
Prijzen vanaf 50 personen en exclusief BTW. 

 

 

 

Lekkere tafelknabbels: 

Dolce Gigantes, grote verse groene olijven      € 2,00 

Tortillachips: Met koriandersalsa en guacamole     € 2,00  

Mediterraanse noten, vers gebrand met knoflook en tijm    € 2,00  

Crostinis en kaasstengels, krakende zoute knabbels    € 2,00 

Huisgemaakte crostinis        € 2,00 

 

 

Broden en Smeersels: 

Alioli con pan: Knoflookpasta met brood      € 2,00 

Hummus con pan: Kikkererwtenpasta met brood     € 2,00  

Pesto fresco con pan: Verse pesto met brood     € 2,00 

Tapenada de tomate seco con pan: Zongedroogde tomaat tapenade  € 2,00 

met brood  

Tapenada de aceitunas con pan: Olijven tapenade met brood   € 2,00  

 

 

 

 

Gemengd en Divers: 

 

Warme gerechten: 

Bitterballen van Dobbe        € 1,10 

Vlammetjes                   € 1,10 

Dim Sum, deeg gevuld met vis, vlees of groente     € 2,40 

Pita Pequeña, mini pita gevuld met gehakt of vega     € 2,40  

Mini loempia, gevuld met kip of vega      € 1,40 

Pizzapunt vlees / vis / vega        € 1,90  

Crolines, warm bladerdeeg hapje met vlees, vis of vega    € 1,80 

Friet in puntzakje met mayo        € 1,90 

 

Koude gerechten: 

Sushi (o.a. nigiri, maki..), vers gemaakt      € 2,00 

Portie kaas en (lever)worst        € 1,20 

Wrap-rolletjes: 

-Met gerookte zalm en creme fraiche      € 2,40 

-Vegetarisch, met indiaanse aubergine      € 2,40 

-Mexicaans, met Jalapeños, rundergehakt en creme fraiche.   € 2,40 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Smakelijke Tapas:   

 

Vlees koud: 

Chorizo Ocejón: Chorizo in sherry      € 2,20 

Schuitje Carpaccio met Parmezaan      € 2,40 

Spiesje Spaanse salami met zongedroogde tomaat en olijven  € 2,20 

 

Vlees warm: 

Piernas de pollo picante: Pittige Kippenpootjes    € 1,80 

Yakitoori: Japans kipspiesje met oestersaus     € 2,40 

Bürec: Turks broodje met lamsgehakt en gebakken uitjes    € 2,40  

Albondigas con salsa de tomate: Gehaktballetjes in tomatensaus  € 2,20  

 

Vis koud : 

Boquerones al ajillo y guindilla:      € 2,20 

Ansjovis met knoflook & groen piment  

Brocheta de rape e gambas: spies van zeeduivel en Gamba  € 2,40 

Brocheta de rape con bacon: spies van zeeduivel en bacon   € 2,40 

Spiesje gamba met piri piri en knoflook     € 2,50 

Ostras con lima: Oesters met gember en limoen    € 2,70 

Tramezzini met gerookte zalmcreme en kruiden       € 2,40 

Crostini met Indiaanse Tonijnsalade      € 1,80 

Mini-pasteitje met garnalenmousse en avocado    € 1,90 

 

Vis warm: 

Pulpo picante: Pittige inktvis      € 2,40 

Mejillones con limon y cilantro: grote mossel met citroen en  € 1,90 

koriander  

Greenshell mussel: Grote mossel met tomaat en parmezaan  € 1,90 

Calamares fritos a la Romana: gefrituurde inktvisringen   € 1,60 

 

Vega 

Tortilla Tradicional: Originele Spaanse tortilla van ei   € 1,90 

met aardappels  

Spiesje mozzarella'en pomodori met pesto     € 1,80 

Spinata: Grieks broodje gevuld met spinazie en geitenkaas  € 2,00 

Champiñones al ajillo: Spiesje Champignons met knoflook  € 1,90 

Pizza piccolini: kleine pizzarondjes     € 1,10 

Gefrituurde kaasstengels       € 1,10 

Mini quiche met groenten a la provencale     € 1,90 

Barra          € 1,10 

 

 

 

 

 

Prijzen zijn exclusief BTW. 


