Groepsformule Latino
Daar jullie in groep komen is het aangewezen om op voorhand een menu te selecteren opdat
de avond uiterst vlot kan verlopen.
Indien er vegetariërs, zwangere dames of mensen met bepaalde allergieën in het gezelschap
zijn dan passen wij met plezier voor hen het gekozen menu aan aan hun noden.
Gelieve dit wel even op voorhand na te gaan en mee te delen.
In onze menukaart vindt je"platos variados" waar het steeds leuk uit kiezen is.
De menu's zijn echt afgestemd op het aantal personen en elke tapas moet je in principe
aanschouwen als een apart gerecht.
Om deze reden zijn de "platos variados" niet onderling combineerbaar en is het slechts
toegelaten om één formule per gezelschap te kiezen.
Indien u liever zelf een aantal tapas kiest die je er zeker wil bij hebben die avond, dan mag
je daar een lijstje van doorsturen.
Aan de hand van dat lijstje kan ik dan een menu samen dat geschikt is voor het aantal
personen waarvoor je reserveerde.
Onderaan dit mailtje kunt u ook nog enkele andere formules vinden die niet op de kaart
stonden maar in het verleden goed scoorden!!
Graag krijgen wij van u uiterlijk 24h van te voren het gekozen menu door en een exact
aantal personen.
Indien er zich onverwachte omstandigheden voordoen, waardoor het aantal afwijkt van het
bestelde aantal vragen wij dit steeds, ook last minute, even telefonisch door te geven.
Indien wij menu's voorbereiden voor afwezigen waarvan wij niet op de hoogte werden
gesteld rekenen wij hiervoor een forfait van 15 euro per afwezige aan.
Een eenvoudig telefoontje kan dit uiteraard voorkomen.
All night tapas: ( de betere Tapas tafel) 34 €* per persoon
Aperitief: glaasje cava vergezeld met olijfjes, ansjovis en nachos
Voorgerecht:
Koude tapas: manchego kaas, gerookt varkenshaasje, pata negra ham en chorizo
Warm hapje: lookbroodje met tomatenpesto, minisoepje, scampi’s in lookolie en
gegratineerde mossel
Hoofdgerecht:
een variatie aan warme tapas
( gegrilde gamba’s, lamskoteletje, tortilla, Albondigas, geroosterde patatjes, Ribbetje)
Nagerecht: Churros , mini crema catalane plus koffie of thee

* inclusief wijnen en water van aperitief tot dessert 48,00 € per persoon
Simple spanish: 29 € per persoon
Koude tapas schotel: Olijven, manchego, chorizo, olijven, ansjovis
warme tapas schotel: Patatas Bravas, Albondigas, tortilla, gemarineerde ribbetjes,
gegratineerde mosseltjes, gegrilde groentjes met feta, gegrilde gamba
inclusief fles wijn per 3 personen

optioneel klein dessertje plus koffie of thee Churros+ chocomouse 6,70 € per persoon
Mexicaans feest menu: 34,90 € per person
Welkomst Cocktail te kiezen van het menu
Aperitief schotel met olijven, ansjovis, Spaanse kaas chorizo en nachos met salsa en
guacamole
Tapas Schoteltje met Mexicaans tequila soepje, mini burito( Mexicaans gevuld wrapje),
lookbroodje en gegratineerde mossel
Fajitas met Runds, lams,kip,vegie
Churros!

All-inn bedrijfsfeest : de totale wandeling door Café Latino @ 65,90 € per persoon

één Mojito p.p. of cava Als aperitief
Hapjes: Olijfjes, ansjovis, nachos met guacamole op tafel bij aperitief
Plato Latino con pan ( koude tapas schotel met brood)
Pata negra ham ( de beste Spaanse ham)
Lomo ( gerookt verkenshaasje)
Manchego ( authentieke Spaanse schapenkaas)
Fuet ( gekruide en gedroogde salami van iberico)
Vervolgens tapas die elkaar opvolgen
Variatie van pinxto's ( kleine belegde spaanse lookbroodjes)

Scampi brochetjes gebakken in lookolie
Tortilla especial ( gevuld spaans aardappelomelet)
Meijillones ( spaans gegratineerd mosseltje
Gamba a la plancha ( gamba van de gril)
Almejas en vino blanca ( venusschelpjes in witte wijnsaus)
Costillas de cerdo ( heerlijk malse ribbetjes)
Alitas de pollo ( gemarineerde kippenboutjes)
Pinchitos de cordero y de carne ( kleine runds en lams brochetjes)
Chili con carne con taco's
Dessert
Churros en crema catalana mini
Alle dranken inbegrepen met uitzondering van sterke dranken en cocktails

