
 

 

Heeft u nog vragen?  

Uw wens is ons uitgangspunt, of het nu 

gaat om 10 of 100 personen we maken 

graag een offerte op maat.  

De Italiaanse keuken heeft als geen andere 

keuken de mogelijkheid om van uw cater-

ing een culinair festijn te maken. Voor een 

catering naar uw persoonlijke wens kunt 

u een afspraak maken of kom vrijblijvend 

langs in onze winkel. Om u te inspireren 

hebben wij een lijst met suggesties klaar 

liggen. Al onze gerechten zijn huisge-

maakt met als basis (h)eerlijke ingrediëen-

ten en producten uit Italie, geheel naar 

uw wensen en budget.  

Ook bijpassende wijnen, (muzikale) aan-

kleding en een mobiele espressobar kunnen 

wij voor u verzorgen. Casa Lisetta ver-

zekert haar gasten van een onvergetelij-

ke culinaire ervaring. 

 

Casa Lisetta 

Beeksestraat 7a Prinsenbeek 

     info@casalisetta.nl 

Tel: 0648264845 / 0618393754 

www.casalisetta.nl 

IJSCOKAR 
Casa Lisetta heeft voor u een authentieke 

Italiaanse IJscokar in de verhuur, hier mee is 

uw feest pas compleet.  

Prijzen: 

50 a 60 bollen ijs, 1 smaak   €  € 85,- 

100 a 120 bollen ijs, 2 smaken  €  € 140, 

Extra bak ijs   €           €€ 50,- 

 

 

Koffie op locatie 
U kunt bij ons een volautomatische espres-

so machine huren. Prijs €€ 65,- voor 100 

kopjes koffie en bekers, melk, suiker.  

 

Tevens hebben wij een unieke Fiat Panda met 

volledige espressobar voor een perfecte 

espresso, cappuccino of Latte Macchiato 

op locatie. Prijs op aanvraag. 

Mobiele keuken 
Ook hebben wij mobiele keuken met een piz-

zaoven, barbecue en kookplaat voor 

catering en workshop op locatie.  

CATERING 

WIJNEN 
 
We bieden u een uitgebreid assortiment  

Italiaanse wijnen voor iedere gelegenheid en 

budget. 

Graag adviseren wij u bij de keuze van  

passende wijnen. 

Kwaliteitswijnen vanaf €€ 5,95 
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VERDURE 
 
- Gegratineerde venkel met pecorinokaas en  

   knoflook boter 

- Witlof in balsamicoazijn 

- Gegrilde gemende groenten met rozemarijn 

- Gegrilde aubergines met geitenkaas,  

   tomaat, rucola en balsamico azijn 

- Ovengeroosterde aardappels met olijfolie  

   en rozemarijn 

         

   Prijs per persoon €€ 3,95  

 

DOLCE 
 

- Tiramisu tradizionale of limoncello in  

  amuseglas 

- pannacotta in amuseglas 

- Koffiemousse met chocoladesiroop in  

  amuseglas  

         

   Prijs per persoon €€ 1,95 

 

- Pannacotta  met verse vruchten, nutella,  

  honing of truffelchocolade 

- Tiramisu tradizionale of limoncello 

- Gevulde perziken met amarettikoekjes 

- Panforte de la casa 

 

   Prijs per persoon €€ 2,95  

 

- Crostate, taartje gevuld met vruchten*  

- Torta della Nonna, taartje gevuld met  

   room, citroen en pijnboompitten  

 

   Per taartje 8-10 personen €€ 15,95 

 

- Cantuccini koekjes, met amandelen, vijg of  

  abrikoos lekker bij de koffie, als optie met  

  dessertwijn 

 

  Prijs per  100 gram €€ 2,75  

PANE 
 
- Focaccia  

  Nature/olio, olijf, zongedroogde  

  tomaten en rozemarijn/zeezout 

 

   Prijs per stuk €€ 4,50 

 

- Pane in terracotta gebakken 

  Naturel  olijf, zongedroogde tomaten,   

  kruiden, of Pesto 

 

  Prijs per stuk €€ 3,- 

 

Gevulde broden 
 
- brood, gevuld met tomaten, kruiden,  

  olijven, pijnboompitten en mozzarella 

- brood, gevuld met Gorgonzola,  

  walnoot, peer en mozzarella. 

