
AFHAALGERECHTEN ROBERTOS 
 

 

 

Para llevar 
Beste klant, 

Eerst en vooral willen wij, bij Robertos, jullie 
bedanken voor de vele jaren van vertrouwen  
die we al van jullie mochten ontvangen. 

Wij hopen uiteraard in de toekomst U nog vele 
malen van dienst te kunnen zijn. 

Maar U kan vanaf nu ook genieten van de 
Spaanse keuken via onze delivery/take away 
service.  

 

Naast de paella en de losse tapas hebben we 
ook een aantal tapatafels die je vanaf 4 
personen kan bestellen. 

De prijzen op de pagina’s zijn 6% btw incl. 

De gerechten worden kosteloos aan huis 
geleverd  in een straal van 20 km rond Temse.  
Voor iedere bijkomende kilometer vragen we 
0.30€/km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omdat we dagelijks vers koken  hoeft u slechts 
één dag op voorhand te bestellen, en dit kan 
op iedere dag van de week. 

De gerechten worden dan de volgende dag 
geleverd tussen 14.00 en 18.30 
 
Je kan uw bestelling ook afhalen aan onze 
foodtruck en dit tussen 12.00 en 13.30. 

Zoek je nog een cadeau idee of een bepaald 
Spaans product  Surf dan vlug naar onze 
webshop en maak een keuze in het enorme 
aanbod aan Spaanse producten en wijnen, of 
laat een cadeaumand afgeven, altijd leuk om te 
krijgen met de feestdagen. 
 

www.elvalenciano.be 
Vegetarisch gerecht : 

 

 

 

 

 

 

 

Onze paella is : 

 Iedere dag vers bereide paella. 
 Verpakt in pp bakjes voor  éénmalig 

gebruik of aluovenschotels 

 Gemakkelijk in de microgolf op te 
warmen (4 à 5 min, 900w) 

 De paella is  lactose en op glutenvrij  
 Onze 20 plus jaar ervaring zorgt ervoor 

dat u kan genieten van een paella zoals 
die zou moeten zijn, rico, rico, rico 

 Uw maaltijd wordt nog bereid door een 
gediplomeerde kok in een 
professionele keuken 

 Wij volgen alle covid 19 aanbevelingen 
op de voet, zodat u als klant in uw 
eigen veilige omgeving kan genieten 
van een veilige volgens de regels van 
de kunst bereide maaltijd 

 



Nuestras paellas 
 

Meeneemprijs : 
Verpakt in microgolfovenbakjes of alu 
ovenschotels, verkrijgbaar vanaf 2 prsonen 

Paella mixta(min 2 p)    13.90€/pp  
De traditionele paella met gambas, mosselen, 
chorizo, kip, varkensfilet, pandalusgarnaal, 
paprika, calamares, erwten, saffraan, Spaanse 
rijst, ... 
 

Paella marinera  15,90€/pp 
 (min 2p) 
De vispaella met gamba’s, langoustines, 
mosselen, kabeljauw, zeewolf, 
pandalusgarnaal venusschelp, paprika, 
calamares,  erwten, saffraan, Spaanse rijst... 
zeer rijk gevuld en geleverd naar keuze in 
microgolfoven bakjes of alu-ovenschotels 

Arroz negro   15.90€/pp 
(min2p) 

Zwarte paella, met kabeljauw, venusschelpen, 
gambas, paprika, mosselen, tinto de calamar, 
calamares,…. 
Voor de liefhebbers, de enige echte arroz negro 

 

Paella de la huerta 13,90€/pp 
(min.2p) 
vegetarische paella, met aubergine, courgette, 
champignons, paprikas, look, erwten, groene 
asperge, kikkererwt en seizoensgroenten 

Paella alicantina  13,90€/pp  
(min 2p) 
Heerlijke paella met enkel vlees, geen schaal 
en schelpdieren maar wel kip, varkensfillet, 
konijn, rode paprika, groene paprika, tomaat, 
ui, look, rijst, chorizo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdgerechten 
Pollo chilindrón  15,90€/pp 
kipfilet met tomaten, paprika, serrano, 
frietjes en een slaatje . 

