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Workshops

Wij werken met 
verschillende bedrijven 

samen om workshops te 
organiseren.

La Cabaña

Academielaan 73
5037 EV Tilburg
013 467 33 84

info@lacabanatilburg.nl

Fiesta

Onze zalen zijn compleet af te 
huren voor alle soorten feesten en 

recepties. Vraag ons naar de
mogelijkheden. 



Hapjes
pintxos  1,50 
sneetjes stokbrood belegd  per stuk

met bijv. ibericoham en alioli, 
tonijnsalade, carpaccio,  krabsalade, 
gerookte kip, gerookte zalm,
wraps met kip, gerookte zalm of carpaccio

Bittergarnituur 0,50 
 per stuk

Tapas  1,00
bijvoorbeeld spaanse kroketjes, per stuk

dadels met spek, inktvisringen,
uienringen, spaanse gehaktballetjes,
gevulde deegenvelopjes

Nootjes, nachos en olijfjes
voor op tafel  6,50 

per tafel

almendras  2,40
gezouten amandelen  per bakje

Spaanse hammen per plank

Jamón Serrano 9,50
Jamón Ibérico  13,50
Cecina de Léon (spaanse runderham) 13,50

Spaanse worsten en/of kazen 
Spaanse kazen 8,50
Spaanse worsten 9,00
Combinatieplank 9,00

per plank

Stokbrood 4,40
met tapenade, alioli en kruidenboter

Puntzakje friet 2,50
met mayonaise

 
Kipsaté  3,50 
met brood en kroepoek

 
Kipsaté  5,50 
met friet en kroepoek

 

Brood / Gebak
Broodje kroket/frikadel 3,00
met saus

Worstenbroodje 2,00

Pittig worstenbrood 2,00

Miniworstenbrood  1,50

Saucijzenbrood  2,00

Croissant 1,20

Ham/kaas croissant 2,00

Pistoletje  4,50
haam/kaas/rookvlees/snijworst

Eierkoek  1,50

Krentenbol  1,20

Bolus  1,50

Appelflap  1,80

Parijse bol  2,00

Chocolade truffels per stuk 0,60

Diversen gebak  3,00

Buffet
Vanaf 22,50, afhankelijk van de keuze van 
de tapas in het buffet. Dit kan het beste in 
een gesprek worden samengesteld.

Voorbeeld buffet 22,50
Gemengde salades,  per persoon

Serranoham, Nachos met salsa, 
Brood met tapenade, alioli en kruidenboter,
Aardappelpartjes, Gemengde groente-
schotel, Kipfilet in room, Gehaktballetjes, 
Runderstoofpotje, Garnalen in knoflookolie, 
Witvis, Spaanse kroketjes

Feestzaal / El Baile
LOSSE CONSUMPTIEPRIJZEN
vanaf 40 personen

Koffie/Thee  2,00

Fris   2,00

Bier   2,50

Huiswijn   3,20

Binnenlands gedistilleerd 3,00

Port/Sherry/Vermouth 3,00

Speciale bieren  3,50

Mixdranken  5,00

Sangría (rood, wit, rosé) 3,20
 per liter 19,50

Spaanse bubbels per glas 3,20
 per fles 20,00

Cava fles   29,50

Merlot rode wijn  4,50

Chardonnay witte wijn 4,50

Sauvignon Blanc witte wijn 4,50

Drankafkoop
VANAF 40 PERSONEN
op basis van 5 uur

Drankafkoop A 24,50  
bier, wijn en fris per persoon

Drankafkoop b  32,50
A + mixdranken en speciale bieren per persoon

Het is ook mogelijk om Drankafkoop A af te nemen en los nog 

bijvoorbeeld speciaal bier of Bacardi te turven.

exclusieve whisk(e)y’s en cognac vallen niet onder onze 

afkooppakketten en zullen worden geturfd volgens onze 

normale kaartprijzen.

We bieden ook de mogelijkheid voor groepslunches. 

Deze stellen we graag met jullie samen.

El Corazón/Serre
sfeervolle ruimte voor een borrel of groeps-
diner met een eigen bar. 

Bier per liter 9,00

Fris per liter 8,50

wijn per fles 15,00

BBQ
Vanaf 15,- per persoon 

afhankelijk van de keuze van het 
vlees en de bijgerechten. Dit kan 
het beste in een gesprek worden 

samengesteld.

Muziek
Er is de mogelijkheid een 

iPod, laptop of cd speler op de 
muziekinstallatie aan te sluiten. Er 
kan ook gebruik worden gemaakt 
van onze muziekcomputer. Verder 
is er de mogelijkheid een dj via 

ons te regelen. De kosten hiervoor 
bedragen ongeveer 500,00 op 

basis van 5 uur.


