
BVBA Smaakatelier, Sint-Truidersteenweg 485 
3840 Hoepertingen / Borgloon 

www.smaakatelier.be / 011674532 / info@smaakatelier.be 
 

 
 

 

 

       INFORMATIE 
 

 

 

Beste bezoeker,  

Wij danken u voor uw interesse in onze mogelijkheden.  Onderaan vindt u alvast een voorsmaakje van wat zou 

kunnen zijn.  Wenst u meer info ivm boekingsdata, tarieven of eender welke vraag, aarzel niet ons te contacteren.   

Tot binnenkort, Claudia en Diederik 

PAELLAPARTY 
De paella wordt volledig op de locatie bereid met verse ingrediënten en volgens de regels van de 
kunst.  We gebruiken onder andere de echte “Bomba”rijst en de originele Chorizokruiden. 
 
We vertrekken steeds vanuit een basispaella.  Let wel, dit is reeds een SUPER Paella en wordt ook 
heel veel genomen voor grotere groepen.  Vanuit deze startsamenstelling kunnen we dan gaan 
wijzigingen aanbrengen in de samenstelling.  Bv Geen schaaldieren, geen vis, extra konijn,….  De 
mogelijkheden zijn vrijwel eindeloos.  Vraag het ons en wij kijken of dan ook de prijs zou wijzigen 
maar in de meeste gevallen wijzigt er niets!  Wel voorzien we een supplement wanneer er 
ingrediënten zoals kreeft, verse langousten, krab, enz worden aangevraagd. 
Supplementen voor kreeft starten vanaf 12.50pp (kreeften ˂ 400g/stuk), zwaardere kreeften 
uiteraard een meerprijs bij het supplement.  Best is gewoon even vragen bij het bespreken. 
 
Tarief:   Aarzel niet ons vrijblijvend te contacteren voor meer info. 
 
We hanteren een forfait per persoon voor de Paella, zonder supplementen wel met persoonlijke 
wijzigingen na overleg. 
 
Buffettafel en borden dienen voorzien te worden door de organisatie.  Op simpele vraag kunnen wij 
zorgen voor de huurmaterialen.   Voorafgaand krijgt u hiervan een exacte raming ter goedkeuring. 
 
Opstartkost is van toepassing, ongeacht het aantal deelnemers. 
Minimum aantal deelnemers steeds in overleg met smaakatelier.  U kan begrijpen dat wij geen paella 
kunnen komen bereiden voor 6 personen. Denk eerder in de richting van minimum ongeveer 35 
personen 
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 Geen lekkere paella zonder “Bomba”rijst 
 
 

  Heerlijk verse ingrediënten 
 
 
 

  Afwerking volledig naar uw wens 
 
 


