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Fiesta Cubana 
(feestavond 4,5 uur)

- Onbeperkt drankjes binnenlands 
 gedistilleerde pakket
- Taco chips met salsa en guacamole op tafel
- Drie koude tapas hapjes (3x) (uitgeserveerd)
- Drie warme tapas hapjes (3x) (buffetvorm)

Prijs € 35,00 per persoon
(minimaal 30 personen) 

Viva Havana! 
(feestavond 4,5 uur)

- Onbeperkt drankjes binnenlands 
 gedistilleerde pakket
- Taco chips met salsa en guacamole op tafel
- Twee koude tapas hapjes (uitgeserveerd)
- Zuid Amerikaans buffet

Prijs € 36,00 per persoon
(minimaal 30 personen)

Op deze pagina presenteren wij u 
onze feestavonden in Cubaanse stijl. 
Gebaseerd op feesten van 4 uur en 
deze vinden plaats in de Cubazaal. 

Genoemde prijzen zijn exclusief 
zaalhuur.

Heeft u andere wensen? Wij nemen 
deze graag met u door en verzorgen 
een voorstel op maat voor u.

FEESTAVONDEN: Cubaanse stijl

Extra’s:

Wilt u uw gasten een extra Cubaanse beleving geven tijdens 
de avond? Wij informeren u graag over de volgende extra’s:

- workshop salsa dansen
- workshop cocktail shaken
- workshop sigaren maken
- demonstratie salsa dansen
- demonstratie sigaren maken

Bovenstaande extra’s zijn tegen meerprijs en op basis 
van beschikbaarheid.



Flora Boskoop - Parklaan 4 - 2771 GB Boskoop
Tel: 0172-766047 - e-mail: party@floraboskoop.nl

www.floraboskoop.nl

Flora Boskoop - Parklaan 4 - 2771 GB Boskoop
Tel: 0172-766047 - e-mail: party@floraboskoop.nl

www.floraboskoop.nl

Assortiment hapjes / buffet

Tapas koud
(uitgeserveerd)
(Arrangement Fiesta Cubana & Viva Havana!)

- Met Serranoham gegrilde asperge geserveerd 
 met limoen mayonaise 
- Dadels met geitenkaas en watermeloen 
- Peppadews (pepertjes met roomkaas) met 
 chorizo en gegrilde paprika
- Gazpacho (Spaans groentesoepje) met 
	 knoflook	croutons
- Met citrusfruit gemarineerde zalm
- Gegrilde gamba in paprika salsa
-	 Gepekeld	varkenshaasje	in	knoflookvinaigrette	
 met gegrilde Manchego kaas
-	 Tortilla	wrap	met	gegrilde	kip	en	knoflook
- Gegilde vruchtgroenten met 
 verse tonijn carpaccio

Tapas warm
(buffetvorm)
(Arrangement Fiesta Cubana)

-	 Kip	in	filodeeg	
- Biefstukjes met sherry-roomsaus
- Roseval aardappeltjes uit de oven met 
	 knoflook	en	rozemarijn
- Tortilla aardappel omelet met truffel en spekjes
-	 Sardinefilet	in	gegrilde	katenspek	gevuld	
 met ricotta 
- Paella tomaatje met kip, chorizo en groente
- Spaanse gehaktballetjes in tomatensaus
-	 Gekruide	visfilet	gebakken	in	bierbeslag	
 van San Miguel
- Kippedijen met sinaasappelsaus en amandelen
- Gebakken aubergine gevuld met oude kaas en 
 overgoten met tomatensalsa
-	 Gegratineerde	champignons	met	knoflook	

Zuid Amerikaans buffet:
(Arrangement Viva Havana!)

Taco’s en tortilla’s om te vullen met:

Warm:

- Rundvlees met aardappel
- Kip in pittige tomatensaus
- Mexicaans gehakt met rijstnoedels
- Bonenschotel met spekjes en chili
- Gamba’s met koriander
- Varkensbiefstuk in Mexicaanse kaassaus
- Gamba’s in zoetzure saus
- Spiced potatoes
- Rijst

Koud:

- Ijsbergsla
- Guacamole
- Oude kaas
- Gebakken uitjes
- Zure room
- Tomaat
- Chilisaus


