
Jo El Paellero’s 
Zuiderse Catering
tapas – paella – postres – bebidas - especialidades
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Jo El Paellero’s zuiderse catering ... 

jouw garantie voor een geslaagde fiësta!!

“El Jo” kookt met dagverse ingrediënten, ons 

team bedient uw gasten met de glimlach en ze 

zorgen voor een vlotte organisatie in een losse 

sfeer”

Esteban y sus paellero
s
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Waarom kiezen voor Jo El Paellero?

Jo El Paellero’s zuiderse catering’ is sinds 1991 een vaste waarde.

Ambachtelijk en traditioneel zuiders vakmanschap is Jo’s sleutel tot 
succes. Hierdoor hebben we duurzame contacten met een brede waaier 
aan klanten uit particuliere en professionele middens. Wij bieden onze 
zuiderse specialiteiten en dienstverlening aan in gans Vlaanderen!
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El Jo’s tapas clásicas y especiales!
Tapas de carne ‘frias’

“Plato jamón Serrano”      4,95 euro
Spaanse ham, 12 maanden gerijpt

“Plato jamón IbérIco”      7,95 euro
Spaanse ham, 12 maanden gerijpt

“Pan a la catalana con tomate y jamón”    5,50 euro
Geroosterd brood met knoflook, lente ui, tomaat en serranoham

“Plato con chorIzo, fuet I SalchIcon”    8,50 euro
Bord met een variatie aan zuiderse charchuterie

“lonchItaS de jamon Serrano con Pure de berengena”  5,50 euro
Serranoham chips met dip van aubergines

“melocoton con jamon I Porto”     7,50 euro
Meloen met Serranoham (enkel in seizoen)

“tabla mIxta”       15,00 euro
Tapasplank met combinatie van ‘chorizo Iberico’,  
‘lomo Iberico’, ‘salchicon Iberico’, ‘Serranoham’ en ‘manchegokaas’.
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“Pollo con gambaS ‘a la catalana”    7,50 euro
Kip met garnalen in een knoflook-tomatensaus

“alaS de Pollo con mIel y aníS”     5,50 euro
Gebraden kippenvleugels met honing en anijs

“Pollo al ajIllo”      5,50 euro
Kippenvleugels op traditionele wijze met Spaanse peper en looksaus

“Pancetta a la Plancha”     8,50 euro
Gegrild buikspek met een frisse saus van Manchego, citroen en mint
 
“albóndIgaS con SalSa de tomate”    6,95 euro
Zuiders gekruide gehaktballetjes in tomatensaus met  
saffraan, amandel en geraspte Manchegokaas

“croquetaS de Pollo”      4,95 euro
Huisgemaakte kippenkroketjes met bijhorende dipsaus (2 stuks)

“croquetaS de chorIzo”      4,95 euro
Huisgemaakte chorizokroketjes met bijhorende dipsaus (2 stuks)

“deguStacIón de croquetaS”     7,95 euro
Proeverij van variatie aan huisgemaakte kroketjes (3 stuks)

“Secreto IbérIco”       12,50 euro
Gegrild Iberico varkensvlees met cantharel en geroosterde paprika

“datIleS envueltoS en tocIno”     4,50 euro
Dadels met bacon

“chIStorro”       12,95 euro
Baskische chorizo met ‘patatas bravas’

“chamPIñoneS con chorIzo”     3,50 euro
Brunoise van champignons en chorizo

Tapas de carne ‘caliente’
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Tapas del mar ‘frias’

“boqueroneS”       3,50 euro
Koude gemarineerde ansjovisfilets

“oStraS”       14,95 euro
Oesters (5 stuks) met citroen en vinaigrette

“camaroneS ‘a la Plancha’”     6,95 euro
Gegrilde grote garnalen (3 stuks)

“gambaS ‘a la Plancha’”      7,95 euro
Gegrilde gambas met grof zeezout, citroen en peterselie (3 stuks)

“gambaS ‘a la madrIlena”     7,95 euro
Gambas gebakken in olijfolie met look, pimenton en peterselie

“gamba’S ‘en SalSa con hIerbaS fInaS’”    7,95 euro
Gambas in een pittige tomaten-look saus met kruiden

