
El Carrito
Het Spaanse foodtruckje van Robertos

Vanaf 25 personen bij u

thuis of op uw bedrijf.

Geniet van onze verse ter plaatse gemaakte

authentieke Spaanse keuken

Bevrijdingstraat 3, 9140 temse www.robertos.be
0499/41.77.55

Waarom kiezen voor “El carrito?

Geen opstelkosten !

Bij elke verhuring 4 hoge tafels incl.

Gediplomeerde kok achter het vuur

Enorme keuze aan tapas

Een bedrijf met bijna 20 jaar ervaring in de

Spaanse keuken.

Met respect voor het milieu en met gebruik

van duurzame voeding

Receptieformules

Receptie van 1 uur, ideaal voorafgaand aan een
maaltijd, een klein hapje voor uw gasten na het
huwelijk bij het buitengaan aan de kerk of
gemeenthuis, apero voor of na een meeting,
enz…..
Let op 4 statafels zijn inbegrepen, net zoals de
bediening door ons personeel.

Fiesta 12€/pp

2 glaasjes cava/fruitsap/non-alcoholic cocktail
Hoorntje met serranoham
Prikkertje met tortilla de patatas
montadito met varkenshaasjesalade

Feria 14€/pp

2 glaasjes cava/fruitsap/non-alcoholic cocktail
Hoorntje met serranoham
Prikkertje met tortilla de patatas
Albóndigas
ensaladilla



Tapasformules

Als het iets meer mag zijn dan een hapje, warme
en koude tapas. Ideaal als lichte lunch,
informele maaltijd en late-night snack.

Mijas 12,€/pp

Albóndigas
Patatas bravas met alioli
Kippespiesje met citroen en kaneel
Tortillaprikkertje
Hoorntje met serranoham

Burriana 14€/pp

Gebakken kippevleugeltjes
Calamares a la romana
albóndigas
gazpacho
ensaladilla
Croquetas de chorizo

Granada 16€/pp

Croquetas de Jamón
Albóndigas
Kippespiesje met citroen en kaneel
ensaladilla van bacalao
Chorizo
Prikkertje van tortilla en zongedroogde tomaat
churros con chocolate (zoet)

EL carrito 20€/pp

Albóndigas in paprikasaus
Gambas al ajillo
kippespiesje met kaneel en look
hoorntje met serranoham
Patatas bravas
Croquetas de bacalao
Churros con chocolate (warm)

Dranken formules

De dranken forfaits zijn telkens geldig gedurende
1,5 uur, tijdens een tapasformule

las burbujas 9€/pp

Enkel niet-alcoholische dranken
Water, cola, cola zero, fanta,
ice- tea, sprite, appelsiensap
san miguel 0%

el vino 12€/pp

Spaanse rode, witte en rosé wijn, water

la cava 14€/pp

Cava brut, appelsiensap,
Spaanse rode, witte en rosé wijn.

Un poco de  todo 16€/pp

Cava brut, Spaanse rode, witte en
rosé wijn,appelsiensap, cola, cola-zero,
ice-tea, fanta, water, San-miguel



Stel zelf je maaltijd samen :

Montaditos 2€/stuk
ensalada de pollo con aceitunas negras
ensalada de lomo con comino
ensaladilla de atún
ensalada de congrejo del rio al curry
trucha ahumado con crema agria

Bocadillos calientes          4,50€/stuk

Cubano (medianoche)
perrito caliente
serranito Andaluz
pollo español

Tapas
Albóndigas 4€/tapa
pinchitos morunos 5€/tapa
pinchitos de cordero 6€/tapa
croquetas de chorizo 5€/tapa
croquetas de jamon ibérico 5€/tapa
croquetas de bacalao 5€/tapa

Alitas de pollo asado 4€/tapa
pinchitos de pollo con limón y canela 5€/tapa
pollo español 5€/tapa
pollo al ajillo 4€/tapa

Banderillos de anchoas 4€/tapa
pinchitos de gambas 6€/tapa
gambas a la plancha 6€/tapa
calamares a la romana 4€/tapa
Mejillones al jerez (seizoen) 5€/tapa

gazpacho (koud) 3€/tas
crema andaluza 3€/tas
crema de pollo 3€/tas



patatas bravas                        3,90€/tapa
pimientos de padrón 4€/tapa
champíñones con brandy 4€/tapa
salteado de garbanzos 4€/tapa
tortilla de patatas 3€/tapa
huevos rellenos 3€/tapa

paella mixta 7,5€/tapa
paella mariscos 8,5€/tapa
Jamón serrano 4€/tapa
jamón ibérico 6€/tapa
chorizo 3€/tapa
nobleza 3€/tapa
manchego 4€/tapa

Zoete tapas

Crema catalana 2,5€/tapa

churros con chocolate 3€/tapa

Bavaro de chocolate 2€/tapa

Tiramisú 2€/tapa

Panna cota 2€/tapa

Helado 1,50€/bol

Verkoopsvoorwaarden foodtruck

Al onze prijzen op deze folder zijn inclusief BTW,

4 partytafels zijn ook inbegrepen bij het inhuren

van onze foodtruck ( tafellinnen exclusief).

De tapas en de drank worden geserveerd vanuit

de foodtruck, er is dus geen bediening in de zaal

voorzien. Uw gasten dienen aan te schuiven aan

de foodtruck, waar personeel hen zal bedienen.

Wenst u toch bediening in de zaal, kan u altijd

personeel bij ons inhuren aan 30€/u per

personeelslid.

De tapas worden op wegwerp schaaltjes en

bordjes gepresenteerd, u kan ook opteren voor

porselein aan een meerprijs van 1,5€/pp



Prijzen in deze folder zijn geldig tot een volgende

uitgave van de prijslijst en in geen geval bindend,

voor een actuele prijslijst gelieve ons te

contacteren.

Wij komen op locatie met onze foodtruck vanaf

een besteding van 600€, dit bedrag mag

gecombineerd worden met bestelling bij onze

catering.

Voor kleinere feesten bent u wellicht beter af bij

onze cateringafdeling  www.robertos.be

(vanaf 10 personen)

U kan kiezen tussen een van de tapas- of

receptieformules of zelf een keuze maken uit

onze kaart.

In dit geval dienen de tapas op voorhand besteld

te worden met een maximum van vier

verschillende variaties..

We vragen geen opstartkosten, enkel een

minimum te besteden bedrag van 600€.

Het is heel belangrijk dat we op locatie

beschikken over een vlakke , harde ondergrond

en een vlotte toegang tot de stelplaats.

 Voldoende elektriciteit, verdeelt over twee

aansluitingen, binnen een afstand van 20 meter

van de foodtruck (min 2 x 16 A)

Toegang tot drinkbaar leidingwater

De klant is verantwoordelijk voor de nodige

toelatingen indien we openbaar terrein

gebruiken. We staan jullie hierin uiteraard bij, in

het verkrijgen van de nodige vergunningen.

Vervoersonkosten bedragen 0,50€/km , H/T

vanuit Temse


