Beste gast van camping ‘t Geuldal,
U heeft een reservering gemaakt op één van de mooiste campings van Meerssen. De prachtige omgeving
biedt tal van bezienswaardigheden en uitgaansmogelijkheden, u gaat het hier fantastisch vinden.
Wanneer u opzoek bent naar een interactieve en smakelijke groepsactiviteit dan nodigen wij u graag uit
de onderstaande informatie over onze kookworkshop door te lezen.
Meerssen kenmerkt zich door zijn mooie winkels en prachtige Basiliek gebouwd door Karel de Grote.
Pasta casa is gelegen aan de voet van de Basiliek op de sfeervolle Markt.
Wanneer u richting Pasta Casa loopt komt de geur van verse rozemarijn, basilicum en knoflook u al
tegemoet. Eenmaal binnen dan zorgen de Italiaanse muziek, de olijfboom en brandende kaarsen ervoor
dat u zich waant in Italië.
De avond begint met een aperitief om in de sfeer te komen. Vervolgens gaat u, onder begeleiding, in
kleine groepjes de keuken in om verschillende Italiaanse gerechten te maken. Het leukste, maar
zwaarste, onderdeel is het maken en draaien van de pasta. Succes gegarandeerd!
Het gaat erom dat u een gezellige avond samen met uw gezelschap, dus u gaat uiteraard na het maken
van elk gerecht samen aan tafel. Heeft u geen zin om te koken, er zijn altijd stuurlui aan wal nodig.
Na het diner kunt u nog napraten onder het genot van een kopje koffie of een glaasje ambachtelijke
limoncello, u bepaalt zelf wanneer de avond erop zit.

Wij bieden de kookworkshops aan vanaf € 25,00 per persoon, exclusief drank. Als gast van camping ’t
Geuldal bieden wij u een gratis aperitief aan. Neem met vragen over de kookworkshop en voor
beschikbaarheid gerust contact met ons. (Het minimale aantal deelnemers is 8 personen en het maximale aantal is 24 personen)
Graag tot ziens bij Pasta Casa!
Kookworkshop menukaart
Uw avond extra feestelijk beginnen?
Glas prosecco
Aperol spritz of Limoncello spritz
Olijven en nootjes
Aperitiefhapje (olijven, grissini, tapenade, salumi)
Voorgerechten
Bruschetta met salade caprese
Vitello tonnato met koekjes van Parmezaanse kaas
Diverse bruschette; salade caprese, tonijn en Parmaham
Drieluik van voorgerechten; salade met Parmaham, carpaccio van
kastanjechampignons met tapenade van paddenstoel en een bruschetta

€ 5,00
€ 6,50
€ 3,50 p.s.
€ 6,50 p.s.

€ 5,00
€ 7,75
€ 7,75
€ 7,75

Soepen
Courgettesoep met kruidenkaas en croutons
Minestronesoep met tomaat, courgette en witte bonen
Italiaanse tomatensoep met mozzarella en basilicum

€ 5,00
€ 5,25
€ 5,25

Warme tussengerechten
Gegratineerde portobello met ricotta, gerookte zalm en kappertjes
Truffelrisotto met groene asperge, rucola en Parmezaanse kaas
Ravioli met pancetta, tomaat, mozzarella en basilicum

€ 7,75
€ 7,75
€ 7,75

Pastagerechten
Tagliatelle met basilicumpesto en gemarineerde tomaatjes
Cannelloni met ricotta, spinazie en tomatensaus
Tagliatelle met in citroen, rozemarijn en knoflook gemarineerde kip uit de oven
Tagliatelle met scampi in knoflook en rode peper
Tagliatelle alla carbonara

€ 15,00
€ 16,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00

Desserts
Panna cotta met citroen en chocoladesaus
Tiramisu op klassieke wijze met koffie en amaretto
Mousse van mascarpone met mango en cantuccini
Warme wafel met amarena kersen en vanille roomijs

€ 5,00
€ 7,75
€ 7,75
€ 7,75

U kunt een menu samenstellen uit minimaal 3 gangen. De gerechten bij elkaar opgeteld maakt de prijs per persoon.
Voor elke gast geldt hetzelfde menu, wij houden uiteraard rekening met dieetwensen. Wij passen de gerechten daarop aan.
Prijzen zijn per persoon en exclusief drankjes.
Tot 24 uur voor aanvangstijd is het mogelijk veranderingen door te geven, daarna wordt het besproken menu en het
gereserveerde aantal in rekening gebracht.

