AFHAALGERECHTEN ROBERTOS
Beste klant,
Wil je graag eens iets anders als avondeten, of
je ontvangt gasten en wil geen uren in de
keuken staan ? Wij hebben voor jou de
oplossing, heerlijke verse huisbereide
maaltijden, eenvoudig op te warmen en o zo
lekker !
Je kan deze gerechten vanaf twee personen
bestellen telefonisch 0499/41.77.55 of via mail
paella@robertos.be.
Naast de paella en tapas hebben we ook een
aantal tapastafels die je vanaf 4 personen kan
bestellen.
De prijzen op de pagina’s zijn 6% btw incl.
De gerechten kunnen afgehaald worden in
onze winkel te Beveren, thuislevering is ook
mogelijk, we geven je graag meer uitleg .
Op zondag is enkel thuislevering voorzien.
Omdat onze catering terug is opgestart, vragen
we u om organisatorische redenen minstens
drie dagen op voorhand te bestellen, en dit kan
op iedere dag van de week.
Zoek je nog een specifiek Spaans product of
een origineel cadeau, breng dan eens een
bezoekje aan onze winkel te Beveren of surf
dan vlug naar onze webshop .

Paella
Individueel verpakt in schaaltjes geschikt
voor zowel MW als gewone heteluchtoven.

Paella mixta

€ 13.90pp

De traditionele paella met gambas, mosselen,
chorizo, kipfilet, kippenboutjes, Noorse
garnaal, paprika, calamares, erwten, saffraan,
Spaanse rijst, ...

Paella alicantina

€ 13,90pp

Arroz negro

€ 15.90pp

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

Paella de la huerta

€ 13,90pp

vegetarische paella, met aubergine, courgette,
champignons, paprikas, look, erwten, groene
asperge, kikkererwt en seizoensgroenten

Heerlijke paella met enkel vlees, geen schaal
en schelpdieren maar wel kip, varkensfillet,
konijn, rode paprika, groene paprika, tomaat,
ui, look, rijst, chorizo

Hoofdgerechten

Paella valenciana

kipfilet met tomaten, paprika, serrano,
frietjes en een slaatje .

€ 14,90pp

Valenciaanse paella, met konijn, kipfillet,
gamba’s, Noorse garnaal, mosselen, rode
parika, saffraan, calamares, erwten, Spaanse
rijst, chorizo, garrofón bonen…

Paella marinera

€ 15,90pp

De vispaella met gamba’s, mosselen,
kabeljauw, zalm, Noorse garnaal, venusschelp,
paprika, calamares, erwten, saffraan, Spaanse
rijst...
zeer rijk gevuld

Pollo chilindrón

€ 15,90pp

Pollo con ron y pasas

€ 15,90pp

Kipfilet met room, rum en rozijnen
frietjes en slaatje .

Solomillo al whiskey

€ 18,50pp

Varkenshaasje met whiskysaus
frietjes en slaatje .

Zarzuela

€ 25,00pp

Heerlijke zeevruchtenstoofpot met oa zalm,
kabeljauw, gamba’s, Noorse garnaal,
calamares, venusschelpen, paprika’s,
mosselen, brood.

Koude Tapas
Tapasschotel

Er is nog een zeer groot aanbod aan
koude tapas, te verkrijgen in de
verstoog van onze winkel

Allitas de pollo

nobleza, gemarineerde ansjovisjes,
olijven en een lookbroodje.

Warme tapas

Croquetas de bacaloa

€ 7,50pp
Met serrano, manchego, chorizo,

Tapasschotel ibérico

€ 9,50pp

Met pata negra, chorizo ibérico, nobleza
ibérico, gemarineerde sardientjes,
manzanilla olijven en picos

Spaanse kaasschotel

€ 7,50pp

vier soorten kaas, manchego, ibérico, romero
en idiazabal op kwartjes gesneden (300g)

Albóndigas

€ 5,50pp

Spaanse gehaktballetjes met een
tomatensausje

Patatas bravas

€ 4,00pp

dappere aardappeltjes (zelf te frituren)
met alioli en salsa brava

Calamares a la romana € 5,50pp
Hele Tortilla Español

+/-€ 9,00/st

huisbereide Spaanse aardappelomelet, prijs
naar gewicht

Ensaladilla

€ 5,00 pp

Aardappelsalade met tonijn, tomaten, lenteui,
erwten, worteltjes, aardappelen, gekookt ei

inktvisringen in een deegjasje
(zelf te frituren)

Gambas al ajillo

€ 9,50pp

€ 7,00pp

5 krokketjes met kabeljauw

Croquetas de chorizo

€ 7,00pp

5 krokketjes met chorizovuling

Croquetas de jamón

€ 7,00pp

5 krokketjes met Spaanse ham

Pimientos de padron

€ 3,50pp

(Seizoensproduct)

Pinchitos de pollo

€ 7,95pp

Heerlijke spiesjes van kipfillet met citroen en
kaneel

€ 9,50pp

met anis d’asturia, tomaten, room.
Heerlijk en feestelijk

Gambas a la plancha

6 ovengebakken vleugelboutjes

padrón pepers, zelf even te bakken in een pan
en dan rijkelijk overstrooien met zout

gamba’s in lookolie

Gambas asturiana

€ 6,00pp

€ 9,90pp

op de plaat gebakken gamba’s, 5 stuks
een klassieker in de Spaanse keuken.

Nagerechten
Crema catalana

€ 4,00pp

Spaanse versie van creme brulé

Panna cotta

€ 4,00pp

melk/roomdessertje met rode vruchtencoullie

Tiramisú
huisbereide tiramisú

€ 4,00pp

Menú
esperanza

Menú
Calpe

€ 30 pp

€ 30 pp

Tapastafel (warm)

Tapastafel (koud)

Patatas bravas
Calamares a la romana
Albóndigas en salsa de tomates

Serranoham, chorizo, manchego,
aceitunas verdes, anchoas con ajo,
pan con tomates, ensaladilla,
salchichon, tortilla, aceitunas negras,

Hoofdgerecht

Hoofdgerecht

Paella mixta of marinera (+2€pp)

Paella mixta of marinera (+2€pp)

of

of

Pollo chilindrón/patatas
fritas/ensalada mixta

Solomillo al whiskey /patatas
fritas/ensalada mixta

(kipfilet met serrano, tomaten, paprika, ui,
look, witte wijn, zwarte olijven)

Varkenshaasje in whisky saus

Nagerecht

Nagerecht

Crema catalana of panna cota
of tiramisú

Crema catalana of panna cota
of tiramisú

Tapastafels (vanaf 4 pers)
Santa cruz: € 23,00 pp

Carmen:

€ 27,00 pp

Albóndigas con salsa de
tomates
Pollo con limón y canela
patatas bravas
croquetas de bacalao
tortilla de patatas
aceitunas verdes
ensalada mixta
tres leches kaas
chorizo picante
jamón serrano
aceitunas negras
alioli
anchoas con ajo
tomatenbroodjes
salsa brava

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
anchoas con limón
pa amb tomaquet
salsa brava

Triana :

€ 29,00 pp

Albóndigas con salsa de
tomates
patatas bravas
gambas asturiana
pollo español
croquetas jamón ibérico
chorizo ibérico
queso ibérico
pata negra
aceitunas negras
tomatenbroodjes
gemengde salade
aceitunas verdes
ancjoas con ajo
alioli
salsa brava

