
 
 

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: €31,50 €26,50 €20,50 

Gemarineerde olijven op Barcelonese wijze • • • 

Meloen met serrano ham • • • 
Brood met zoete paprika gevuld met kaas • •  

Huisgemaakte kroketten van spinazie en/of ham • • • 
Dadels met chorizo • • • 

Spiesjes van Mozzarella, cherrytomaten en ansjovis • •  

Plankje Manchego kaas en serrano ham met druiven • • • 
Stookbrood (3 stukjes per persoon) • • • 
Patatas bravas & ali oli • • • 
Champignons in knoflook olie • •  

Oma's gehaktballen in tomatensaus • •  

Vleesstokjes • •  

Kip uit de oven • • • 
Gefrituurde inktvisringen • • • 

Gamba’s •   

Kabeljauw met knoflooksaus •   

Aardappelomelet met chorizo •   

Genot van Kaas   • 
Santiago Taart (amandeltaart) •   

Chocoladetaart •   

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

 

Onze catering in buffetvorm is ideaal voor een bedrijf of verjaardagfeest. 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. 

 
- 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 100 personen. 
- Bezorging tot 18:00 uur!! 
- Bezorgkosten: tot 10 km: Brengen €12 / Ophalen €12 

Vanaf 10 tot 25km: Brengen €17 / Ophalen €17 



 
 

 

 

La Barceloneta Catering Buffet met Kok 

- Catering voor minimaal 12 personen 

- Exclusief drank, bezorg en personeelskosten* (zie tabel Personeel) 
 

PRIJS PER PERSOON: €31,50 €26,50 €20,50 

Gemarineerde olijven op Barcelonese wijze • • • 
Genot van kaas met aardbeien jam • • • 
Dadels met chorizo • • • 
Huisgemaakte kroketten van spinazie en/of ham • • • 

Stokjes van patatas bravas & ali oli • • • 
Garnalen met een pikante notensaus op een stokje 
brood 

• • • 

Stukje stokbrood met Zoete paprika gevuld met kaas • • • 
Chips van courgette en aubergine • •  

Oma's gehaktballen in tomatensaus • • • 
Vleesstokjes • • • 

Chorizo uit de oven • •  

Gefrituurde Inktvisringen • •  

Meloen met Serrano ham • •  

Brood met geraspte tomaat/olijfolie en Manchego kaas •   

Kipstokjes •   

Spaanse aardappel omelet met gekarameliseerde ui •   

Spiesjes van Mozzarella, cherrytomaten en ansjovis • • • 

Santiago Taart (amandeltaart) •   

Chocoladetaart •  

 
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. 

 

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 kok €152,- 
Kosten Bediende €15,50 per uur 



Geïnteresseerd? 

Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
 

La Barceloneta 
Stationsstraat 77 

6247 BK Gronsveld (Eijsden) 

+31 (0)43-408 1231 

info@labarceloneta.nl 

www.labarceloneta.nl 

mailto:info@labarceloneta.nl
http://www.labarceloneta.nl/

