groepsmenu’s.
Bij Lola kunnen groepen van 10 personen of meer exclusief genieten van de Lola Tapas Tafel.
Met de Lola Tapas Tafel ga je uit van shared dining waarbij je, op z’n Spaans Mediterraan, meerdere
kleine gerechten met je gezelschap deelt. Kleine gerechten en toch niet weinig: want voor groepen
pakken wij graag uit. Denk een volle tafel en onze onverdeelde aandacht.
Bij Lola werken we graag met seizoensproducten. De samenstelling van de gerechten verschilt dus
per moment van het jaar en kan afwijken van het voorbeeld hieronder. We houden altijd rekening
met eventuele dieetwensen of allergieën van jou en je gasten.
Andere speciale wensen? Laat het ons weten,
wij denken graag met je mee.

Lola Tapas Plank.
Chorizo kroketjes
Gamba’s van de plancha met kruiden olie
Padron pepers met salsa Romesco
Calamaris met aioli
Aubergine met miel de cana
Spiesjes van gemarineerde kippendij
Gegrilde mediterrane groenten met burrata
Verse friet met aioli
Gemenge salade met honing sherry vinaigrette
Vers brood met smeersels en olijven
22,50 euro per persoon

Zoek je een leuke plek voor een borrel?
Ook dat kan perfect bij Lola! In ons bargedeelte
hebben we ruimte voor groepen tot 20 personen*.
Onze borrel specialiteit: de Josefine Sangria met
pintxos als aperitief!
*grote groepen op aanvraag mogelijk!

La’s choice!

Lola Tapas Tafel.

Entree:
Koude Tapas
Spaanse kaas zoals Mahon & Manchego
Spaanse worst zoals Lomo & Chorizo
Ansjovis in olijfolie
Pintxos
Gegrilde groenten met remoulade saus
Geroosterde amandelen
Brood met aioli
Gemarineerde olijven
Hoofd:
Lola Warme Tapas Plank
Chorizo kroketjes
Gamba’s van de plancha met kruiden olie
Padron pepers met salsa Romesco
Calamaris met aioli
Aubergine met miel de cana
Spiesjes van gemarineerde kippendij
Gegrilde mediterrane groenten met burrata
Verse friet met aioli
Gemenge salade met honing sherry vinaigrette
Dessert:
Lola Dessert Plank
Hangop met rood fruit en ijs
Churros met chocolade dips
Dudok Patiserrie Brownie
30 euro per persoon

drinks & diner

We hebben verschillende leuke wijn- en drankarrangementen! Vraag ons naar de mogelijkheden!

