
KERSTMIS EN OUDJAARSDAG 2019

Stel je eigen tapasbuffet samen
De koude tapas bestaan uit een standaardassortiment. De prijs is per persoon.

De koude tapas zijn te bestellen vanaf 6 personen.

De invulling van de warme tapas is naar eigen keuze.

De warme tapas met * zijn vanaf 4 personen te bestellen.

De warme tapas met ** zijn vanaf 6 personen te bestellen.

Er kunnen maximaal 4 soorten warme tapas per gezelschap besteld worden.

KOUDE TAPAS
€11,50 per persoon Prijzen zijn per persoon

WARME TAPAS

Spaanse aardappel-ei salade
Tonijnsalade
Tortillachips met salsasaus
Prikker met chorizo en scampi
Gemengde olijven
Crostini met carpaccio en truffelcrème
Crostini met geitenkaas en vijgenchutney
Wrapje met gerookte zalm, kruidenroomkaas en 
piccalillycrème
Salade caprese
Diverse soorten brood en smeersels

Optioneel: diverse kaasjes

Gehaktballetjes in tomatensaus   
Stukjes kip in truffelsaus  
Iberico spareribjes
Scampi's in kruidenroomsaus
Ravioli met truffel en champignons
Knoflookchampignons
Gebakken rozemarijnaardappeltjes
Patatas bravas
Gefrituurde inktvisringen
Japans gemarineerde kipspiesjes
Kipkluifjes met chilisaus
Chorizokroketjes
Gefrituurde uienringen
Geitenkaaskroketjes
Mozzarellasticks

80 gram    
80 gram   
150 gram     
80 gram  
3 stuks    
80 gram      
100 gram    
100 gram  
3 stuks          
3 stuks       
3 stuks       
3 stuks         
3 stuks          
3 stuks       
3 stuks        

+ €3,50 per persoon
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Kipkluifjes met chilisaus
Chorizokroketjes
Gefrituurde uienringen
Geitenkaaskroketjes
Mozzarellasticks

keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
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assortiment à €11,50 per persoon
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Koude tapas:                              keer 

Aanvulling kaasjes:               keer 

WAT U NOG MOET WETEN / VOORWAARDEN:
-   Bestellingen voor kerst dienen uiterlijk 19 december gemaakt te zijn en bestellingen voor oud en nieuw uiterlijk 26 december via     

het bestelformulier of via info@eetcafedekleinewinst.nl.
-   Warme gerechten blijven ongeveer 60 minuten warm.
-   Vanaf een bestelbedrag van €200,00 is er de mogelijkheid tot gratis bezorging. Bij een bestelbedrag van minder dan €200,00      

vragen wij €10,00 bezorgkosten. Bezorgtijden gaan altijd in overleg.
-   Tapasbordjes en vorkjes krijgt u in bruikleen. 
-   We ontvangen de bakjes, bordjes en vorkjes de volgende dag graag schoon retour.
-   Betalingen à contant, per pin of per bankoverschrijving.


