Pico-Bello verzorgt al uw hapjes voor elk feest of receptie. Hier kan U kiezen uit ons uitgebreid
assortiment van wraps, lekker krokant belegde broodjes , mini –broodjes (sandwiches en pistolets), open
belegde broodjes enz. met beleg naar keuze. Deze mooie gepresenteerde manden worden u zorgeloos en in
stijl aangeboden, afgewerkt met vers fruit.

Aanbod

Formule 1:



Dicht belegde stokbroodjes / sandwishes belegd met standaard beleg
Dicht belegde stokbroodjes / sandwishes belegd met luxe beleg

€ 2,25 / broodje
€ 3,00 / broodje

Formule 2:



Open belegde stokbroodjes / sandwishes belegd met standaard beleg
Open belegde stokbroodjes / sandwishes belegd met luxe beleg

Panemco bvba

Antwerpsesteenweg 119 – 2350 Vosselaar

€ 1,25 / broodje
€ 1,70 / broodje

Tel/Fax: 014/62.05.70

Formule 3:
Assortiment versgebakken mini-pistolet maanzaad, mini-keizer pistolet, mini-pistolet grof, mini-volkoren
pistolet, mini brusselse pistolet en mini-sandwishes



Mini assortiment pistolets / sandwishes belegd met standaard beleg
Mini assortiment pistolets / sandwishes belegd met luxe beleg

€ 1,00 / broodje
€ 1,30 / broodje



Deze broodjes kunnen gecombineerd worden met een verrassingsbrood

€ 15,00 / broodje

Standaard beleg: Smoske Kaas, Smoske Hesp, Kip Curry, Krabsalade, Tonijnsalade, Kipsalade, Prepare, Kip Andalouse,
Kip Hawaï, Tonijnsalade Pikant, Pittasalade pikant, ... .
Luxe beleg: garnaalsalade, zalm met ui, brie & honing & walnoten, mozzarella & zongedroogde tomaten & rode
pesto, Broodje gezond, rucolasalade & parmaham & geitekaas, ... .

Panemco bvba

Antwerpsesteenweg 119 – 2350 Vosselaar

Tel/Fax: 014/62.05.70

Partybroodjes:









€ 1,70 / broodje

Fitness smoske Kaas
Zuurdesembroodje met gemengde sla, tomaat, ei, peterselie en ham
Sandwish préparé met ui
Prokorn broodje met gemengde sla, tomaat en krabsalade
Focaccia broodje met mozzarella, zongedroogde tomaten en rode pesto
Fitness broodje met ricotta, rucolasalade en chorizo
Sandwish met krulsalade, bbq-saus, tomaat en krokant gebakken spek
Prokorn broodje met brie, walnoten en honing

Wraps:





€ 1,70 / stuk
Wrap met kruidenkaas, gerookte zalm, krokante slamengeling
Wrap met pesto, rucolasalade, tomaat, ei, komkommer, wortelen
Wrap met ricotta, chorizo, zongedroogde tomaten, rucolasalade
Wrap met parmaham, rucolasalade, parmezaanse kaas, zongedroogde tomaten, pesto

U kan kiezen voor een mengeling van deze broodjes / wraps of zelf beslissen welke uw voorkeur genieten.
De broodjes / wraps dienen per 12 stuks besteld worden.
Plankjes:





€ 6,00 / plankje

Plankje met wasabinoten, olijven, groentechips
Plankje met radijsjes, kerstomaatjes, fleur de sel
Plankje met kaasblokjes, salamiblokjes en mosterd
Plankje met spiesjes tomaat & mozzarella, olijf met ansjovis, meloen en parmaham
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Dessertcups:

€ 2,00 / st.



Aardbei – rabarbermousse: Een roommousse op een laagje rabarber,
gedecoreerd met aardbeienstukjes.



Chocolademousse:

Chocolademousse met een decoratie van chocoladeschilfers.



Woudvruchtenmousse:

Verfijnde frambozen- en zwarte bessenmousse afgewerkt
met rode en zwarte bessen.



Tiramisumousse:

Heerlijke mascarponemousse op een biscuitlaagje met koffie aroma
en gedrenkt in marsalawijn. Gedecoreerd met cacaopoeder.

Desserts de luxe:


Longeur:

Zwarte Woud: Dessert op basis van een met Kirch licht gepuncheerde
chocoladebiscuit, chocolademousse met hele rode kersen en slagroom.
Trio Chocolade: Chocoladebiscuit gevuld met drie lichte mousses van
chocolade, witte chocolade en melkchocolade.
Tiramisu: Bavarois van speculoos op een krokante bodem van
Chocolade en hazelnootjes.
Framboos: Mousse met klein frambozenstukjes, een met
frambozenpuree doordrenkte biscuit en geglaceerd met een
frambozengelei.

Panemco bvba

Antwerpsesteenweg 119 – 2350 Vosselaar

Tel/Fax: 014/62.05.70