Pollo con ron y pasas 15,90€/pp 
Kipfilet met room, rum en rozijnen 
frietjes en slaatje . 
 

Solomillo al whiskey 19,00€/pp 
Varkenshaasje met whiskysaus 
frietjes en slaatje . 

Zarzuela   25€/pp 
Heerlijke zeevruchtenstoofpot met oa zalm, 
kabeljauw, gamba’s, Noorse garnaal, 
calamares, venusschelpen, paprika’s, 
mosselen, brood. 



Koude Tapas 
Tapasschotel  7,50€/pp 
Met serrano, manchego, chorizo,  
nobleza, gemarineerde ansjovisjes, 
 olijven en een lookbroodje. 

Tapasschotel ibérico 9,50€/pp 
Met pata negra, chorizo ibérico, nobleza 
ibérico, gemarineerde sardientjes,  
manzanilla olijven en picos 

Salmorejo   6,00€/500ml 
Ijskoude soep uit Sevilla, met paprika en 
serrano 

 
Spaanse kaasschotel 7,50€/pp 
Drie soorten kaas, manchego, ibérico en 
idiazabal op kwartjes gesneden (300g) 

 
Pata negra (100g)            6,75 €/100g 
Heerlijke gedroogde achterpoot-ham van het 
zwartpoot varken 
 

Queso ibérico cuña 250g    4,50 €/st 
Kaas van drie soorten melk  

Idiazabal cuña 250g             6,55 €/st 
Gerookte schapenkaas uit Navarra 

Salchichon ibérico            2,70 €/150g 
Salami type worst van het ibéricovarken 

Lomo embuchado            2,89 €/100g 
Gedroogd, gezouten en gekruid varkens haasje 

Lomo ibérico                     4,80 €/100g 
Gedroogd, gezouten en gekruid ibérico haasje 

 
Gazpacho   5,00€/500ml  
vers gemaakte ijskoude tomaten/paprika soep.  

 
Serranoham  2,80 €/100g 
Overheerlijke gedroogde Spaanse ham 

 
Chorizo picante  1,90 €/100g 
Pikante Spaanse salami 

 
Manchego cuña 250g       6,95€/st 
Echte 100% schapenkaas uit La Mancha 

 
Nobleza   1,90€/100g 
Zachte Spaanse salami uit Murcia 

Hele Tortilla Español  9,00€/st 
huisbereide Spaanse aardappelomelet 

Sardienen met basilicum      3,10€ 
Hele kleine gemarineerde sardientjes met 
basilicum (200g) 

Fuet natuur  (170g) 3,40 € /st  
gedroogd aperitief worstje, fijne goed 
aanwezige smaak, op schijfjes te snijden, ideaal 
bij een heerlijk glaasje rode wijn 

Warme tapas 
Albóndigas   5,00€/pp 
Spaanse gehaktballetjes met een 
tomatensausje(6 stuks) 

 
Patatas bravas  4,00€/pp 
dappere aardappeltjes (zelf te frituren)  
met alioli en salsa brava  

 
Calamares a la romana 5,00€/pp 
inktvisringen in een deegjasje 
(zelf te frituren) 

 
Gambas al ajillo  9,50€/pp 
5 gambas in lookolie 

 
Gambas en  
salsa azafran  9,50€/pp 
5 gambas in saffraansaus 



Gambas en                                        
salsa bogavante  9,50€/pp 
licht pikante gamba’s, vijf stuks  
in kreeftensaus 

 
Gambas a la plancha 9,00€/pp 
op de plaat gebakken gamba’s, (5stuks) 
een klassieker in de Spaanse keuken.  