“gamba’S al aIolI”      7,95 euro
Gambas met knoflookmayonaise

“almejaS cataPlan”      8,95 euro
Venusschelpen met look, witte wijn en koriander  
klaargemaakt in een Portugese herderspan

Tapas del mar ‘caliente’

“chamPIñoS relloneS con camaroneS”    5,50 euro
Champignons gevuld met garnalen

“emPanadIlla de bonIto”     4,50 euro
Huisgemaakte ‘empanada’ met tonijn (2 stuks)

“croquetaS de atun”       4,95 euro
Huisgemaakte kroketjes met tonijn (2 stuks)

“croquetaS de gamba”      4,95 euro
Huisgemaakte kroketjes met gamba en garnaal (2 stuks)

“tIgreS… mejIlloneS gIganteS donoStIarraS”    5,75 euro
Galicische mosselkroket in de schelp (3 stuks)

“calamareS ‘a la romana’ con tartar”    4,50 euro
Gefrituurde gepaneerde inktvisringen met huisgemaakte tartaar

“PulPo ‘a la Plancha’”      8,50 euro
Gegrilde inktvis

“gambaS ‘ a la madrIlena”     7,95 euro
Gamba’s gebakken in olijfolie met look, pimenton en peterselie
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Tapas ‘especiales’
Laat je inspireren door “El Jo’s” ‘tapas variados’!
 
We hebben een uitgebreid aanbod voor 
recepties, walking dinners, events, … 

Vraag er naar via info@paellas.be !
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Tapas vegetarianas ‘frias’

“PImIentoS del PIquIllo”      6,50 euro
Zoete rode paprika uit Navarra gevuld met verse kruidenkaas

“gazPacho”       2,75 euro
Koude Spaanse tomatensoep

“PInchItoS de mozzarella y tomate”     4,95 euro
Spies kerstomaat-mozzarella met basilicumpesto

“aceItunaS verdeS y negraS”      4,50 euro
Huisgemarineerde groene en zwarte olijven

“Pan con tomate I aIloI”      4,95 euro
Catalaanse specialiteit van geroosterd brood met aioli,  
tomaat, lente-ui en grof zeezout

“Pan de barre con PaStaS”     5,50 euro
Brood met aioli, tapenades, kruidenboter, …

“queSo manchego con membrIllo”    6,50 euro
Halfbelegen Spaanse kaas uit ‘La Mancha’ met kweeperen confituur

“queSo manchego en aceIte”     6,50 euro
Manchegokaas gemarineerd in olijfolie met rozemarijn

“PIemontoS de Padrõn”      5,95 euro
Licht pittige groene pepers met Maldon zout

“tomata SemI-Seco”      3,75 euro
Zongedroogde tomaten
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“rabaS de la huerta”      7,95 euro
Mix van groenten in bierbeslag met bijhorende dipsaus

“verduraS al la Plancha Según oferta del mercado”  7,50 euro
Gegrilde groenten volgens marktaanbod

“PIncho de legumbreS”       5,50 euro
Gegrilde groentenspies van  courgette, champignons, aubergine, paprika ,…

“emPanadIlla de verduraS”     4,50 euro
Huisgemaakte empanada met een groentenvulling (2 stuks)

“croquetaS con queSo manchego”    4,95 euro
Huisgemaakte kroketjes met Manchegokaas (2 stuks)

“chamPIñoneS al aIolI”      4,50 euro
Gebakken champignons in knoflook en wijn

“PatataS bravaS”      4,50 euro
Gefrituurde aardappelblokjes met pikante tomatensaus

“PatataS frItaS con aIolI”     4,50 euro
Gefrituurde aardappelblokjes met aioli

Tapas vegetarianas ‘caliente’
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“enSalada medIterrane”     12 euro
Gemengde salade met gegrilde groenten

“enSalada de Pollo y manzana”     12 euro
Gemengde salade met gegrilde kip en appeltjes

“enSalada mIxta”       8,50 euro
Frisse gemengde salade met sla, tomaat, komkommer, olijven, ajuin, …

“SurtIdo de taPaS claSSIcaS”     25 euro
Assortiment populaire ‘tapas frias i caliente’: olijven, zongedroogde  
tomaatjes, Manchegokaas, boquerones, serranoham, fuet, chorizo,  
slaatje, patatas bravas, albondigas, gamba, scampi, calamares a  
la romana, …

Ensaladas

|0.09
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Tipos de paella ... descubrir el sabor de España!”

