
Groepen 
Geen ander concept is leuker om in een losse sfeer met een groot gezelschap te komen tafelen. 
Uniek aan ons restaurant is dat u hier tot 70 personen in één ruimte kan zitten. 
Wij werken met plezier leuke tapasformules uit afgestemd op het aantal personen.

Wij houden rekening met allergenen, vegetariërs, veganisten, zwangere dames, … 
Uiteraard weten we dit graag op voorhand zodat we tijdens onze voorbereidingen hiermee 
rekening kunnen houden. 

Jouw favoriete tapas?  
Een hele avond niets anders dan jouw favoriete tapas? Dat kan! 
Stuur ons een lijstje met al het lekkers dat jij wil en wij werken dit verder voor je uit. 
De porties passen we dan aan naar uw gezelschap. Hiervoor krijg je een offerte op maat.

 

Reservatie 
Bij een reservatie vragen we het aantal en de menukeuze door te geven. 
Wij vragen om ten laatste 24 uur voor het diner het juiste aantal personen door te geven. 
Bij onverwachte omstandigheden, vragen wij u om ons hiervan op de hoogte te brengen. 
Graag ook indien u later komt dan voorzien. Indien we niet tijdig verwittigd worden, 
kan er een forfait van 15 euro per afwezige gerekend worden. 

Platos Variados 
In onze menukaart vind je verschillende ‘platos variados’. 
Deze menu’s zijn onderling niet combineerbaar. Er kan dus maar één formule per gezelschap 
gekozen worden. De tafel staat al heel snel vol met al deze lekkere tapas. 

✰ ✰ ✰



 

 
Plato combinado           p.p. € 9,00
Serranoham, Manchego, chorizo, olijven en ansjovis 
 
Plato combinado        € p.p. 11,00
pata negra ham, lomo, Manchego, fuet extra, olijven en ansjovis 

 
  Tapas vegetarianas      p.p. € 25,00

Primo plato  :  tequilasoep en Spaans lookbroodje
Segundo plato :  gegrilde groenten met feta, tortilla, linzenballekes in tomatensaus, 
     patatas bravas en chili sin carne
 
 
  Tapas del mar         p.p. € 26,00

Primo plato  :  ansjovis, Manchegokaas, lookbroodje met tomatenpesto
Segundo plato :  gegrilde gamba’s, venusschelpjes in witte wijn, 
     scampi’s in lookolie, patatas bravas, gegrilde groenten en calamares
 
 
  Tapas favoritas       p.p. € 27,00

Primo plato  :  Serranoham, Manchegokaas en lookbroodjes met alioli
Segundo plato :  Latino ribbekes, kopkroketjes, patatas bravas, balletje in tomatensaus 
     en tortilla de patatas, gamba’s

 
  Tapas de Madrid       p.p. € 28,00

Primo plato  :  Manchegokaas, Serranoham, olijven, ansjovis
Segundo plato :  Latino ribbekes, gegrilde gamba’s,  ballekes  miniburrito patatas bravas, croquettas
 
 
  Esperanza        p.p. € 31,00

Primo plato  :  lookbroodjes met tomaat en Serranoham, olijven en fuet
Segundo plato :  Scampis in lookolie, gegratineerde mosseltjes, Latino ribbekes, 
     calamares, burrito, gegrilde groenten, patatas bravas, gambas  
 
  
 

Platos Variados
  

☞ Gevarieerde tapasmenu’s, vanaf 2 personen, 
slechts 1 combinatie per tafel, aub

✰ ✰ ✰

☞✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰



aperitiefhapjes
olijfjes, ansjovis en nachos

voorgerecht
koude tapas: Manchego kaas, gerookt varkenshaasje, pata negra en chorizo
warme tapas: lookbroodje met tomatenpesto, minisoepje, scampi’s in lookolie en gegratineerde mossel

hoofdgerecht
variatie van warme tapas: gegrilde gamba’s, lamskoteletje, tortilla, ballekes in tomatensaus, geroosterde 
patatjes en ribbetjes

nagerecht
churros , crema Catalana

  Prijs : € 39 per persoon 

               € 60 per persoon incl. drankenformule 4 uur 
   (cava, wijnen, waters en koffie uitgezonderd sterke dranken en coctails)

Fiesta Mexicana 
cocktail

mojito of caipirinha 

aperitiefhapjes
olijven, ansjovis, Spaanse kaas chorizo en nacho’s met salsa en guacamole

voorgerecht
tapasschoteltje met Mexicaans tequila soepje, mini burrito (Mexicaans gevuld wrapje), 

lookbroodje en gegratineerde mossel 

hoofdgerecht
fajita’s met runds, lams, kip of veggie 

nagerecht
churros 

              Prijs : € 39,90 per persoon 

Tapas mix deljefe 
aperitiefhapjes
Serrano, Manchego, lookbroodjes met tomatenpesto 

hoofdgerecht 
gegrilde groenten met feta, calamares, patatas bravas, 
ribbetjes, scampi in lookolie, tortilla en ballekes in tomatensaus 

nagerecht 
trio van Spaanse lekkernijen 
crema catalana, churros, sorpressa 

  Prijs : € 35 per persoon 

All night tapas De betere tapastafel 

☞

☞

✰ ✰ ✰

✰ ✰ ✰

☞ ✰ ✰ ✰



aperitiefhapjes en apero

één mojito of cava  
olijven, ansjovis, nacho’s met guacamole

voorgerecht

plato latino con pan (koude tapasschotel met brood): pata negra ham, lomo, manchego en fuet
  
hoofdgerecht

scampi gebakken in lookolie
tortilla especial (Spaanse aardappelomelet) 
meijillones (Spaans gegratineerd mosseltje) 
gamba a la plancha (gamba van de gril)
almejas en vino blanca (venusschelpjes in witte wijnsaus) 
costillas de cerdo (heerlijk malse ribbetjes)
alitas de pollo (gemarineerde kippenboutjes)
chuletas de cordero  (lamsbrochetjes) 
burrito (met kruidig gehakt)
patatas bravas
calamares
croquettas

nagerecht
churros con chocolate u postre sorpressa

  Prijs : € 65,90 per persoon incl. drankenformule 4 uur  
  (cava, bieren, wijnen, waters en frisdranken. Uitgezonderd sterke dranken en cocktails)

All-inn Een wandeling door het totale aanbod van Café Latino ☞✰ ✰ ✰

☞ ✰ ✰ ✰  
03 480 33 10

info@cafelatinolier.be


