17.00 uur opgehaald of bezorgd worden.

Uitgebreide instructies en eventuele opmaak suggesties worden meegeleverd.

Feestdagenmenu

Verschillende soorten brood met aioli, kruidenboter en pesto 
Uitgebreide proeverij van mediterrane vleeswaren en kaassoorten

Gemarineerde olijven
Huisgebrande noten

Vitello tonnato, kalfsvlees met tonijnmayolive, kappertjes en rode ui
Bruschetta’s op verschillende manieren belegd

Gepekelde en huisgerookte zalm met mierikswortelmayolive
Insalata caprese, buffelmozzarella met cherrytomaten, basilicum en balsamico

Pastasalade met gegrilde paprika, tomaat, pesto en ei

Albondigas, rundergehaktballetjes in een pittige tomatensalsa
Pikant gemarineerde kippendij, overgoten met smokey goodness

Geitenkaas, gegratineerd met honing en notencrumble
Kleine gamba’s gebakken in knoflookboter

Gemarineerde zalm met mediterrane kruidenolie
Heerlijk malse spareribbetjes met aioli

Patatas bravas, aardappeltjes uit de oven met bravassaus en aioli
Stoofpeertjes

Dessert, kleine proeverij van nagerechten



fijne feestdagen en een fantastisch, gezond, 
gelukkig, culinair, passievol, magisch, lief, 

vruchtbaar, te gek, lekker, smaakvol, gezellig, 
nieuwe vrienden, gek, succesvol, bijzonder, 

oude vrienden, liefdevol, super, geweldig, heerlijk, 
zonnig, spetterend, warm, prettig, sfeervol, 
knallend, zoet, onvergetelijk, fenomenaal, 

subliem, bewust ...................
jaar gewenst

(i.i.g. beter dan 2020/21)
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