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Bestellingen 

info@mangiafood.be of in de winkel 

kerst voor 18 december 

oudjaar voor 25 december 

 

Afhaalmomenten 

Zaterdag 24 en 31 december 2022: tussen 14u en 15u 

Zondag 25 december en 1 januari 2023: tussen 11u en 12u 

Van 26 december tot 30 december zijn we open van 10u tot 13u of op bestelling 

  

mailto:info@mangiafood.be


Soep per liter 

Knolselder, cheddar, wit bier       7  

Courgette, mascarpone, salciccia     8 

Ciabattabrood inbegrepen. 

Starters 

Olive ascolane       1,8 

    4 stuks - gepaneerde olijf – zelf af te bakken 

Olive pesce        2,5  

    4 stuks - gepaneerde olijf met vis – zelf af te bakken 

Gefrituurde courgettebloem      5 

    2 stuks - mozzarella-ansjovis - zelf af te bakken  

Mini pizza        3 

    Pizza Margherita - 15 cm 

Focaccia olijf/tomaat       4,5 

Antipasto deluxe       16 pp 

    Italiaanse kaas en charcuterie, olive ascolani, arrancini, tapenades, toastjes, pizza, druiven, 

noten, taralli, grissini, … 

Voorgerechten 

Vitello Tonnato        14 

    Kalfsvlees, Tonnatosaus, kappers, kerstomaten, rucola 

Risotto zeevruchten       15 

    Rijst, zeevruchten, scampi      

Risotto Pompoen Champignon      12 

    Rijst, pompoen, wortel, verse champignon, Parmezaan 

Scampi lookroom        14 

    Scampi (5 stuks), courgette, kerstomaat, sjalot, lookroomsaus 

Ciabattabrood telkens inbegrepen. 

Deze gerechten zijn ook verkrijgbaar als hoofdgerecht. 



Pasta 

Fiocchi         15 

    Gevulde pasta peer- en kaasvulling, roomsaus, krokante It. ham, Parmezaan  

Lasagna        14 

    +/- 500 gram      

Canneloni gegrilde groenten      14 

    4 stuks    

Ravioli salieboter        15 

    Gevulde pasta ricotta-spinazie, saliebotersaus    

Spaghetti scampi, courgette en kerstomaat     16 

    Scampi (7 stuks), courgette, kerstomaat, sjalot, lookroomsaus  

Buffet Tris van pasta       18 pp  

     Keuze uit bovenstaande pasta’s 

Ciabattabrood en kaas telkens inbegrepen. 

Hoofdgerechten 

Ossobucco        24   

    Kalfsschenkel, groentjes en verse tomatensaus 

Scaloppina Pizzaiola       20 

    Gepaneerd varkenslapje, parmaham, mozzarella, tomatensaus, seizoensgroenten  

Zeebaars        20 

    Gegrilde zeebaars, olijf, kappers, kerstomaat, ui  

Tongrolletjes        20 

    Tongrolletjes (5 stuks), mosseltjes, mosterdroomsaus, seizoensgroenten 

Verse Kroketten (6 stuks – zelf af te bakken) of pasta aglio olio inbegrepen. 

Dessert 

Tiramisu         5 

Tiramisu speculoos       5 

Tiramisu, witte chocolade en passievrucht    5 



Kidsmenu        15  

Mini pizza 

Lasagna 

Chocomousse 

 

Supplementen 

Verse kroketten 10 stuks       5 

Pasta aglio olio        5 

Seizoensgroenten       4  

 

Praktische info 
 

Bestel tijdig, onze plaatsen zijn beperkt. 

Alle gerechten worden koud geleverd en dienen zelf verwarmd te worden. Wij voorzien 

jullie van verdere instructies. Voor kerst en oudjaar werken we enkel op bestelling 

 

Aangepast wijntje? Dat kan!  

 

  

Onze aangepaste wijnen zijn dankzij onze wijnleverancier, Favino, beschikbaar in 

de winkel tijdens het afhaalmoment. 

 

We zijn gesloten van 2 januari 2023 tot 15 januari 2023. 

Verdere vragen? 

0474 38 85 34 

Info@mangiafood.be of kom gerust langs in onze winkel, Pastoor Paquaylaan 32 in 

Heusden-Zolder. www.mangiafood.be  
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