“Paella Valenciana”

‘Paella Valenciana’ is de ‘paella mixta’ bij uitstek met venusschelpen, calamares, mosselen, garnalen,  
langoustine, kip, chorizo, geselecteerde rijst, look, tomaat, erwten, rode en groene pepers, olijfolie en ajuin

“Paella SuPerieur”

‘Paella Valenciana’ met extra scampi en gamba

“Gran Paella marinera de mariScoS”

‘Paella Valenciana’ met extra scampi, gamba en 1/2 kreeft (200-250 gr)

“Paella de carne”

‘Paella uit de bergen’ met ‘conejo’ (konijn), chorizo, extra kip, bacon, worstjes 

|0.11

“El Jo’s” heerlijke paëlla wordt sinds 1991 volgens aloude Spaanse traditie 
bereid. De bereiding en de bediening aan onze Spaanse reuzenpannen gebeurt 
onder het waakzame oog van onze klanten en staat garant voor een unieke sfeer.  
Onze gerechten garanderen een ultieme ‘smaakbeleving’ door onze selectie 
van ingrediënten en onze geheime kruidenmengeling op basis van saffraan. 
Vaak geïmiteerd… maar nog nooit geëvenaard! 

|0.11



“Paella de VerduraS” 

Vegetarische paella met vleesvervanger, tomaat, wortel, champignons,  
groene asperges, ui, look, broccoli, tuinbonen, erwten en paprika, … 

“Paella Fideuà”

‘Paella Valenciana’ met speciale ‘fideuà-pasta’

“Paella a la Greque” 

‘Paella Valenciana’ met Griekse ‘orzo-pasta’

“la Prima latina de Paella … Jambalaya” 

‘Jambalaya’ is een pittig gekruide rijstschotel uit de Cajun keuken: 
rookworst, mosselen, kip, selder, paprika, rivierkreeftjes, venusschelpen, …

“ZarZuela de mariScoS extra” 

Catalaanse bouillabaisse met diverse vissoorten, schaal- en schelpdieren  
in een tomatensaus, geserveerd met geroosterd brood en rouille

“Paella de otoño”

Onze ‘herfst/winter-paella’ met rookworst, sperziebonen, ‘chistorra’ (half gedroogde  
Baskische worst), boschampignons, konijn, eend, artisjokken, groene bonen, …  
is verkrijgbaar van midden oktober tot midden maart
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“El Jo” voorziet aangepaste prijzen voor scholen, dienstencentra,  
events en verenigingen! 
Vraag snel je gratis offerte via info@paellas.be



|0.15

20-45 gasten  46-85 gasten  86-125 gasten +125 gasten

15,50 euro  14,50 euro  13,50 euro  12,50 euro

17,50 euro  16,50 euro  15,50 euro  14,50 euro

25,95 euro  24,95 euro  23,95 euro  22,95 euro

15,50 euro  14,50 euro  13,50 euro  12,50 euro

15,50 euro  14,50 euro  13,50 euro  12,50 euro

15,50 euro  14,50 euro  13,50 euro  12,50 euro

15,50 euro  14,50 euro  13,50 euro  12,50 euro

16,50 euro  15,50 euro  14,50 euro  13,50 euro

22,95 euro  20,95 euro  19,95 euro  18,95 euro

17,95 euro  16,95 euro  15,95 euro  14,95 euro

“Paella Valenciana”   

“Paella superieur”  

“Gran paella marinera de mariscos” 

“Paella de carne”  

“Paella de Verduras”  

“Paella Fideuà”  

“Paella a la Greque”   

“Jambalaya”   

“Zarzuela de Mariscos extra”  

“Paella de otoño” 

Cuánto cuesta? 

