
Beste  

Hieronder vind je meer informatie over de mogelijke formules.  

1. Pasta zonder bediening  

Je geeft ons door welke soorten en voor hoeveel personen je pasta bestelt.  

Totaalprijs: € 7,5pp.  Voor kinderen tot en met 12 jaar rekenen we € 4,5pp. Kom je alles zelf 

afhalen, dan geven we je een korting van 10%.  

2. Pasta met bediening 

Dit is mogelijk vanaf minimum 10 personen.  

a. Pasta à volonté met bediening  

Het pastabuffet bestaat uit ofwel warme pasta met maximum 6 verschillende sauzen of koude 

pastasalade (maximum 5 soorten). De pasta is à volonté. Wij serveren in kleine porties, zodat 

iedereen verschillende sauzen kan proeven.   

Wij voorzien hiervoor 2 uur. Indien het feest uitloopt, rekenen we € 25 per extra begonnen uur.  

Totaalprijs: € 9,5pp. Voor kinderen tot en met 12 jaar rekenen we € 6,5pp.  

b. b. Totaalpakket  

Wij zorgen voor de volledige catering van jouw feest (hapjes, soep, pasta en eventueel dessert).   

De aperitiefhapjes bestaan uit een assortiment stukjes wrap (3pp), een gevuld glaasje en een 

bekertje gazpacho.  

Voor de soep bieden we verschillende mogelijkheden aan, afhankelijk van het seizoen.  

Het pastabuffet bestaat uit ofwel warme pasta met maximum 6 verschillende sauzen of koude 

pastasalade (maximum 5 soorten). De pasta is à volonté. Wij serveren in kleine porties, zodat 

iedereen verschillende sauzen kan proeven.   

Voor het dessert voorzien wij een bordje met een assortiment desserts.   

In het totaalpakket zijn de bediening en de verplaatsing inbegrepen. Wij voorzien hiervoor 3 uur. 

Indien het feest uitloopt, rekenen we € 25 per extra begonnen uur.  

Totaalprijs: € 18pp met dessert en € 15pp zonder dessert. Voor kinderen tot en met 12 jaar 

rekenen we € 15pp met dessert en € 12pp zonder dessert.  

Qua voorzieningen hebben wij 2 stopcontacten nodig (het best op 2 verschillende circuits) en een 

ruimte van 2,5m.  

  

  

  

  

  



  

Hieronder vind je de mogelijke sauzen en pastasalades:  

Sauzen  

• Bolognese 

• Vegetarische bolognese (veggie) 

• Arrabiata (veggie) 

• Tomatensaus met spekjes 

• Currysaus met wokgroentjes (veggie) 

• Carbonara 

• Pasta Soeperman Jan (Pestosausje met kip en zongedroogde tomaten) 

• Champignons met spekjes 

• Courgette met ricotta (veggie) 

• Chili con carne  

• Chili sin carne (veggie) 

Pastasalades  

• pastasalade met tomaat en een pittige saus (veggie) 

• pastasalade met kip en curry 

• pastasalade met gerookte zalm en komkommer 

• pastasalade met pestosausje (veggie) 

• pastasalade met makreel 

• pastasalade met ham en mozzarella 

• pastasalade met appeltjes en spek 

• pastasalade met feta en mango (veggie) 

• lentefarfalle met kip (kan ook met vegan kip) 

Indien je nog vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.  

Wij kijken alvast uit naar jouw antwoord.  

Groetjes Team Soeperman Jan  

0486/36.75.98 

info@soepermanjan.be 

www.soepermanjan.be 

Elslo 142,9940 Evergem 
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