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Zwijndrecht, 29 oktober 2020  

  

Beste gast, relatie,  

 

Ongetwijfeld heeft ook u en uw bedrijf een roerig jaar achter de rug vanwege Corona.  

Door de horeca sluiting hebben ook wij een klap gehad maar heeft ons wel tot creatieve oplossingen 

gezet. Zoals u weet zijn wij een take-away en bezorgservice gestart en dit was en is nog steeds een 

succes dank zij vele trouwe gasten.  

Wij verwachten dat de komende feestmaand december ook anders zal worden dan anders. Voor u als 

bedrijf betekent dit misschien wel dat u geen kerstborrel of diner voor uw personeel kan organiseren. 

Hoe leuk zou het dan zijn om Parmesan bij uw medewerkers thuis te laten komen in de vorm van een   

 

 

We hebben 4 verschillende pakketten, een leuk pakket vanaf € 31,01 (excl. BTW) tot een uitgebreid luxe 

pakket voor € 64,15 (excl. BTW). 

Bij alle pakketten komen 2 leuke Parmesan recepten zodat men thuis heerlijk kan kokkerellen.  

Indien gewenst brengen wij de pakketten bij uw medewerkers thuis (regio Drechtsteden, Ridderkerk, 

Barendrecht).  

  

Een andere optie is een Parmesan cadeaubon, de waarde ervan is door u zelf te bepalen.  

  

Wij zouden het zeer op prijs stellen als wij de kerstpakketten voor u mogen verzorgen.  

  

Met vriendelijke groet,  

  

  

Restaurant Parmesan  

Manuel Moolenaar  

  

  

info@restaurantparmesan.nl  

078-6126636 / 06-24488101  
 
 
 
 



   

 

 
Pakket 1 (€ 31,01 excl. BTW)    
Fles Nespolino rode wijn (Merlot, Sangiovese)  
Spiga tartufo (verse ravioli met truffel) 
Huisgemaakte Parmesan Pesto 
Parmesan 30 mesi (Parmezaanse kaas 30 maanden gerijpt) 
Taralli mediterranei (Italiaanse crackers)  
Scrochiette (crackers van zeezout en rozemarijn) 
Pasticceria misti (Italiaanse koekjes)  
Birra Moretti (flesje Italiaans witbier)  
  

Pakket 2 (€ 46,35 excl. BTW)  

Fles Nespolino rode wijn (Merlot, Sangiovese)  
Risotto Porcini (risotto met paddestoelen)  
Spiga tartufo (verse ravioli met truffel)  
Huisgemaakte Parmesan Pesto 
Parmesan 30 mesi (Parmezaanse kaas 30 maanden gerijpt)  
Taralli mediterranei (Italiaanse crackers)  
Scrochiette (crackers van zeezout en rozemarijn) 
Pasticceria misti (Italiaanse koekjes)  
Nougat Torrone Tiramisu   
Flesje Limoncello Sorrento  
Peroni Rossa (flesje Italiaans bier)  
Birra Moretti (flesje Italiaans witbier)  
  

Pakket 3 (€ 55,25 excl. BTW)  
Fles Nespolino rode wijn (Merlot, Sangiovese)  
Fles Nespolino witte wijn (Chardonnay, Trebiano)  
Risotto Porcini (risotto met paddestoelen)  
Spiga tartufo (verse ravioli met truffel)  
Huisgemaakte Parmesan Pesto 
Parmesan 30 mesi (Parmezaanse kaas 30 maanden gerijpt)  
Taralli mediterranei (Italiaanse crackers)  
Scrochiette (crackers van zeezout en rozemarijn) 
Pasticceria misti (Italiaanse koekjes)  
Nougat Torrone Tiramisu  
Flesje Limoncello Sorrento  
Truffelhoning  
 

Pakket 4 (€ 64,15 excl. BTW)  

Fles Nespolino rode wijn (Merlot, Sangiovese)  
Fles Nespolino witte wijn (Chardonnay, Trebiano)  
Risotto Porcini (risotto met paddestoelen)  
Spiga tartufo (verse ravioli met truffel)  
Huisgemaakte Parmesan Pesto 
Parmesan 30 mesi (Parmezaanse kaas 30 maanden gerijpt)  
Taralli mediterranei (Italiaanse crackers)  
Scrochiette (crackers van zeezout en rozemarijn) 
Pasticceria misti (Italiaanse koekjes)  
Nougat Torrone Tiramisu  
Flesje Limoncello Sorrento  
Truffelhoning  
Truffelolie  
Peroni Rossa (flesje Italiaans bier)  
Birra Moretti (flesje Italiaans witbier)  


