#mad ud af
huset
#take away

TAPAS BAR, RESTAURANT, DELI, SELSKABSLOKALE,
FERIELEJLIGHED, KONFERENCE & MAD UD AF HUSET
FROKOST & AFTEN
PEDER HVIDTFELTS STRÆDE 15 -17, 1173 KBH.K
WWW.ELTAPEO.DK- INFO@ELTAPEO.DK/ 33931166

Mad ud af huset/ Take Away
Information omkring levering:
- Alt er inkl. vores hjemmelavede brød og tappanader
- Vi kan levere maden varm eller lige til at sætte i ovnen i 10 minutter.
- Vi kan anrette maden som buffet eller lige til at sætte på bordene.
- Vi sender maden ud med en taxa. Modtager betaler.
- Depositum for varme kasser 100,- Retuneres når kasserne returneres
- Skal man bruge en tjener, sender vi gerne en med til anretning og servering.
1 tjener i 3 timer; 600,-

Tapas til Reception/frokost:

TAPAS MENUER:

Montaditos (små canapéer)

Selección de 6 tapas

25,- pr. stk.- se vores montaditos udvalg

(hovedret str.) Kolde tapas og 4 varme
tapas 215,- pr. person

Lettere kold tapas buffet
8 kolde tapas (skinke/pølse/tapenade/ost/tun/salat )
110,- pr. person

Charcuteri og ost
serrano, fuet, chorizo og to spanske oste inkl. to tapenader og brød 100,- pr. person

Tapas Frokost anretning
8 kolde tapas og to varme tapas 165,- pr. person

Smørrebrød
Spansk inspireret smørrebrød 60,- stk.
4 stk. 150,- se smørrebrøds udvalg

VIN & SANGRIA
Husets rød, hvid eller rosé: 150,- pr flaske
Cava sød, tør eller rosé : 170,- pr flaske
Sangria: 150,- pr flaske
Ønsker i andre vine fra kortet laver vi en god pris

Selección de 8 tapas
(god hovedret str.) Kolde tapas og 5 varme
tapas 285,- pr. person

Selección de 10 tapas
(Meget god str.) Kolde tapas, pata Negra og
6 varme tapas 350,-pr. person
- Vi kan altid sammensætte en tapas menu
lige til jeres pris fx: 200,- / 230,- / 250,-

Tilvalg & tapas
Kage: 60,- pr person
3 oste med sødt 70,- pr person
- Kolde tapas :
Blandede spanske skinker/pølser, køkkenets
kolde ret, dip, og dagens salat
- Varme tapas:
Her kan vi sammensætte ud fra antallet på
menuen eller i kan vælge fra vores tapas kort

Henvendelser kontakt El Tapeo på 3393-1166 eller på info@eltapeo.dk
Kig for forbi El Tapeo og se vores mange etager- Peder Hvidtfelts Stræde 15-1173 Kbh.K- www.eltapeo.

