alle opties vanaf 4 personen

ten laatste 5 dagen op voorhand te bestellen

TAPASPLANK APERITIVO: € 12.50* / PP
vanaf 4 personen

Zou u graag rijkelijke apero-hapjes aanbieden aan uw gasten alvorens aan het
hoofdgerecht te beginnen? Kies dan voor onze tapasplank aperitivo.
Verschillende koude tapas worden voor u zorgvuldig bereid en bestaan uit bvb.
kazen, olijven, zongedroogde tomaatjes, gegrilde paprika, wraps-hapjes, kruidige
gehakballetjes met aïoli, Spaanse tortilla, tzatziki met dipkrokantjes,
tomaat-mozarella spies, serranoham en een duo van salami.

TAPASPLANK DE LUXE:

€ 20.50* / PP

vanaf 4 personen

Wil je liever een uitgebreider assortiment?
De tapasplank aperitivo wordt aangevuld met nog meer koude tapas zoals gerookte zalm
met dilleroom, komkommer gevuld met een frisse tonijnsla,
reuzegarnalen, kippenhapjes, ensalada russa, gazpacho, fruit, brood en kruidenboter.

EXTRA WARME TAPAS:

€ 3.50* PER TAPA PP
vanaf 4 personen

Vul uw tapasplanken aan met extra warme gerechtjes om zo tot een
hoofdmaaltijd te komen.
Maak uw keuze : quiche, quasadillas ,empanadas met verschillende vullingen,
venusschelpen in lookroom en peterselie,
albondigas ( gehaktballetjes in tomatensaus), stoofpotje van mosselen en
calamares.
Deze gerechten dient u nog even zelf op te warmen.

TAPASBUFFET:

PRIJS OP AANVRAAG

U kan ook kiezen voor een heus tapasbuffet en dit vanaf 20 personen. Wij
bereiden alles ter plaatse , zetten het buffet voor u klaar, bedienen uw gasten
achter het buffet en ruimen terug af. Voor deze formule maken we graag een
offerte op maat.
U kan de planken op volgende manieren komen afhalen, geef uw keuze door bij de bestelling:
·Op grote plank ( 50 cm – 75 cm – 150 cm ) in aparte tapasbakjes vanaf 4 personen (dag erna terug te bezorgenborg van 50 euro)
·enkel de tapasdoosjes met deksel ( makkelijk in koelkast te plaatsen-doosjes graag terug bezorgen )

*alle prijzen zijn excl. 6% BTW
W: WWW.WHATSCOOKING4U.BE
F: /WHATSCOOKINGPAELLA
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