
 Gastvrijheid met een glimlach! 

 Horecaprofessionals –Gastheer/vrouw-Catering -Evenementen 

info@noordhostcatering.nl Volg ons op Facebook! www.noordhostcatering.nl  

 

SPAANS BUFFET NOORDHOST CATERING 

Noordhost catering serveert uw gasten bij binnenkomst - een feestelijk glas cava (optioneel €4,50 
p.p.) 

SPAANS BUFFET - BRONS  

VOORGERECHTEN 

Plato de tapas e aceitunas - luxe tapasschotel met diverse vleeswaren, olijven, chorizo etc.  

Pan recién homeado - vers gebakken Spaanse broden 

Melón con jamon serrano -meloen met rauwe ham 

 

SALADES 

Ensalada español met chorizo, tomaat, komkommer  en Spaanse bonen  

Ensalada de pimientos – met geroosterde paprika, kikkererwten en munt 

 

HOOFDGERCHTEN 

Albóndigas - gehaktballetjes in pittige saus 

Gambas al ajillo - gamba's in knoflookroomsaus 

Pinchitos de pollo - kipspiesjes in piri piri saus 

cabra queso tocino – geitenkaas omwikkeld met spek 

Patatas bravas - aardappelgerecht in een salsa saus   

€25,50 p.p.* 

SPAANS BUFFET - ZILVER 

VOORGERECHTEN 

Plato de tapas e aceitunas - luxe tapasschotel met diverse vleeswaren, olijven, chorizo etc.  

Pan recién homeado - vers gebakken Spaanse broden 

Melón con jamon serrano -meloen met rauwe ham 

Pepers jalapenos - gevuld met roomkaas en omwikkeld met spek 

Rollos de salmón con queso ricotta – zalmrolletjes met ricotta kaas 



 Gastvrijheid met een glimlach! 

 Horecaprofessionals –Gastheer/vrouw-Catering -Evenementen 

info@noordhostcatering.nl Volg ons op Facebook! www.noordhostcatering.nl  

 

SALADES 

Ensalada español met chorizo, tomaat, komkommer  en Spaanse bonen  

Ensalada de pimientos – met geroosterde paprika, kikkererwten en munt 

 

HOOFDGERCHTEN 

Albóndigas - gehaktballetjes in pittige saus 

Gambas al ajillo - gamba's in knoflookroomsaus 

Salmonetes la plancha -  gebakken rode mul met mango-peper chutney 

Pinchitos de pollo - kipspiesjes in piri piri saus 

cabra queso tocino – geitenkaas omwikkeld met spek 

Patatas bravas - aardappelgerecht in een salsa saus   

 

€ 27,50 p.p.* 

 

SPAANS BUFFET - GOUD 

VOORGERECHTEN 

Plato de tapas e aceitunas - luxe tapasschotel met diverse vleeswaren, olijven, chorizo etc.  

Pan recién homeado - vers gebakken Spaanse broden 

Empanadillas - gevuld met feta, rode pepertje, ui en tomaat 

Melón con jamon serrano -meloen met rauwe ham 

Pepers jalapenos - gevuld met roomkaas en omwikkeld met spek 

Rollos de salmón con queso ricotta – zalmrolletjes met ricotta kaas 

 

SALADES 

Ensalada español - met chorizo, tomaat, komkommer  en Spaanse bonen  

Ensalada de pimientos – met geroosterde paprika, kikkererwten en munt 

 

HOOFDGERCHTEN 

Albóndigas - gehaktballetjes in pittige saus 

Gambas al ajillo - gamba's in knoflookroomsaus 
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Salmonetes la plancha -  gebakken rode mul met mango-peper chutney 

Pinchitos de pollo - kipspiesjes in piri piri saus 

cabra queso tocino – geitenkaas omwikkeld met spek 

Patatas bravas - aardappelgerecht in een salsa saus   

Paella - rijsgerecht met vis en diverse groenten 

 

€29,50 p.p.* 

 

OPTIONEEL 

Het dessert uit Spanje – “Huisgemaakte traditionele Crema Catalana (Catalaanse flan) met een 
vijgenchocolade bonbon. 

€4,50 p.p. 

 

* vanaf 15 personen te reserveren. 

*een buffettafel, servies, bestek en servetten zijn inbegrepen. 

*de kok en / of gastheer of gastvrouw (hosts en hostess) zijn bij de prijs inbegrepen. 

*alles wordt voor u opgeruimd en de afwas doen wij. 

*exclusief startkosten van €35,- per gelegenheid. 


