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Lokanta op locatie 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Wij verzorgen catering uit onze eigen keuken vanaf 10 en tot 75 personen en 
komen koken op locatie tot 150 personen. Een persoonlijke touch vinden wij 

belangrijk voor elke partij. Hier vindt u slechts enkele suggesties en 
voorbeelden. Voor meer informatie of een partijgerichte offerte verzoeken wij u 

om contact op te nemen met Sandor Kluin of Caroline Ammerdorffer via 
www.lokanta-proeflokaal/contact of 010-4147848. 

De prijzen zijn inclusief buffetaankleding en bezorgkosten tot 25 kilometer. 
Voor koks en bediening op locatie rekenen wij extra kosten. 

 
Klik op de link om naar de voorbeeldofferte te gaan: 

 
Standaard Buffet 

Luxe Buffet 
Lunch menu 

Paella 
The Healthy Tapas Lunch 

http://www.lokanta-proeflokaal/contact
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Standaard Buffet €28,50 per persoon 
 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Koud 

 Pan con alioli (brood met alioli)  
 Pata Negra (Iberische ham)            
 Manchego (Schapenkaas) 
 Asparragus con salsa Romesco (Groene 

asperges met romesco) 
 Tortilla met courgette 
 Ensalada de Garbanzos 

(Kikkerkerwtensalade met wortel koriander 
en limoen). 

 Ensalada Rusa (Russische salade) 

 
    Warm 

 Dátiles con beicón (Dadels met spek en 
amandel) 

 Pollo española (Pikante kippenvleugels) 
 Albóndigas (rundergehaktballetjes in 

tomatensaus) 
 Gambas ajillo (Garnaaltjes in 

knoflookolie) 
 Patatas con alioli(Rosevalaardappeltjes 

uit de oven met alioli) 

 Pinchos emperador (Spiesje van zwaardvis 
met sjalotten/tomatencompote) 

   Dessert 
 Tarta de Santiago (amandeltaart) 
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Luxe Buffet €39,95 per persoon 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Koud 

 Pan con alioli (Brood met alioli) 
 Embutidos Variados (Verschillende soorten 

hammen en worsten) 
 Manchego (Schapenkaas) 
 Aceitunas (Gemarineerde olijven) 
 Asparragus con salsa Romesco (Groene asperges 

met romesco) 
 Tortilla con tapenade de trufa (Spaanse tortilla 

met truffeltapenade) 
 Pintxos con atún crudo y salsa de tomate (Toast 

met rauwe tonijn en tomatensalsa) 
 Profiterol con mousse de cabrales y nueces 

(Profiterol met blauwekaasmousse en walnoten) 

 Ensalada Rusa (Russische salade) 
 
 

 
    Warm 

 Dátiles con beicón (Dadels met spek en amandel) 
 Chuleta de Cordero (Gegrilde lamskoteletjes) 
 Secréto Iberico Bellota con reducción de Pedro 

Ximénez Y shiitake (Gebakken schouderkap van het 
Iberisch varken met een reductie van rode sherry 
en shiitake) 

 Camarón de aguas profundas de Argentina 
(Gegrilde Argentijnse diepzeegarnalen met 
knoflook en peterselie) 

 Patatas con alioli (Rosevalaardappeltjes uit de 
oven met alioli) 

 Pinchos emperador (Spiesje van zwaardvis met 
sjalotten-tomatencompôte) 

 Pulpo a la gallega (Octopus op galicische wijze 
met olijfolie, knoflook, peterselie en poeder van 
gerookte paprika) 

  

     
    Dessertbuffet 

 Tarta de Santiago (amandeltaart) 
 Huisgemaakte chocolademousse 
 Vers fruit 
 Optie (vijf euro extra per pesoon): Uitgebreid 

assortiment Spaanse Kazen 
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Lunch menu €17,95 per persoon 
 
 

 
 
 

         

 

 

 
    Koud 

 Pan con alioli (brood met alioli) 
 Manchego (Schapenkaas) 
 Aceitunas (Olijven) 
 Tortilla con calabacín (tortilla met 

courgette)  
 Ensalada de Garbanzos 

(kikkererwtensalade met wortel, 
koriander en limoen) 

 
 

 
    Warm 

 Dátiles con beicón (Dadels met spek en 
amandel) 

 Albóndigas (rundergehaktballetjes in 
tomatensaus) 

 Pinchos de Gamba (gambaspiesjes) 
 Salada Rusa (Russische salade) 
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Paella 
 
 
Een van de favoriete gerechten van onze kok is Paella. Hij maakt de Paella het liefste vers en op 
locatie maar het is ook mogelijk om deze af te halen. Er kunnen verschillende soorten Paella worden 
gemaakt zoals de traditionele uit Valencia met groenten en kip of de bekende paella met zeevruchten. 
 

 
 

 
  

     
    Paella Valenciana €25,00 per persoon 

 Paella con pollo y verduras (Paella met kip 
en groenten) 

 Pan con alioli (Brood met alioli) 
 Aceitunas (Gemarineerde olijven) 
 Ensalada Rusa (Russische salade) 

   
    Paella de Mariscos €30,00 per persoon 

 Paella de mariscos (paella met zeevruchten) 
 Pan con alioli (Brood met alioli) 
 Aceitunas (Gemarineerde olijven) 
 Ensalada Rusa (Russische salade) 
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The Healthy Tapas Lunch 15,50 per persoon 

 
  

 

 
 Pan con Alioli (Brood met alioli) 

 Ensalada de Garbanzos (Kikkererwtensalade met wortel, koriander en limoen) 
 Tortilla con Calabacín (Tortilla met courgette)  
 Asparagus con salsa romesco (Groene asperges met romescosaus) 
 Lentejas con chorizo (Linzensalade met chorizo)     
 Calabacín con queso de cabra (Courgette met geitenkaas) 
 Calabaza (Pompoen uit de oven)  
 Manchego con dulche de membrillo (Spaanse schapenkaas met kweeperencompote) 
 Aceitunas (Gemarineerde olijven) 

 


