Dinerkaart 1/2
Flamenco buffet

Tapas buffet

•	Spaanse aardappeltortilla met pittige uitjes
•	Kip piri piri
•	Beenham, mosterd honing dressing, limoen,
peper, basilicum
• Garnaaltjes, koriander, rode peper, knoflook,
peultjes
•	Gevulde champignon, wilde spinazie, paprika,
zongedroogde tomaatjes, pijnboompitjes,
Parmezaan
•	Groen sla, olijfjes, pitten en zaden, frambozen
dressing, feta
•	Tapenade met broden

•	Wrap, chorizo, kip, kaas, koriander
•	Spiesje met gegrilde gamba, paprika, chorizo,
zwarte olijf
•	Samosa, courgette, rode paprika, sjalotje,
geitenkaas, hazelnoot (v)
•	Gevulde champignon, wilde spinazie, paprika,
Parmezaan, pijnboompitjes (V)
•	Aardappeltortilla, romesco, jamon serrano,
olijfje
•	Oosters kipspiesje, citroengras, limoenblad
•	Blini, gerookte zalm, creamcheese, dille, rode ui
(4 hapjes p.p)

€ 20,50 p.p*

•	Soepje van gegrilde tomaatjes
•	Warme gerechten
- Lasagne, wilde spinazie, oesterzwammen
- Mediterrane kip, knoflook, citroen
- Garnaaltjes in puttanesca
- Rode biet, sinaasappel, buffelmozzarella,
pistache
•	Broden tapenade, aïoli
€ 23,50 p.p*

*Prijzen exclusief btw
Rode Rozen & Tortillas
Verwersdijk 116
2611 NL Delft

(Ebe, catering) 06-13 66 30 06
(Nancy, taartjes) 06-11 37 57 14

info@roderozenentortillas.com

Dinerkaart 2/2
Pinchobuffet

Passie & Hartstocht

•G
 egrilde groenten, romesco, buffelmozzarella,
rode uien compote (v)
•	Gerookte rode biet, sinaasappel, geitenkaas,
rode ui, pistache
•	Fritatta met spinazie, paprika en zongdroogde
tomaatjes, boquerones, paprika, aïoli
• Prime beef, truffel, Parmezaan, rucola
•	Zoete aardappel, jerk chicken, coleslaw, Jack
Daniels saus met gepofte knoflook
•	Gerookte zalm, groene asperge, kwarteleitje
•	Chorizo, gepofte paprika, gamba, gegratineerde
kaas

•	Lasagne Bolognese
•	Bulgur, paprika, rode ui, olijfjes, haricot verts
• Mediterrane kip met citroen en knoflook
•	Gehaktballetjes in tomatensaus
•	Gamba’s met peultjes en een spaans pepertje
•	Zalm, rode ui, kappertjes, mierikswortel, dille,
room
•	Salade van gegrilde bloemkool, zwarte wortel,
venkel, feta
• Rode biet, sinaasappel, buffelmozzarella,
pistache
•	Rucola salade, tomaatjes, pitjes en zaden,
Parmezaan
•	Broden, harissa, tapenade en aïoli

(3 pinchos p.p)
•	Oosters pompoensoepje met kokos
• Roseval aardappeltjes uit de oven met knoflook
en tijm gamba’s met peultjes en een Spaans
pepertje
•	BBq jerk chicken met gedroogd fruit
•	Salade van gerilde bloemkool, zwarte wortel,
venkel, feta, amandelen
•	Broden, tapenade en aïoli
€ 25,50 p.p*

€ 28,50 p.p*

Smaken verschillen, is het niet?
Doe inspiratie op, bekijk de mogelijkheden
en kies je favorieten. Natuurlijk maken wij
ook met alle liefde een menu en offerte
op maat.

*Prijzen exclusief btw
Rode Rozen & Tortillas
Verwersdijk 116
2611 NL Delft

(Ebe, catering) 06-13 66 30 06
(Nancy, taartjes) 06-11 37 57 14

info@roderozenentortillas.com

