
El Carrito
Het Spaanse foodtruckje van Robertos

Vanaf 25 personen bij u thuis of op uw bedrijf.

Geniet van onze heerlijke Spaanse dranken

en de verse ter plaatse gemaakte

authentieke Spaanse tapas.

Robertos bvba
Bevrijdingstraat 3, 9140 temse

www.robertos.be
0499/41.77.55

Verkoopsvoorwaarden foodtruck

Al onze prijzen op deze folder zijn inclusief BTW,

4 partytafels zijn ook inbegrepen bij het inhuren

van onze foodtruck ( tafellinnen exclusief).

De tapas en de drank worden geserveerd vanuit

de foodtruck, er is dus geen bediening in de zaal

voorzien. Uw gasten dienen aan te schuiven aan

de foodtruck, waar personeel hen zal bedienen.

Wenst u toch bediening in de zaal, kan u altijd

personeel bij ons inhuren aan 30€/u per

personeelslid.

De tapas worden op wegwerp schaaltjes en

bordjes gepresenteerd, u kan ook opteren voor

porselein aan een meerprijs van 1,5€/pp

Prijzen in deze folder zijn geldig tot een volgende

uitgave van de prijslijst en in geen geval bindend,

voor een actuele prijslijst gelieve ons te

contacteren.

Wij komen op locatie met onze foodtruck vanaf

25 deelnemers, voor kleinere feesten verwijzen

we u graag door naar onze catering (vanaf 10

personen)

U kan kiezen tussen een van de menuformules of

een aparte keuze maken uit onze kaart.

In dit geval dient  u de tapas vooraf te bestellen

met een  minimum van 10 stuks per soort .

Opstartkosten bedragen 175€ en zijn van

toepassing voor bestellingen onder 600€

(cumuleerbaar met andere bestellingen die dag )

Het is heel belangrijk dat we op locatie

beschikken over een vlakke , harde ondergrond

en een vlotte toegang tot de stelplaats.

 Voldoende elektriciteit, verdeelt over twee

aansluitingen (min 2 x 16 A)

Toegang tot drinkbaar leidingwater

De klant is verantwoordelijk voor de nodige

toelatingen indien we openbaar terrein

gebruiken. We staan jullie hierin uiteraard bij, in

het verkrijgen van de nodige vergunningen.

Vervoersonkosten bedragen 0,30€/km , H/T

vanuit Temse



Receptieformules

Ideaal voorafgaand aan een maaltijd, een klein
hapje voor uw gasten na het huwelijk bij het
buitengaan aan de kerk of gemeenthuis,
apero voor of na een meeting,
late-night snack, enz….

Formula uno 8€/pp

Vier rijkelijk versierde broodschijfjes
“montaditos”  met huisbereide salades.

Formula dos 9€/pp

Spaanse gehaktballetjes “Albóndigas” in
tomatensaus, dappere “Patatas Bravas”
met alioli, gevulde eitjes “huevos rellenos” met
tonijn, hoorntje met jamón serrano.

Formula tres 9€/pp

Vegetarische receptie met patatas bravas,
champiñones con brandy, glaasje gazpacho
en huevos rellenos met olijven.

Maaltijdformules

Samenstellingen met drie warme en drie koude
tapas, feestelijk, gevarieerd en altijd smakelijk !

Formula cuatro 12,€/pp

Spaanse gehaktballetjes “Albóndigas” in
tomatensausje, dappere “patatas bravas” met
alioli, kippespiesjes “Pollo con limón y canela”,
Spaanse tortilla, chorizo en echte Spaanse
schapenkaas “Manchego”.

Formula cinco 12€/pp

Ovengebakken kippevleugeltjes “alitas de pollo” ,
calamares a la romana, Spaanse gehaktballetjes
“albóndigas” in een tomatensausje, frisse
aardappel/tonijn salade “ensaladilla”, Spaanse
gedroogde ham “serrano” en de Spaanse pikante
salami “chorizo”.

Formula seis 12€/pp

Volledig vegetarische formule met pittige
“Salteado con garbanzos”, “champiñones con
brandy” , dappere “patatas bravas” met alioli,
glaasje ijskoude “gazpacho”, Spaanse manchego
en gevulde eitjes “huevos rellenos” met olijven.

Formula siete 13€/pp

Krokante “croquetas de jamón”,
Spaanse gehaktballetjes “albóndigas”
in tomatensausje,kippespiesje
“pollo con limón y canela”,
aardappel/tonijn salade “ensaladilla”,
Spaanse chorizo en de Spaanse
aardappelomelet “tortilla”.

Formula ocho 16€/pp

Spaanse gehaktballetjes “albóndigas”
in een fluweelzachte paprikasaus,
kippespiesje “pollo Español” met
paprika en spek, gambas “al ajillo”,
Spaanse gedroogde ham “serrano”,
Manchego met een zoete toets,
frisse ensaladilla.



Dranken formules

De dranken forfaits zijn telkens
geldig gedurende anderhalf uur,

Formula burbujas 8€/pp

Enkel niet-alcoholische dranken
Water, cola, cola zero, fanta,
ice- tea, sprite, appelsiensap
san miguel 0%

Formula vino 12€/pp

Spaanse rode, witte en rosé wijn, water

Formula cava 13€/pp

Cava brut, appelsiensap,
Spaanse rode en witte wijn.

Formula todo 14€/pp

Cava brut, Spaanse rode, witte en
rosé wijn,appelsiensap, cola, cola-zero,
ice-tea, fanta, water, San-miguel

Tapas apart te bestellen

Montaditos 2€/stuk
Queso de cabra / miel / pimientos
ensalada de pollo /aceitunas negras
ensalada de pollo / tomate
ensalada de lomo / comino / cilantro
ensalada de atún
ensalada de congrejo de rio /curry
salmon ahumado /queso fresca
trucha ahumado / crema agria
champiñones con brandy

Bocadillos calientes          4,50€/stuk

Cubano (medianoche)
perrito caliente
serranito Andaluz
carne de pita /salsa verde
pollo español
mozarella / basilico / tomate

Tapas

Carnes

Albóndigas 4€/tapa
pinchitos morunos 5€/tapa
pinchitos de cordero 6€/tapa
croquetas de chorizo 5€/tapa
croquetas de jamon ibérico 5€/tapa



Aves

Alitas de pollo asado 4€/tapa
pinchitos de pollo con limón y canela 5€/tapa
pinchitos de pollo español 5€/tapa
pollo al ajillo 4€/tapa

Pescados

Banderillos de anchoas 4€/tapa
pinchitos de gambas 6€/tapa
pinchitos de gambas / serrano 8€/tapa
croquetas de bacalao 5€/tapa
calamares a la romana 4€/tapa

Verduras

gazpacho 3€/tapa
huevos rellenos 3€/tapa
patatas bravas                        3,90€/tapa
pimientos de padrón 4€/tapa
champíñones con brandy 4€/tapa
salteado de garbanzos 4€/tapa
tortilla de patatas 3€/tapa

Embutidos

Jamón serrano 4€/tapa
jamón ibérico 6€/tapa
chorizo 3€/tapa
nobleza 3€/tapa
manchego 4€/tapa


