Catering
La Barceloneta?
Geen zin om te koken?
Een groot feest, maar geen inspiratie?
Zin om Spaans te eten?
Dan bent u bij La Barceloneta Catering
aan het juiste adres!

La Barceloneta catering buffet*
- Catering voor minimaal 12 personen
- Exclusief drank, borden, bestek en bezorgkosten
Prijs per persoon (€ )

23,50

18,-

12,-

Gemarineerde olijven op Barcelonese wijze
Plankje van Spaanse ham, kaas en worsten
Broodjes met knoflook en tomaat (3 p.p.)
Zoete paprika met gesmolten kaas, noten en balsámico di Modena
Barceloneta salade met garnalen en appel
Huisgemaakte croquetten met Serranoham en/of spinazie
Meloen met Serranoham, druiven en vinaigrette van aardbeien
Aardappelomelet uit de oven (tortilla española)
Aardappelen met knoflook en pikante saus
Gemarineerde kipvleugeltjes
Oma’s gehaktballetjes
Champignons in knoflookolie
Gemarineerde vleesspiesjes
Gefrituurde inktvisringen
Geflambeerde garnalen met knoflookolie
Toetjes

Chocolademousse of chocoladetaart
Licor 43 mousse
*

Wij kunnen altijd de gerechten en prijs nog aanpassen naar uw wensen of budget.

Onze catering in buffetvorm is ideaal voor
een bedrijfs- of verjaardagsfeest. Uw gasten
zullen aan tafel heerlijk genieten van onze
Spaanse lekkernijen.
Wij maken met u een afspraak wanneer wij
de spullen komen brengen en ophalen, u
hoeft de borden en de schalen niet zelf af
te wassen. Het enige wat u hoeft te doen is
genieten van het Spaanse gevoel.

Extra informatie
-	U zorgt voor een lange buffettafel of twee
tafels naast elkaar (vlakbij stopcontacten)
-	Wij zorgen voor een elektrische verwarmer
-	Deze catering is geschikt voor minimaal 12
en maximaal 250 personen
- Bezorging tot 18.00 uur
Voor meer informatie kunt u ons bellen op
043-408 1231

La Barceloneta catering met kok*
- Catering voor minimaal 12 personen
- Exclusief drank, bezorg- en personeelskosten (zie tabel Personeel)
Prijs per persoon (€ )

23,50

18,-

14,-

Gemarineerde olijven op Barcelonese wijze
Brood met tomaat en serranoham
Knoflookbrood met manchego kaas
Brood met zoete paprika, gesmolten kaas, noten en balsámico di Modena
Huisgemaakte croquetten met Serranoham en/of spinazie
Meloen met Serranoham, druiven en vinaigrette van aardbeien
Aardappelomelet uit de oven (tortilla española)
Aardappelspiesjes met knoflook en pikante saus
Chips van courgette en aubergine
Kipbolletjes met mosterd saus
Brood met oma’s gehaktballetjes
Gemarineerde vleesspiesjes
Gefrituurde inktvisringen
Gefrituurde minivisjes
Garnalenspiesjes met champignons
Toetjes

Mini-chocolademousse
Mini-Licor 43 mousse
*

Wij kunnen altijd de gerechten en prijs nog aanpassen naar uw wensen of budget.

Met de La Barceloneta catering met kok,
brengt u de Spaanse sfeer bij u thuis. Het
is ideaal voor een feest met statafels. Wij
bedienen u en uw gasten de hele avond met
heerlijke verse Spaanse hapjes.
Wij nemen alles voorbereid mee, serveren
de hapjes en maken alles schoon. Het enige
wat wij achterlaten is een heerlijk verzadigd gevoel! Wij hebben alleen een kleine
keuken nodig met stroom en water.

Personeel
20 tot 25 personen 1 kok
25 tot 50 personen 1 kok + 1 bediende
50 tot 65 personen 2 koks + 1 bediende
65 tot 100 personen 2 koks + 2 bedienden
Kosten € 12,50 per uur per personeelslid
(duur ca. 6 uur).
Voor meer informatie kunt u ons bellen op
043-408 1231

Stationsstraat 77
6247 BK Gronsveld (Eijsden)
+31 (0)43-408 1231
info@labarceloneta.nl
www.labarceloneta.nl

