FEESTDAGEN
BESTELLIJST

PATANEGRA.HELMOND@
GMAIL.COM

Geniet tijdens de feestdagen van onze luxe opgemaakte
tapasschalen en heerlijke warme hapjes. Alle gerechten worden
vers gemaakt in onze delicatessenwinkel, zonder toevoegingen en
uitsluitend verse ingrediënten

COMPLETE MAALTIJD ‘FELIZ NAVIDAD’
€23,95 P.P
(MINIMAAL VANAF 2 PERSONEN TE BESTELLEN)
Met deze bijbehorende gerechten

0492-775612

AMEIDESTRAAT 4, 5701 NP,
HELMOND

Wij zijn elke dag geopend met
kerst!
e
Ook 1 en 2e kerstdag.

-

Warme tapas/ gerechten
-

Geef aan wanneer u uw
bestelling wilt ophalen

Koude tapas/ gerechten
Diverse kaas en vleeswaren
Olijven en gedroogde tomaten
Gevulde bladerdeeghapjes - Aardappelsalade
Tapenade, brood en allioli

-

Spaanse vegetarische rijst met o.a artisjokken,
champignons en paprika
Grote gepelde garnalen in licht pikante marinade
Albondigas 7 stuks ( Spaanse gehaktballetjes in
tomatensaus)
-Tortolitos 100 gram ( gepaneerde kipfiletstukjes)

Alle koude gerechten worden mooi opgemaakt op
wegwerp servies. Alle warme gerechten worden in
magnetronbestendige bakjes geleverd en kunnen thuis
opgewarmd worden in de magnetron.

(BORREL)TAPASSCHALEN

Lanzarote ( 3 a 4 personen ) 750 gram €23,95
-

Serrano ham
Aardappelsalade
Tonijnsalade
Diverse vleeswaren en kaas
Olijven
Tortolitos (gepaneerde kipfiletstukjes)
Allioli
Een groot stokbrood

Alicante ( 5 a 7 personen ) 1600 gram €54,95
- Serrano ham
- Aardappelsalade
- Tonijnsalade
- Manchego kaas
- Diverse vleeswaren
- Olijven
- Peppadew met roomkaas
- Champignons in knoflookolie
- Tortilla (ovengebakken aardappelomelet)
- Grote gepelde gambas
- Empanadilla (gevuld bladerdeeghapje)
- Tortolitos (gepaneerde kipfiletstukjes)
- Allioli
- Olijventapenade
- 2 grote stokbroden

(Losse hapjes/ gerechten)
-

Luxe vegetarische rijst met artisjokken, champignons
en paprika (200 gram) €5,Spaanse rijst met kip en gamba’s (200 gram) €6,Picadillo de pollo (125 gram) €4,- Pittige kipstukjes in
tomatensaus
Albondigas (8 stuks) €5,50 Spaanse gehaktballetjes
Zalm in roomsaus en witte wijn (150 gram) €5,50
Tortolitos (100 gram) gepaneerde kipfiletstukjes €3,50
Gambas picantes (7 stuks) €5,Solomillo adobado (100 gram) €4,50 Gebakken
gemarineerde varkenshaasstukjes
Champignons in knoflookmarinade (150 gram) €3,Artisjokken met kaas (150 gram) €4,50
Patatas bravas (200 gram) Ovengebakken aardappels
met pittige salsa brava

-

Empanadilla tonijn € 3,50
Empanadilla kip € 3,75
Empanadilla ham € 3,95
Empanadilla champignons € 2,95
Huisgemaakte allioli € 3,Groot Spaans stokbrood €1,99
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