restaurant
catering

6 dagen
in de week

buffetten
bezorgen

di t/m zo
17 - 22 uur

verjaardagen
recepties
fingerfood
arrangementen

neem
contact op om de
mogelijkheden te
bespreken

warme
Italiaanse
huiskamer
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.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u
graag verder!
Arriverderci,
Pino, Daniël en het team

S.O.J. Palmelaan 305 Groningen
050 526 81 80

il-lago.nl

voor bedrijven

per gruppi

ambachtelijk
bereid

buffetten &
arrangementen

cadeaubon
Cadeau stress? Dat hoeft
niet meer geef een ervaring
cadeau. Het cadeau dat bij
iedereen in de smaak valt
heerlijk om te krijgen en
leuk om te geven. Kies een
leuk bedrag naar keuze dan
verzorgen wij de rest voor
een fantastische avond!

neem
contact op om de
mogelijkheden te
bespreken

limoncello

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.

meer dan een
pizzeria

Wat maakt een Italiaans
avondmaal meer compleet
dan een frisse citroenlikeur om de avond mee af
te sluiten. Met veel passie
hebben wij dit drankje voor
u gemaakt van de lekkerste
citroenen. Dit is namelijk
waar het allemaal om draait
bij limoncello. Ook genieten
van dit heerlijke drankje?
Op speciaal verzoek
verkrijgbaar.

warme
Italiaanse
huiskamer

bestellen

catering op locatie

vergaderingen

recepties

op kantoor

Een culinaire avond met
bediening of een uitgebreid
pastabuffet? Dat kunnen
wij allemaal voor u regelen
op locatie. U kunt kiezen uit
de door ons samengestelde
buffetten, waar in overleg
wijzigingen aanbracht
kunnen worden. Verder
kunnen we zorgen voor
glazen, bestek, servies, etc..

& presentaties

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

Een heerlijke, Italiaanse
maaltijd nuttigen zonder uw
kantoor te verlaten? Dat kan
eenvoudig telefonisch of via
het formulier op de website.
De maaltijd kan u afhalen of
laten bezorgen door ons.
Naast pizza´s, pasta´s en
salades kunt u ook gekoelde
dranken of eigengemaakte,
dagverse tiramisu bestellen.
De bezorgservice voor
bedrijven geldt van dinsdag
t/m vrijdag tussen 17 - 19
uur. Bestelt u buiten deze
tijden en dagen, dan kunt
u uiteraard gewoon komen
afhalen.

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 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.

29,50
p.p.*

buffet alla mano

buffet Il Lago

buffet Dolce Vita

Proeverij van diverse
Italiaanse antipasti
bestaande uit verschillende
vleeswaren, Italiaanse
kazen en diverse broodjes.

Zeer compleet
3-gangenbuffet

Luxe 3-gangenbuffet

Uitermate geschikt voor
bijvoorbeeld een receptie.
11,-

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

→ Voorgerecht Royal:
proeverij van
heerlijke Italiaanse
antipasti
→ Vlees- en visgerechten
op Italiaanse wijze bereid
(o.a. salmone, gamba’s,
filletto, scaloppa en
pasta’s). Geserveerd met
verschillen groenten en
aardappeltjes.
→ Grand Dessert:
combinatie van heerlijke
Italiaanse dolci

Al le gere ch te n ku nn en
wi j oo k vo or u bere ide n
met vo lko re n pa st a.

36,50
p.p.*

* prijzen zijn exclusief drankjes

