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Italiaans restaurant Il
Lago is al meer dan twee
decennia verbonden aan
de stad Groningen; een
stijlvol restaurant dat
tegelijkertijd aanvoelt als
een warme, Italiaanse
huiskamer waar iedereen
welkom is.

Diner of
lunch voor
uw bedrijf

Sinds begin 2015 is ook Il
Gusto Italiano geopend.
Deze hippe dochter van
Il Lago bereidt overdag
heerlijke, bijzondere
Italiaanse broodjes en
heeft allerlei andere
lekkernijen, zoals
versgeperste sapjes,
Italiaanse zoetigheden en
natuurlijk echt Italiaans
ijs.

Maar Il Lago en Il Gusto
Italiano hebben nog
veel meer te bieden.
Denkt u bijvoorbeeld
aan vergaderfaciliteiten,
bezorgmogelijkheden van
diner of lunch voor uw
bedrijf en catering bij uw
receptie.
In deze brochure leest
u welke mogelijkheden
ons restaurant en onze
lunchzaak allemaal
hebben.

en catering
bij uw
receptie

Heeft u vragen of wilt u
meer informatie? Neem
gerust contact met ons
op. Wij helpen u graag
verder!
Arriverderci,
Pino, Daniël, Chiara,
Arjo

Neem
contact
op om de
mogelijkheden
te bespreken.

S.O.J. Palmelaan 305
9728 VJ
Groningen
tel 050 5268180

S.O.J. Palmelaan 299
9728 VJ
Groningen
tel 050 744 09 99

www.il-lago.nl

www.il-gustoitaliano.nl
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Warme,
Italiaanse
huiskamer.

buffetten en
arrangementen
Il Lago is een zeer geschikte locatie voor
zakelijke diners, zowel met kleinere als
grote groepen. Voor grote gezelschappen
hebben wij drie uiteenlopende buffetten
samengesteld. Het is mogelijk om deze
buffetten in overleg naar wens aan
te passen. Ook voor grote, informele
gezelschappen zijn deze buffetten zeer
geschikt.

Neem
contact
op om de
mogelijkheden
te bespreken.

“Vergader met een
lunch of diner!”

bijzondere
hapjes tijdens
uw feest

catering op
locatie

Een heerlijke, Italiaanse maaltijd nuttigen
op uw bedrijf? Dat kan
eenvoudig door via het
formulier op de website of telefonisch een
bestelling te plaatsen. U
kunt de maaltijd afhalen,
maar ook laten bezorgen.
Naast pizza´s, pasta´s
en salades kunt u ook
gekoelde dranken of
eigengemaakte, dagverse
tiramisu bestellen.

Een culinaire avond
met bediening of een
uitgebreid pastabuffet?
Dat kunnen we allemaal
voor u regelen op locatie.
U kunt kiezen uit de
door ons samengestelde
buffetten, maar u kunt
in overleg ook zelf een
buffet samenstellen.
Verder kunnen we zorgen voor glazen, bestek,
servies, etc.

De bezorgservice voor
bedrijven geldt van
maandag tot en met
donderdag tussen 17 en
19 uur. Bestelt u buiten
deze tijden en dagen,
dan kunt u uiteraard
gewoon komen afhalen.

wijnproeverij
Proeverij van vijf bijzondere wijnen, door
ons geselecteerd bij het
Venetiaanse wijnhuis
Anno Domini. Inclusief
bijzondere antipasti
(zoals Italiaanse chocoladekaas) om de smaak
van de wijn
optimaal te
18,50
p.p.
ervaren.

vergaderingen en
presentaties
Il Lago is een zeer
geschikte locatie
om te gebruiken als
vergaderruimte. We
kunnen de serre van
ons restaurant afsluiten
zodat u de privacy
heeft om in alle rust
te vergaderen of een
presentatie te geven.
Wilt u de vergadering
uitbreiden met een
lunch of diner? Ook
dat behoort tot de
mogelijkheden. Voor
toebehoren zoals
een beamer, scherm,
microfoon, etc. kunnen
wij zorgen. Neem
gerust contact op om
de mogelijkheden te
bespreken.

