
Dit jaar kan je weer kiezen uit vier 
verschillende arrangementen. Het menu 
sonrisa en mariposa is klassiek opgebouwd 
met receptie hapjes vooraf, de menu’s 
primavera en flora zijn iets eenvoudiger, 
maar daarom niet minder feestelijk. 
Afsluiten doen we steeds met een ijslam of 
ijstaart. We werken hiervoor samen met 
een ambachtelijke ijsroombereider, de 
smaak van de ijstaart of het ijslam is geheel 
naar eigen keuze. 

We komen aan huis vanaf 20 personen, we 
koken ter plaatse en maken geen gebruik 
van uw keuken. Wel vragen we een 
parkeerplaats voor onze wagen en een 
kookplaats beschut tegen wind en regen. 

Minder dan 20 personen ? Geen probleem 
je kan deze menu’s vanaf 10 personen ook 
als afhaalgerecht verkrijgen.  De warme 
tapas of gerechten zijn snel en eenvoudig 
op te warmen. Afhalen kan in onze winkel 
te Beveren, thuislevering is ook mogelijk. 

Borden en bestek kan je ook bij ons huren. 
voor € 3,50/pp. Afruimen en de afwas, die 
niet ter plaatse wordt gedaan, van het 
gehuurde materiaal is inbegrepen. 

 

 

 

Sonrisa 
 

Receptie hapjes 

Een variatie van drie kleine hapjes, 
samengesteld volgens marktaanbod 

Voorgerecht 

Albóndigas met tomatensausje, patatas 
bravas, pollo español, manchego kaas, 

chorizo, serranoham, tomatenbroodjes, 
groene en zwarte olijven, ansjovisjes, 

lente sla, alioli, bravasaus. 

Paella mixta 

Het feestgerecht bij uitstek, rijkelijk 
gevuld met vis en vlees 

andere paella’s of hoofdgerechten zijn 
eveneens mogelijk, mits kleine toeslag. 

Nagerecht 

Ambachtelijk bereid ijslam of ijstaart, 
smaak naar keuze 

39€/pp 

 
 

Mariposa 
 

Receptie hapjes 

Een variatie van drie kleine hapjes, 
samengesteld volgens marktaanbod. 

Tapastafel 

Albóndigas met tomatensausje, Kip 
met citroen en kaneel, patatas bravas, 

jamón krokketjes, gambas al ajillo, 
Moorse varkensspiesjes, lente salade, 
Spaanse tortilla, queso ibérico, jamón 

serrano, Chorizo picante, nobleza, 
groene en zwarte olijven, pa amb 
tomaquet,  ansjovisjes met look,  

alioli, bravasaus 

Nagerecht 

Ambachtelijk bereid ijslam of ijstaart, 
smaak naar keuze 

40€/pp 

 

 



Primavera 
 

Koude tapasschotel 
 

gemengde koude schotel met 
manchego, serrano, chorizo, nobleza, 

groene en zwarte olijven,  
ansjovisjes, tomatenbroodjes  

Paella mixta  

Het feestgerecht bij uitstek, rijkelijk 
gevuld met vis en vlees 

Andere paella’s of hoofdgerechten zijn 
ook mogelijk mits kleine toeslag 

 
nagerecht 

Ambachtelijk bereid ijslam of ijstaart, 
smaak naar keuze 

€ 33/pp 

 

 

 

Flora  

 
Tapastafel 

Albóndigas en salsa de tomates,  
pollo con ron y pasas,  

patatas bravas,  
gambas met sherryroom,  

rabas (gefrituurde inktvisreepjes),  
champiñones con brandy,  

lentesalade, manchego kaas,  
groene en zwarte olijven,  

lookbroodje met tomatentapenade,  
jamón serrano,  

chorizo, mortadela,  
tortilla Español, anchoas picante, allioli 

 
nagerecht 

Ambachtelijk bereid ijslam of ijstaart, 
smaak naar keuze 

€ 35/pp 
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   Al meer dan 20 jaar, uw garantie      
voor een geslaagd feest 
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