 
Allitas de pollo  6,00€/pp 
6 gebakken vleugelboutjes 

 
Croquetas de bacaloa 7,00€/pp 
5 krokketjes met kabeljauw   

 
Croquetas de chorizo 7,00€/pp 
5 krokketjes met chorizovuling 

 

 

 

Croquetas de jamón 7,00€/pp 
5 krokketjes met Spaanse ham 

Pimientos de padron      3,50€/pp 
padrón pepers, zelf even te bakken in een pan 
en dan rijkelijk overstrooien met zout 

 
Pinchitos de pollo            7,95€/pp 
Heerlijke spiesjes van kipfillet met citroen en 
kaneel 

 
Pinchitos morunos           7,95€/pp 
spiesjes van varkenshaasje met oosterse 
kruiden 

Setas con brandy  7,50€/pp 
Champignons gebakken en met Spaanse 
brandy geblust 

 
Albondigas vegie  5,00€/pp 
Vegetarische gehaktballetjes in een 
tomatensausje 

 

 

 

 

Menú esperanza
 27€/pp 

Een klassiek driegangen menu met tapas 
als voorgerecht, een hoofdschotel en een 

nagerecht 

Tapastafel (warm) 

Patatas bravas  
( aardappelkwartjes met pikante saus) 

Calamares a la romana 
 (gefrituurde inktvisringetjes) 

Albóndigas en salsa de tomates 
( gehaktballetjes in tomatensaus) 

Hoofdgerecht 

Paella mixta of marinera (+2€pp) 

of 

Pollo chilindrón met frietjes en slaatje 
(kipfilet met serrano, tomaten, paprika, ui, look,  

viurawijn,zwarte olijven) 

Nagerecht 

Crema catalana of panna cota 
Spaanse versie van crème brulee 

 

 



 

Santa cruz: € 18,90 pp 

Albóndigas con salsa de 
almendras  

pinchos de pollo al ajillo 
patatas bravas  

croquetas de bacalao  
tortilla de patatas  
aceitunas verdes 
aceitunas negras  
ensalada mixta  
tres leches kaas 
chorizo picante 
jamón serrano  

alioli  
anchoas con ajo  

tomatenbroodjes 

 

 

Carmen: € 24,00 pp 

Albondigás con salsa de tomates 
pollo con ron y pasas 

patatas bravas 
gambas al ajillo 

tortilla de patatas 
aceitunas verdes 
ensalada mixta 

manchego 
aceitunas negras 
chorizo picante 
jamón serrano 

alioli 
sardienen met besilicum 

pa amb tomaquet. 

 

 

 
Triana :        € 26 pp  

Albóndigas con salsa de tomates 
patatas bravas 

gambas al jerez (gambas, look 
,sherry, room) 

pollo con limón y canela 
croquetas de jamón ibérico 

chorizo ibérico 
queso ibérico 

pata negra 
aceitunas negras 

sevillanas 
tomatenbroodjes 
gemengde salade 
ansjovisjes in look 

alioli. 

 

Tapastafels 



Nagerechten 
Crema catalana  4,00€/pp 
Spaanse versie van creme brulé 
Panna cotta   4,00€/pp 
melk/roomdessertje met rode vruchtencoullie 

Tiramisú   4,00€/pp 
huisbereide tiramisú 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dranken : 
Sangría   20€/3lit 
Geniet van onze eigen gebottelde Sangria, 
nog steeds dezelfde als in  
“El Valenciano”,  
in een handige bag-in-box. 

Moscatel   20€/3lit 
Ideaal zomeraperitief, zoete wijn  
uit Valencia van de muscaatdruif,  
ook verkrijgbaar in flessen  
van 1 liter aan 8,50€ 

Rode wijn: 
Viña collada   8,20€ 
Jonge riojawijn door Marqués de Riscal 

witte wijn: 
Cota de hayas   7,80€ 
Spaanse chardonnay uit Campo de Borga 

Marques de Riscal blanco      10,60€ 
Mooie verdejo wijn uit de Ruedastreek 
 

rosé wijn: 
Marques de riscal rosado       10,50€ 
Verfijnde roséwijn uit Rioja 
Cava: 
Castelltort brut           11,00€ 
Frisse parelende cava met een rijk boeket 

 


