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Tapas en paella bij u thuis 

Veel van onze klanten willen ook thuis genieten van onze gerechten. Daarom 
bieden wij u een mooie selectie tapas en paella voor bij u thuis aan. U kan alles 
apart bestellen, maar uiteraard kan u ook starten met enkele tapas, gevolgd door 
onze paella. De keuze laten wij helemaal aan u.  

Traditionele tapas       

Aceitunas con Anchoa Olijven met ansjovisvulling 4.50 

Aceitunas con queso de cabra Olijven met geitenkaas 7.50 Veggie 

Boquerones en aceite Gemarineerde ansjovis 8.00 

Ensalada mixta Slaatje 6.00 Veggie 

Tapa mixta Serrano, chorizo en manchego kaas 8.50 

Manchego 8.00 Veggie 

Jamón Serrano 9.00 

Jamón Pata Negra 16.00 

Chorizo y salchichón Iberico (eikennoten) 8.00 

Alioli 2.00 Veggie 

Mojo 2.00 Veggie 
 

 
 

Pan con ajo Lookbrood 7.00 Veggie 

Papas arrugadas con mojo Canarische aardappeltjes 5.50 Veggie  

Croquetas de salmón Zalmkroketjes 8.00 

Calamares fritos Gefrituurde inktvisringen 9.50 

Gambas al ajillo Scampi look (6 st. gepeld) 13.50 

Gambas a la plancha Gegrilde scampi (6 st ongepeld) 12.00 

Sardinas a la plancha Gegrilde sardienen 10.00 

Pulpo Gallega Octopus op z’n Gallicisch 13.00 

Lomo a la plancha Gegrilde varkenslapjes 10.50 

Pimientos del piquillo Spaanse paprika met gehakt (2 st) 11.00  

Alitas de pollo marinadas Gemarineerde kippenboutjes 11.00 
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Seizoenstapas  
 

Pintxo de humus con alubias blancas Hummus van reuze witte bonen/ 
geroosterd broodje 6.00  Veggie 

Batata de caña/ nata asada/ nuez moscada Aardpeer/ gebrande room/ 
nootmuskaat 7.00 Veggie 

Queso de cabra/ mermelada de cebolla Geitekaas/ uienconfituur 9.00  Veggie 

Merluza a la Viscaina Heek op Baskische wijze (paprika sausje) 12.00 

Berenjena rellena/ gorgonzola/ pera/ frutos secos Gevulde aubergines/ 
gorgonzola/ peer/ noten 10.00 Veggie 

Tortilla de cebolla y tocino Tortilla met ui en spek 10.00 

Lomo a la plancha/ salsa de puerro y albaricoque  Gegrilde varkenslapjes/ prei-
abrikozensausje 12.50 

Croquetas de centollo King krab kroketten 12.00 

 

Paella 

Mario kiest voor de traditionele paella met rijst, groenten, 
kip, mosselen, gamba’s, calamares en zeevruchten. De paella 
wordt vers bereid met de beste ingrediënten in de originele 
Spaanse paellapannen. Een festijn voor het oog en de 
smaakpapillen.  

Prijzen afhaal:                                                              

< 10 personen 22.00 pp                                                                     > 
vanaf 10 personen 21.50 pp                                                                         
> 20 personen 21.00 pp                                                                   

Supplement chorizo 1.50 pp

   nieuw!  Paella met vlees / Vegetarische paella 

Spaanse wijnen, cava en sangria 

Geen tapas en paella zonder Spaanse wijnen en/of huisbereide Sangria         
Sangria per liter 15.00                                                                                                            
Cava Aranleon brut organic 15.00                                                                             
Huiswijnen per fles (wit/rosé/rood) 9.00 

Vraag ook steeds naar onze suggestiewijnen 
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Praktisch 

Gelieve uw paella of tapas af te halen vóór 19u. Wij leveren ook bij u thuis, aan een 
tarief van €10.00 + kilometervergoeding van €0.60 per kilometer. Wij vragen 
steeds een waarborg voor het gebruik van ons materiaal. Gelieve tijdig te 
reserveren. Prijzen geldig tot 1 maand na offerte. 

Huurtarieven gebruik materialen 

Wenst u voor deze gelegenheid ook materialen te huren bij ons dan kunnen wij 
hiervoor zorgen. Al onze prijzen zijn per persoon, inclusief 21% btw. 

Soeptas en lepel 0.50     afwas inbegrepen 0.75             

Messen / vorken / lepels 0.15               afwas inbegrepen 0.25       

Wijnglazen 0.25      afwas inbegrepen 0.45     
Waterglazen 0.20      afwas inbegrepen 0.40                 

Grote borden 0.25                 afwas inbegrepen 0.45          

Koffietas en ondertas 0.30    afwas inbegrepen 0.50 
Opdienbestekken 0.25     afwas inbegrepen 0.40 
Sauskommetjes 0.25                                            afwas in begrepen 0.35                  
Broodmandjes 0.25                                                          

Receptie statafels 9.00                                                                                             

Plooitent 3x6m 75.00  

 

 

 

 

Algemene voorwaarden: Gehuurd materiaal blijft 3 dagen ter beschikking, tenzij anders overeen 
gekomen. De klant blijft ten allen tijde aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van de 
gehuurde goederen. Hij zal dit dan ook binnen de 24 uur aan ons meedelen en verbindt zich ertoe 
ons te vergoeden tegen nieuwwaarde. Ook tijdens het transport blijft de klant aansprakelijk voor 
beschadiging, verlies of diefstal. De goederen blijven eigendom van La Tapa Canaria. De klant erkent 
deze goederen in goede staat te hebben ontvangen. Betalingsvoorwaarden: Contante betaling bij 
afhaling of levering. Borg: 20% van het gehuurde bedrag. 

  