 
  Prijs per stuk €€ 5,50  

 

PASTA  
 

- Penne arrabiata 

- Ciriole ternana met room en truffel 

- Tagliatelle met verse tomaten, rode ui en            

  tijm 

- Pasta met prosciutto en rucola 

- Penne met groffe pesto en pijnboompitjes 

- Spaghetti met tomaten en zeevruchten  

- Pasta Napolitano, met tomaten, kruiden    

  en rundvlees 

         

  Prijs per persoon €€ 4,25 

 

Gevulde pasta  
 

- Lasagne tradizionale met gehakt en   

  groenten 

- Lasagne  met ricotta, spinazie, kip en   

  mozzarella 

- Cannelloni met vlees gevulde pasta  

  rolletjes 

- Cannelloni met ricotta en spinazie  

  gevulde pasta rolletjes               

         

   Prijs per persoon €€ 4,95  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARNE 
 
- Polpette, gehaktballetjes in pikante  

  tomatensaus 

- Gevulde kipfilet met mozzarella, kruiden  

   en pancetta 

- Varkensprocereur met aardappelen,  rode   

  ui en tijm, uit de oven 

         

   Prijs per persoon €€ 5,50  

 

- Lamsbout contadino uit de oven* 

- Saltimbocca kalfsvlees met salie en   

  prosciutto afgeblust met sinaasappel,  

  wijn of citroen 

- Wildzwijn met een saus van tomaten,  

  kruiden en chocolade (seizoensproduct) 

- Konijn gesmoord in witte wijn en truffel 

 

  Prijs per persoon €€ 6,25                                                

 *Deze gerechten zijn voor minimaal 6 personen en  

  afhankelijk van gewicht. 

 

PESCE 
 
- Makreelfilet met salieboter 

- Makreelfilet afgeblust met espresso 

 

  Prijs per persoon €€ 4,95 

 

- Zeebaars in zeezoutkorst 

- Forel met truffel uit de oven 

         

   Prijs per persoon €€ 6,95 

 

ANTIPASTI-SCHOTELS   (10 a 15 personen)) 

 
Antipasti misti Casa Lisetta 

Luxe schaal met diversiteit aan heerlijke ge-

vulde hapjes, 80 st. 

€€€ 75,-€ 

 

Piatto della Casa 

Superieur met huisgemaakte antipastihapjes, 

vleeswaren, kaas  en tapenades 

€€€ 65,- 

 

Piatto Formaggio 

Heerlijk assortiment uit onze authentieke 

Italiaanse kazen 

€€€ 55,- 

 

Piatto Salumi 

Speciale selectie bijzondere Italiaanse vlees-

waren 

€€€ 55,- 

Tapenades 
- Truffel bospaddestoelentapenade 

- Truffel zwarte olijftapenade 

- Truffel artisjok tapenade 

- Gegrilde groententapenade  

- Verse pesto 

- Zongedroogde tomaten tapenade 

 

 Prijs per 100 gram €€ 2,85 

 Ideaal in combinatie met bruschettes of Italiaans brood  

 

Antipasti,voorgerechtjes 
 
- Amuse glas met Zalm-, rundercarpaccio of   

  vitello tonnato  

- Drinkbare caprese in amuseglas           

         

  Prijs per stuk €€ 1,95 

—- Bruschetta al pomodori e basilico;  

  gegrild brood met verse tomaat, basilicum     

  en olijfolie 

- Bruschetta gorgonzola; gegrild brood   

  met gorgonzola, room, peer en walnoot 

- Prosciutto di Norcia met meloen of  vijg   

- Omelet met truffel en tomaat 

          

  Prijs per twee stuks €€ 1,75 

 

- carpaccio op een bedje van rucola en  

  parmigiano 

- Porchetta, vlees dat gevuld is met kruiden    

  En 8 uur in De oven heeft gesmoord 

- Vitello tonato kalfsvlees met een dressing  

  van tonijn En kappertjes                                                                                                   

        

  prijs per persoon €€ 4,50 

 

INSALATA 
- Saffraanaardappelsalade met  

  zongedroogde tomaten, kappertjes en  

  basilicumdressing 

- Farrosalade, graansoort uit Umbrie met  

  een notensmaak, tomaten, rucola, olijf 

  olie en Parmezaanse kaas 

- Pastasalade met tonijn, kappertjes, rode  

  ui, olijven in een kruidendressing 

- Caprese met tomaat, basilicum, mozzarella  

  en pesto-dressing        

 

  Prijs per persoon €€ 3.95 

 


