
 
CADEAUBONNENACTIE ERMELO 

Bestel nu, tot de heropening van de horeca, een Pasto cadeaubon en besteed deze als wij open zijn 
voor lunch, borrel en diner! 

ACTIE: Als bedankje krijgen jullie nu 10% extra bovenop de waarde van de cadeaubon! Bestellen kan 
voor elk gewenst bedrag. 

 
De cadeaubonnen kunnen besteld worden via de mail (info@pasto.nl) en opgehaald worden in Ermelo 

bij ons coffee-to-go loket. Geopend op donderdag t/m zondag van 12:00 t/m 17:00. 

 
 

AFHAALLOKET ERMELO 

Maak nu kennis met Pasto Ermelo en bestel een van onze borrelboxen, pizza’s of desserts. 
Het afhaalloket is in Ermelo geopend op zaterdag,  

LET OP: bestellingen dienen uiterlijk vrijdag geplaatst te worden. 
 

BESTELLEN 
Bestellen kan zowel via de mail als telefonisch.  

LET OP: uiterlijk bestellen op vrijdag voor 18:00 
Mail: info@pasto.nl, vergeet hierbij niet te vermelden dat een bestelling opgehaald wordt in Ermelo! 

Telefonisch: 0341 230 713, donderdag en vrijdag tussen 11:00 en 17:00. 
 

AFHALEN 
Afhalen van de bestellingen is in Ermelo mogelijk op zaterdag tussen 13:00 en 18:00.  

 

Kijk hieronder verder voor de mogelijkheden van ons afhaalloket. 



 
BORRELBOXEN 

 
ANTI PASTI E BIRRA - BIERBOX 

4 flesjes Peroni 
Div Italiaanse vleeswaren 

Huisgemaakte tapenade en aioli  
Breekbrood  

Olijven  
Rookamandelen 

(€15,50) 
 
 

ANTI PASTI E VINO - WIJNBOX 
Fles huiswijn (rood/wit/rosé) 
Div Italiaanse vleeswaren 

Huisgemaakte tapenade en aioli  
Breekbrood  

Olijven  
Rookamandelen 

(€17,50) 
 
 

“ANTI PASTI MISTI” BOX 
Onze favoriete Anti Pasti Misti nu ook voor thuis: 

 
Caprese 

Div Italiaanse vleeswaren 
Salade gamba’s 

 Div Italiaanse kazen 
Gemarineerde ansjovis 
Truffel-acetodressing 

Huisgemaakte tapenade en aioli 
Breekbrood 

Olijven 
Rookamandelen 

 
(€25 - geschikt voor 2/3 personen) 

Uiteraard zijn uw dieet/allergiewensen bespreekbaar 
  



 

PIZZE 
 

In Ermelo verkopen we uitsluitend onze voorgebakken pizza’s.  
Deze kunt u thuis op een gewenst moment worden afgebakken. 

 Bak de pizza 5-7 minuten af in een voorverwarmde oven (220/230°C).  
 

PIZZA MARGHERITA [VEGETARISCH] 

Tomatensaus, buffelmozzarella, mozzarella, basilicum, olijfolie, Parmezaanse kaas (€9,75)  

 
PIZZA SALAMI MILANO 

Tomatensaus, buffelmozzarella, mozzarella, salami Milano, basilicum, olijfolie, Parmezaanse kaas 
(€10,5) 

 
PIZZA PASTO  

Tomatensaus, mozzarella, parmaham, truffelmascarpone, rucola,  
olijfolie, rode ui (€12,25) 

 
PIZZA SALAME AL PEPE  

Tomatensaus, mozzarella, Parmezaanse kaas, salami gepekeld in zwarte peper, kappertjes, 
buffelmozzarella, basilicum (€12,25) 

 
PIZZA QUATTRO FORMAGGI [VEGETARISCH] 

Tomatensaus, mozzarella, gorgonzola, taleggio, Parmezaanse kaas, olijfolie (€12,25) 
 

PIZZA GAMBERETTI  
Tomatensaus, mozzarella, rode ui, gemarineerde garnalen, koriander, tomaat, zwarte olijven, rode 

pepers, venkel, olijfolie (€12,75)  
 

PIZZA VAN DE WEEK  
Tomatensaus, mozzarella, Parmezaanse kaas, kalfsgehakt, paprika, basilicummayonaise 

(€ 12,25) 
 
  



 
DESSERTS 

 
TIRAMISU 

Koffie, mascarpone, lange vingers, likeur, cacao 
(€ 7) 

 

VANILLE PANNA COTTA 
Vanille panna cotta met karamel-zeezout 

(€ 7) 
 
 

DRANKEN 
VINO 

Clivus Soave Classico - Wit [GEKOELD] 
Cielo Pinot Grigio Blush - Rosé [GEKOELD) 

Contrada Primitivo - Rood 
€ 12,50 per fles 

 

BIRRA 
4 flesjes Peroni voor €8,50 

€2,50 per stuk 
 

 


