Selskaber

- El Tapeo har plads til store og små selskaber i tapasbaren, 1 sal eller 2. sal hvor der er plads til 45 personer.
- Tapas er perfekt til selskaber da der er et stort udvalg af en masse små retter, så der er noget for enhver smag. Anrettes som buffet eller
på blandede platter som står midt på bordet, dette skaber en god stemning ved bordet.
- Mulighed for tapas som er glutenfri & som vegetar
- Kolde tapas : Blandede spanske skinker/pølser, køkkenets kolde ret, dip, og dagens salat
- Varme tapas: Her kan vi sammensætte ud fra antallet på menuen og sæsonen, eller i kan vælge fra vores tapas kort
- Mulighed for at arrangere vinsmagninger, undervisning i salsa, live musik eller flamenco
- Efter kl.24 kan man rykke i baren til fest til den lyse morgen

Tapas til Reception/frokost:

TAPAS med drikketilbud

Montaditos (små canapéer)

6 tapas y vino

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

Inkl. 1 glas vin eller 1 øl 250,- pr.per
1/2 fl. vin eller 2 øl 320,- pr. per

Lettere kold tapas buffet

8 tapas y vino

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

Inkl. 1 glas vin eller 1 øl 320,- pr. per
1/2 fl. vin eller 2 øl 400,- pr. per

10 tapas y vino
Inkl. 1 glas vin eller 1 øl 400,- pr. per
1/2 fl. vin eller 2 øl 510,- pr. per

Selskabspakker
Den lille pakke
6 tapas, Kaffe, Velkomstdrink, Vin/øl/sodavand i
3 timer 595,- pr person

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

Den mellemstore pakke

TAPAS MENUER:
Selección de 6 tapas

Den store pakke

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

Tilvalg

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

Selección de 10 tapas
(Meget ) 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,-

8 tapas, Kaffe, Velkomstdrink, Dessert, Vin/øl/
sodavand i 5 timer 795,- pr person
10 tapas, Kaffe & avec, Velkomstdrink, Dessert,
Ost, Vin/øl/sodavand i 8 timer 995,- pr person
Dessert/ Kage: 75,- pr person
Sødt til kaffen: 25,3 oste med sødt: 75,- pr person
Huset vin fra: 265,- eller se vores vinkort
Cava velkomst : fra 60,- til flaske fra 270,Natmad : 60,- pr person
Drinks: 75,Øl : 55,Sodavand : 30,Kaffe: 35,-

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.

Om Huset
Vi er en spansk tapas bar og restaurant i hjertet af København, lige ved Nørreport. Vi kan rumme alt fra små arrangementer til leje af
hele huset. Til mindre selskaber (10-15) har vi vores tapas bar i stueetagen og restaurant på 1. sal
Ved større selskaber har vi vores 2. sal hvor der er plads til 45 personer.
Maden:
Tapas er en fantastisk ting at servere til selskaber hvor man ikke altid ved hvad alle ønsker at spise. Her får man et stort udvalg af en
masse små retter, så der er noget for enhver smag. Vi har lavet lidt forskellige forslag på priser og størrelser. I kan altid kontakte os
hvis i har nogle specifikke ønsker. Vores tapas anretninger kan serveres som buffet eller på blandede platter som står midt på bordet,
dette skaber en god stemning ved bordet.
Tapas :
Vores tapas menuer er et godt valg til selskaber. Her starter man med at udvalg kolde retter, derefter får man varme tapas, ost og
kage. Vi har 3 udgaver af menuen i forskellige størrelser og med tilvalg om ost eller dessert.. Hvis I ønsker specifikke retter kan dette
altid aftales. Se tapaskort.
Vegetarer:
De fleste af vores menuer kan laves til vegetarer men skal bestilles på forhånd.
Mindre anretninger:
Her vil vi anbefale 6 tapasudvalg der er tapenader og brød inkl. Kan serveres midt på bordet eller som buffet. Eller tapas udvalg med 8
kolde tapas til 110,Reception:
Her ville vi anbefale vores Montaditos som er den spanske udgave af canapeer. Det er rustikke ”pindemadder”. Fra 25,- pr. styk. Samt
snacks og sticks. Se montaditos og receptions menuen
Vinen:
Vi har lavet nogle tilbud i forhold til vin. I kan også altid kigge på vores vinkort og bestille andre vine efter forbrug eller sammensætte en pakke. Hvis I ønsker noget virkelig spansk vil vi anbefale Cava eller Sherry. Hvis I ønsker at tage jeres egen vin med er der en
prop pris på 250,- pr. flaske.
Leje af lokale:
Man betaler generelt ikke lokale leje, dog kun ved: 2 sal som et lukket selskab under 20 personer 1500,-/ Delien under 10 personer og
ønskes eget lokale 1500,Konference:
Vi har også konference faciliteter hvis i ønsker dette. Se vores konference information
Andre priser:
Hvide duge: 10,- pr. person - skal bestilles på forhånd
Blomster: Kan man selv købe ellers roser på bordet for 300,Spiritus: 65,- pr. alm. drink/ 1 fl. m. 6 vand 600,Husets rød- og hvidvin: 265,- pr. flaske - se vinkort
Cava velkomstdrink: 65,- pr. glas eller 260,- pr. flaske
Sangria kande: 240,- / m. cava 265,Sherry: 40,- pr. glas eller 300,- pr. flaske
Natmad: suppe/sandwich /hotdogs osv. 65,- pr. person
Børn under 12 år: 1/2 pris
Efter kl. 02-05.00: 500,- timen skal aftales inden
Prop vin : 250,- pr. flaske
Fadøl gl, / Anker Estrella: 55,- / 3200,Dessert / sødt til kaffen: 75,- / 25,- stk.
Cognac / Likør: 45,- pr. glas eller 500,- pr. flaske

