
Proef onze heerlijke afhaalgerechten

01. Lasagne alla ragu - Onze klassieker

02. Flamano - Gegratineerde pastarolletjes met béchamel, asperges & salsiccia

03. Parmigiana - Ovenschotel met aubergine, tomatensaus & provolone-kaas

04. Porcini - Witte lasagne met bospaddestoelen & gerijpte Parmigiano

(*) Voor deze gerechten leveren we alle ingrediënten aan (saus & pasta), 
     jullie moeten thuis enkel de pasta afkoken & mengen met onze saus.

Vegetarisch

05. Pizza margherita 

06. Tartufo - Verse ravioli met geklaarde boter, salie & truffel (*)

07. Gambero - Garganelli met rode gamba, kerstomaatjes, chili & look (*)

08. Chef - Onze wekelijkse pasta suggestie (*)

09. Homemade sugo ragu (0,5 L)

10. Altamura-brood (1kg)

11. Huiswijn wit 

12. Huiswijn rood 

13. Prosecco 

€ 8,00

€ 12,50

€ 12,50

€ 10,00

€ 10,00

€ 15,00

€ 12,50

€ 15,00

€ 7,00

€ 5,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 15,00

Haal de pure Italiaanse keuken in je huiskamer en ontdek artisanale producten die je nergens anders 
kan proeven. Heerlijk vers en met liefde klaargemaakt. Al het goede van vroeger met het beste van 
vandaag. Deze prijslijst blijft geldig tot ongeveer half mei.

14. Antipasti-pakket (2 personen) € 20

15. BBQ-pakket (min. 2 personen): € 25 pp

16. Bistecca Fiorentina-box (min. 2 personen): € 25 pp

Artisanaal worstje ‘Brandt & Levi’  (om zelf af te snijden)  / Olijfjes ‘P&M’ / Zongedroogde tomaten (of alternatief)
Parmigianno-kaas (vaccuum verpakt) / Grissini

Venkelworst / Arrosticini (2stuks) / Rode gamba / Zwaardvis-filet (gemarineerd) / Filet pur / Krieltjes met verse tijm & 
look / Frisse watermeloensalade (rode ui & ricotta) / Fregola (koude pasta met tuinkruiden) / Groenten / Huisgemaak-
te tartaarsaus

1 Bistecca (Côte à l’os voor 2 personen, ca. 900gr) met huisgemaakt kruidenzout / Krieltjes met verse tijm & look / 
Frisse watermeloensalade (rode ui & ricotta) / Fregola (koude pasta met tuinkruiden) / Groenten / Huisgemaakte 
tartaarsaus - Onze ‘Bistecca Fiorentina’  is reeds gegrild en gekruid, om daarna langzaam verder te garen in de oven. 
Indien je zelf de BBQ wil aansteken, zet dan in de opmerking dat het vlees rauw moet meegegeven worden.
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Bestellen / afhalen 

Leveringsvoorwaarden

Betalen

Veiligheid boven alles

Kwaliteit boven alles

• Bestellen kan via WhatsApp +32 472 76 88 01 of per mail hello@peppe-marcus.be
• Bestel minstens 1 dag op voorhand. Je bestelling is pas geldig wanneer je van ons een bevestiging   
    en afgesproken tijdstip doorkrijgt.
• Afhalen kan vrijdag of zaterdag (tussen 14u & 16u)

• Binnen een straal binnen straal 15 km: € 7,50 - vanaf € 50 gratis
• Meer dan 15 km: € 15 (min. bestelling: € 75)
• meer dan 30 km: € 25 (min. bestelling: € 75)

• Betalen kan via rekening nummer: BE59 7350 3269 2826 of via Payconiq (zoeken op locatie, winkel:  
    Peppe & Marcus). 
• Contant kan ook, indien gepast en aangeleverd in een enveloppe.
• Je bestelling is pas definitief na uw betaling & na een bevestiging via mail van P&M.

• Je gerechten worden door ons vakkundig vacuüm verpakt of geseald. 
• Leveringen gebeuren contactloos. Je krijgt van ons een sms wanneer we het pakketje hebben  
  afgeleverd.
• Bij een afhaling laten we slechts 1 klant per keer toe in onze foodstore. Je krijgt van ons een tijdstip  
    om af te halen. Probeer dit te respecteren, net zoals de afstand tov andere klanten indien je buiten    
    moet wachten.

• om de kwaliteit te garanderen maken we slechts een beperkte oplage dus first come, first serve.

• Surf regelmatig naar www.peppe-marcus.be en ontdek daar nieuwe  
    afhaalgerechten.  Je kan je er ook inschrijven op onze nieuwsbrief.
• Volg ons op Facebook: www.facebook.com/peppe.marcus.catering
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Deze folder blijft geldig tot half mei. Wil je op de hoogte blijven?

Bestellen maar! +32 472 76 88 01 hello@peppe-marcus.be