recepties
Il Lago beschikt over een
lichte serre en een ruim
terras dat van september tot juni overdekt en

8,75
p.p.*

verwarmd is. De combinatie met het prachtige
uitzicht over het Hoornsemeer maakt dat dit
de perfecte plek is voor
een formele receptie of
een gezellig, informeel
samenzijn.

buffet Carpiere
Proeverij van diverse Italiaanse
hapjes en fingerfoods. Uitermate geschikt voor
bijvoorbeeld een receptie.

buffet Il Lago

27,50
Zeer compleet 3-gangenbuffet
p.p.*
➼ Voorgerecht Royal: proeverij
van heerlijke Italiaanse voorgerechtjes
➼ Pasta- en pizzabuffet: verschillende soorten
pizza’s en pasta’s met vis, vlees en vegetarisch
➼ Grand Dessert: combinatie van heerlijke
Italiaanse dolci

Wie overdag van Italiaanse specialiteiten
wil genieten, kan terecht bij Il Gusto Italiano.
Deze eigenzinnige Italiaanse broodjeszaak
heeft naast heerlijke broodjes ook bijzondere
sapjes, Italiaanse zoetigheden en ambachtelijk,
Italiaans ijs in het assortiment.

LUNCH
Geniet samen met uw

PARTYCATERING

collega´s van originele,

Heerlijke broodjes,

versbelegde broodjes

Italiaanse zoetigheden

en smakelijk sapjes.

en bijzondere hapjes

Plaats uw bestelling via

tijdens uw feest. Voor

onze website. U kunt uw

ieder aantal personen

lunch afhalen. Vanaf zes

kunnen wij de catering

personen bezorgen wij

organiseren.

de lunch bij uw bedrijf.

Tip: ook heel geschikt tijdens
vergaderingen!

ARRANGEMENT
DOLCI
Voor iedereen die houdt

buffet Dolce Vita
33,50
p.p.*
Maak uw buffet
compleet met ons
wijnarrangement. Alle
wijnen die wij bij dit
arrangement schenken
komen van het wijnhuis
Anno Domini uit
Venetië. Dit wijnhuis
produceert wijn van
hoge kwaliteit en heeft
internationale prijzen
gewonnen. Voor ons
restaurant hebben we
een aantal topwijnen
geselecteerd die perfect
bij onze gerechten
passen.

Luxe 3-gangenbuffet
➼ Voorgerecht Royal: proeverij van
heerlijke Italiaanse voorgerechtjes
➼ Heerlijke vlees- en visgerechten op
Italiaanse wijze bereid (onder andere salmone,
gamba’s, filetto, scaloppa). Geserveerd met
verschillen groenten en aardappeltjes
➼ Grand Dessert: combinatie van heerlijke
Italiaanse dolci

+
+»

ambachtelijk
bereid

bestellen
voor
bedrijven

GENIET OOK
OVERDAG VAN
DE ITALIAANSE
SMAAK

wijnarrangement
Per gang selecteren wij een wijn
die ideaal is als begeleiding van
deze gang.

11,50
p.p.

VERGADER
ARRANGEMENT

Italiaans ijs, chocolade,
zelfgemaakte tiramisu en

Wilt u met een grote

nog veel meer lekkers uit

groep vergaderen en

de Italiaanse keuken. Wij

een heerlijke lunch

maken uw feest compleet

nuttigen? Dat is bij ons

met een buffet van

geen probleem! Il Gusto

heerlijke zoetigheden.

Italiano bereidt een

Heel geschikt voor een

uitgebreide lunch met

verjaardag of een High

bijzondere Italiaanse

Tea `Italian Style´. In

broodjes en u kunt

overleg met u stellen we

gebruik maken van

dit buffet samen.

het restaurant of het
ruime terras van Il
Lago. Vergaderen zal
nooit meer saai zijn
dankzij deze Italiaanse
lekkernijen en een
schitterend uitzicht.

* prijzen zijn exclusief consumpties

van ambachtelijk bereid,

om
N e e m c o n ta ct o pn t e
d e m o g e li jk h e d e
b e s p re k e n .

