
 
 

Ibizabouff Kerst en Nieuwjaar @ home: 
 

Voor het eindejaar hebben wij een selectie van onze lekkerste ‘traditionele’ tapas à la carte gemaakt, aangevuld 
met enkele feestelijke eindejaarsgerechtjes.  

Alle gerechtjes in deze selectie zijn gemakkelijk thuis af te bakken of op te warmen, zonder verlies van smaak of 
kwaliteit. Vandaar zal u bijvoorbeeld geen calamares op het menu vinden, aangezien deze enkel het lekkerst à la 

minute gegeten kunnen worden en niet opgewarmd.  
U kan naar hartenlust zelf aantallen en gerechtjes combineren.  

Hoe tof is da?  
 

FRIO (koud) 
 

Plato Mixto ‘Iberico’          € 24,50 
Mix van Spaanse Iberico charcuterie, 100% Iberico Bellota kwaliteit en vers gesneden 
 
Tabla de queso          € 14,50 
Assortiment van 3 Spaanse kwaliteitskazen, vergezeld van pan de hijo en confijt 
 
Pan con tomate y aïoli con trufa          €  7,50 
Brood met tomatenpulp en huisgemaakte truffelaïoli 
 
Tortilla de Navidad          € 8,50 
Spaanse, huisgemaakte tortilla met groene asperges en gerookte zalm 

 
CALIENTE (warm) 

 
Albondigas caseras de pollo              € 9,00 
Kippegehaktballetjes met pittige tomaten-paprika saus (3st.) 
 
Tostada con Sobrasada y Brie 2st.          € 10,50 
Tostada met Sobrasada (typische paprikaworst uit de balearen, delicatesse!) met brie  
en honing (2st.) 

 
Croquetas Caseras              € 9,50 
Mix van 5 Kroketjes (Ibericoham, chorizo, spinazie-kaas) met zachte paprika aïoli 
LET OP: De kroketjes dienen in een traditionele friteuse te worden gebakken (niet in oven of airfryer) 
 
Croquetas artesanas Bellota              € 11,50 
Artisanale kroketten, gevuld met Iberico vlees (2 st.) met graanmosterdmayo 
LET OP: De kroketjes dienen in een traditionele friteuse te worden gebakken (niet in oven of airfryer) 
 
Pinchos de pollo con sweet chili          € 10,50 
Kipbrochetjes met honing-chilimarinade (2st.) 
 
Costillas de cerdo Iberico marinadas            € 15,50 
Gemarineerde Iberico ribbetjes 
 
Gambas Gigantes                   € 27,00 
Reuze gamba’s met huisgemaakte kruidenboter met limoen, geglaceerde sjalot,  
Parmezaan (2st.)  
 
Carrillada Ibérica              € 29,50 
Langzaam gegaarde Iberico varkenswangetjes met rode wijn 



 
Bijgerechtjes 

 
Patatas Bravas           € 8,00 
Aardappelblokjes met huisgemaakte lichtpikante salsa brava en paprika-aïoli 
 
Rollo de primavera con Espàrragos verdes       € 9,50 
Spring roll met gegrilde groene asperges, brie , thijm en honing (2st.) 
 
Pimientos del Padron              € 7,50 
Milde pepertjes, gebakken op de plancha, afgewerkt met olijfolie en zeezout 
 

Dessert 
 
Crema Catalana ‘Especial’         € 7,50  
Crema catalana met rode vruchten 
 

Bestellen en afhalen 
 
Voor Kerst kan je bestellen t.e.m. 21/12, 18 uur, voor Eindejaar t.e.m. 28/12, 18 uur.  
U kan de lijst met gerechtjes ook raadplegen op onze website:www.ibizabouff.be 
Om praktische redenen graag bestellingen zo veel mogelijk via mail doorgeven: 
info@ibizabouff.be. Indien u vragen heeft, geef dan gerust een belletje: 011/963435 
 
Wij bevestigen de bestelling en delen de nodige betaalinstructies mee 
 
AFHAALMOMENTEN: 
24/12: tussen 14h30 en 15h30 
31/12: tussen 14h30 en 15h30  

 
 

Enkele gerechtjes vragen nog een beperkte afwerking thuis. Wij voorzien hiervoor uiteraard de nodige 
richtlijnen om optimaal en of course in 'Ibiza style' te genieten. 

 
Op 25 december zijn we gesloten, op 1 januari ontvangen we jullie graag vanaf 18h 

 
 

Wij wensen jullie alvast een zalige kerst en schitterend eindejaar! 
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