1

restaurant
la tasca

Restaurant La Tasca

Diner

Aan één van de mooiste grachten

La Tasca is een Mediterraans restaurant

van Delft, de Voldersgracht, vindt u

waarbij de gerechten geïnspireerd zijn

Restaurant La Tasca. Al sinds de opening

door de plattelandskeukens rondom de

in 1998 staan Robin en Bert hier in

Middellandse Zee. De gerechten worden

de keuken om met veel liefde, zorg en

dagelijks vers bereid met de lekkerste

verstand de lekkerste gerechten klaar

seizoensingrediënten waarbij vooral

te maken. Het personeel zorgt voor een

gewerkt wordt met biologische producten

gastvrij ontvangst en een goede sfeer.

van kleine, ambachtelijke en lokale

La Tasca is niet alleen geschikt voor

producenten. De passie waarmee de

het diner, maar ook voor veel andere

koks in de keuken staan proeft u terug

gelegenheden. Zo is het restaurant

in de gerechten en omdat La Tasca niet

uitermate geschikt voor een receptie,

met een vaste menukaart werkt, is dit

bruiloft, vergadering of presentatie (WiFi

een perfecte manier om uzelf te laten

aanwezig). La Tasca beschikt over een

verrassen met een uitgebreid diner. Van

aparte ruimte die zich perfect leent voor

tevoren kunt u aangeven waar u niet

besloten evenementen. Ook worden er

van houdt of wat u niet mag eten waarna

in La Tasca regelmatig workshops en

onze koks speciaal voor u een heerlijk

proeverijen georganiseerd. La Tasca

menu samenstellen. Indien gewenst

is tevens beschikbaar voor catering op

worden ook de wijnen afgestemd op het

locatie.

menu. Een wijnarrangement maakt de
avond compleet met bij elk gerecht een

In de zomer beschikt La Tasca over

bijpassende wijn. De wijnen worden

een beschut terras. In de omgeving is

met zorg uitgekozen en zijn meestal

voldoende parkeergelegenheid in de

afkomstig van kleine producenten die

verschillende parkeergarages.

met liefde voor het vak hun wijnen
op het hoogst haalbare niveau weten

Open: maandag t/m zaterdag

te brengen. Gaat u nog rijden, maar

Keuken open: 18:00-22:00

proeft u graag mee? We schenken u dan
een aangepaste hoeveelheid voor een

Voor groep reserveringen kunt u altijd

aangepast bedrag, zodat u veilig thuis

vrijblijvend contact met ons opnemen.

komt.
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Verrassingsmenu

Daarvoor bieden wij u de volgende all-in

Bij het verrassingsmenu willen wij graag

arrangementen aan.

weten, waar u niet van houdt. Uw keuze

Aperitief bij binnenkomst met amuse

voor de kleur van de wijn, is bepalend

Driegangen verrassingsmenu incl.

voor de gerechten die wij voor u maken.

huiswijn, bier of softdrinks

Heeft u afwijkende wensen of vragen,

Koffie of thee / € 57,50

laat het ons dan even weten.
Aperitief bij binnenkomst met amuse
Driegangen menu / € 34,50

Viergangen verrassingsmenu incl.

Bestaande uit antipasti, pasta en

huiswijn, bier of softdrinks

hoofdgerecht

Koffie of thee / € 67,50

Kaasplateau / € 9,00

Aperitief bij binnenkomst met amuse

Selectie van drie verschillende soorten

Vijfgangen verrassingsmenu incl.

kaas met garnering

huiswijn, bier of softdrinks
Koffie of thee / € 77,50
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Dessert / € 9,00
Huisgemaakt verrassingsdessert

Aperitief bij binnenkomst met amuse
Driegangen verrassingsmenu incl.

Wijnarrangement

wijnarrangement

Om u helemaal te laten verwennen, kunt

Koffie of thee / € 67,50

u ons, bij ieder gerecht een bijpassende
wijn laten schenken. Gaat u nog rijden,

Aperitief bij binnenkomst met amuse

maar proeft u graag mee? We schenken u

Viergangen verrassingsmenu incl.

dan een aangepaste hoeveelheid voor een

wijnarrangement

aangepast bedrag, zodat u veilig thuis

Koffie of thee / € 77,50

komt.
Aperitief bij binnenkomst met amuse
3 gangen wijnarrangement / € 21,00

Vijfgangen verrassingsmenu incl.

Per glas / € 7,00

wijnarrangement
Koffie of thee / € 87,50

All-in arrangementen
Natuurlijk bieden wij u graag de
mogelijkheid om uw avond in La Tasca

*Bij bovenstaande arrangementen zijn

geheel door ons te laten verzorgen.

gedistilleerde drankjes niet inbegrepen
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Privé ruimte

Onze culinaire workshops worden

Wilt u graag met uw gezelschap kunnen

onder professionele begeleiding en in

beschikken over een privé ruimte. Dan

een gezellige ontspannen sfeer in ons

bieden wij u graag die mogelijkheid.

restaurant of op locatie gegeven.

We beschikken in La Tasca over twee

Tijdens de workshops worden u diverse

afzonderlijke zalen. Wij stellen deze

culinaire bereidingen uitgelegd, waarna

ruimtes beschikbaar voor vergaderingen,

u zelf aan de slag gaat. De middag of de

presentaties, workshops, wijnproeverijen,

avond wordt afgesloten met een gezellig

lunches en private diners.

diner. Onze workshops vinden uitsluitend

Tascanini is voor een private diner te

op afspraak plaats voor groepen tussen

reserveren tot 30 personen.

de 10 en de 30 personen.Indien u met uw

La Tasca is voor een private diner te

vrienden of collega’s een workshop wilt

reserveren tot 60 personen.

organiseren in La Tasca, neemt u dan
even contact met ons op.

All-in vergader arrangement
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(minimaal 10 pers.)

€ 57,50

De pasta Workshop

van 8.30 - 16.30 uur

Onze meest populaire workshop is de

- Tascanini is voor u gereserveerd

pasta workshop.

- Beamer, projectiescherm, WiFi, flip-over

Tijdens de workshop leert u van alles

- Kannen koffie/thee,

over de verschillende soorten pasta,

water & fris op tafel

waar u op moet letten bij inkoop,

- Inclusief lunch & borrel met hapjes

bewaren en bereiding van de pasta en
natuurlijk ook hoe verse pasta gemaakt

Groepsuitje

wordt. Vervolgens gaat uzelf, onder onze

De afgelopen jaren mogen wij steeds

begeleiding, verse ravioli maken. Aan

vaker grote groepen in ons restaurant

het einde van de workshop bent u een

verwelkomen. Vaak gaat het hier om

echte pasta expert en heeft u gevulde

een groep vrienden of familie die iets

ravioli gemaakt.

speciaals te vieren hebben zoals huwelijk

Vervolgens gaat de gehele groep aan

en verjaardag, of collega’s die hun

tafel en serveren wij een 4-gangen

“bedrijfsuitje” bij ons organiseren.

diner, waarbij de tweede gang de zelf
bereide ravioli is.

Workshops

De kosten voor dit arrangement bedragen

Regelmatig worden in restaurant La

€ 87,50 * per persoon. *Drankjes niet

Tasca culinaire workshops georganiseerd.

inbegrepen
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De Tiramisú Workshop

Uiteraard worden de wijnen begeleid door

Bij deze workshop leren wij u om zelf de

tongstrelende hapjes.

tiramisú van La Tasca te maken. Onder

Indien u met uw vrienden of collega’s

professionele begeleiding van onze chef-

een wijnproeverij wilt organiseren in La

kok zult u gaan proberen om onze kok

Tasca, neemt u dan even contact met ons

te overtreffen door zelf een perfecte

op.
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tiramisú te bereiden. Of dit gelukt is
zult u die avond gaan proeven. Na de

Catering

workshop heeft u namelijk wat vrije tijd

Natuurlijk kan het ook voorkomen dat

om het gezellige Delft te gaan verkennen,

u in uw bedrijfsruimte of op een andere

waarna de groep ‘s avonds in La Tasca

locatie iets wilt vieren, waarbij u alle

terugkeert om hier te genieten van ons

zorg uit handen wilt geven. Voor deze

vier gangen verrassingsmenu, waarbij

gelegenheden bieden wij u diverse

als dessert natuurlijk de zelf bereide

catering mogelijkheden aan, variërend

tiramisú geserveerd zal worden.

van buffetten tot complete diners die ter

De kosten voor dit arrangement bedragen

plekke voor u worden bereidt.

€ 77,50 * per persoon. *Drankjes niet

Tevens kunnen wij zorgdragen voor een

inbegrepen

feestelijke aankleding van de locatie.
Wij kunnen uw feest volledig aankleden,

Wijnproeverijen

van servies en bestek tot feesttenten en

Gedurende het jaar worden er in La Tasca

biertapinstallaties.

diverse wijnproeverijen georganiseerd.

Wij werken nauw samen met diverse

Gezellig, leuk én leerzaam!

artiesten om uw avond op feestelijke

Samen met uw vrienden, familie,

wijze op te luisteren. Wij beschikken

collega’s of (zaken)relaties een middag

tevens over een aantal uiteenlopende

of avond heerlijke wijnen proeven en

locaties waar de evenementen

ontdekken welke wijn het beste bij u en

georganiseerd kunnen worden.

uw favoriete gerechten past.

Indien u door ons de catering wilt laten

Gezelligheid vormt de rode draad

verzorgen, neemt u dan even contact met

van onze wijnproeverij. U en uw

ons op.

medeproevers ervaren hoe wijn dient
te worden gedronken en waar u op mag
letten tijdens het proeven. Vanaf de
kleur, neus (geur) tot en met afdronk
ervaart u wat wijn drinken en genieten is.
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Restaurant La Tasca

ons restaurant. Parkeergarage Zuidpoort

Voldersgracht 13 & 14

is wat verderweg gelegen (5 minuten

2611 ET Delft

lopen). Voor meer informatie

Tel. 015 2138535

www.parkingdelft.nl

Mob. 06 20319728
www.latasca.nl

Alle genoemde prijzen zijn incl. BTW en

info@latasca.nl

onder voorbehoud van prijswijzigingen

Bereikbaarheid
Delft is centraal gelegen tussen
Rotterdam en Den Haag. Door de prima
infrastructuur is Delft zowel per auto
als met het openbaar vervoer goed
bereikbaar.
Openbaar vervoer
Tram, bus en trein bevinden zich op
5

loopafstand van ons restaurant, voor
meer informatie verwijs ik u naar de
website www.9292ov.nl
Auto
Vanuit de richting Den Haag en de
richting Rotterdam is Delft te bereiken
via de A13. Neem voor het centrum
van Delft afslag 9 en volg de borden.
Parkeergelegenheid is volop aanwezig.
Parking Delft B.V. beheert en exploiteert
op dit moment 3 parkeergarages,
namelijk de Marktgarage, Phoenixgarage
en de Zuidpoortgarage met
respectievelijk 344, 202 en 900 plaatsen.
De Marktgarage is vanuit de snelweg het
best aan te rijden en ligt op ongeveer 300
meter van ons restaurant. De Phoenix
garage ligt op nog geen 200 meter van
restaurant
la tasca