Méér dan 125 gasten? Vraag uw bijzondere prijs aan via info@paellas.be
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“el Jo’S tartaS FantáStica!”   vanaf 8,50 euro

Vanaf 30 gasten voorziet het team van “El  Jo” een werelds dessertbuffet 
met zoete lekkernijen! De samenstelling is in samenspraak en de prijzen 
afhankelijk van keuze en groepsgrootte. 
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“Copa naranja”     3,95 euro
Sinaasappel gevuld met zachtzoet sinaasappelijs

“piña Con miel de Caña y zeste de lima”   4,50 euro
Frisse ananasstukken met honing van rietsuiker en zeste van limoen

“Churros Con ChoColate”    3,95 euro
Gefrituurd soezendeeg met warme chocoladesaus

“Crema Catalana”       3,95 euro
Catalaanse flan met laagje gekarameliseerde suiker

“dama blanCa Con ChoColate”     4,50 euro
Vanilleroomijs met warme chocoladesaus en slagroom

“loCo por el ChoCo!“      3,50 euro
Huisgemaakte chocolademousse

“sorbete de limon Con Cava”      4,50 euro
Limoensorbet met cava

“Cava Con menta, sorbete de frambuesa y  
fruta roja de temporada”     4,95 euro
Cava met munt, frambozensorbet en rood seizoensfruit

“ensalada de frutas fresCa”     4,95 euro
Huisgemaakte salade met seizoensfruit (kiwi, ananas,  
druif, mandarijn, appel) gemarineerd met Licor 43 

“italiano tiramisú”      4,50 euro
Italiaanse tiramisu 

“pannaCotta Con Coulis”     3,95 euro
Italiaans roomdessert afgewerkt met coulis van bosvruchten

“Copa limón”       3,95 euro
Citroen gevuld met zachtzoet citroenijs

“Los postres de El Jo“

“Cordero de hielo”     vanaf 4 euro

Vanaf 30 gasten voorzien wij tijdens de lente- en communiefeesten 
graag ons ambachtelijk bereid ijslam met smaak naar keuze. Prijzen 
afhankelijk van keuze en groepsgrootte

“helados variados”  vanaf 2 euro en forfait verplaatsing ijskar
Boek onze ‘smart ice cream car’, roomijs direct van de boerderij!

|0.17
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“El Jo’s lista de bebidas”
Aperitivos

“SangrIa rojo”       8,95 euro/liter
Rode wijn, likeur en vers fruit.

“SangrIa blanco”      8,95 euro/liter
Witte wijn, likeur en vers fruit.

“SangrIa roSé”       8,95 euro/liter
Rosé, likeur en vers fruit.

“SangrIa cava”       9,95 euro/liter
Witte wijn, likeur, vers fruit en afgetopt met cava

“SangrIa de InvIerno”      8,95 euro/liter
Winterversie van “El Jo’s Sangria Rojo”

“tInto de verano”      7,95 euro/liter
Verfrissende Spaanse zomerdrank op basis van rode wijn en bitter lemon 

“mundotaIlS”       oP aanvraag 
‘Punchy mock- en cocktails’ uit verschillende werelddelen, …  
huisgemaakt en superlekker

“el jo’S overheerlIjke ‘SangrIa de la caSa’ wordt bereId met verS fruIt, een geheIme kruIdenmengelIng oP 
baSIS van kaneel,kruIdnagel, cItroenlImonade en de beSte SPaanSe landwIjn. het Staat garant voor een 
verfrISSende drInk en vormt de Ideale aPPetIzer voor uw zuIderS eetfeStIjn.



“EL JO'S” BEBIDAS FORFAIT

“El Jo” verzorgt ook graag de dranken op uw fiësta! 

Met onze extra voordelige drankenforfaits betaalt u een vast 
bedrag en uw gasten kunnen vanaf de start tot het einde van 
uw feest vrij en onbeperkt genieten van diverse dranken. 
Vraag naar onze verschillende formules voor recepties, 
huwelijksvieringen, ‘fiësta nocturna’, koffietafel, … 

“El Jo” beschikt over een multi-inzetbare modulaire bar  
van 7 meter

“El Jo” biedt een assortiment kwalitatieve wijnen uit diverse  
bodegas aan

Vinos blanco

“Hoya del Castillo Blanco”    9,50 euro/fles

“La Villa Real Blanco”    9,95 euro/fles

“Nidia”      15,50 euro/fles

“Blanco de Tempranillo”    15,95 euro/fles

Vinos tintos

“Hoya del Castillo Tinto”    8,95 euro/fles

“La Villa Real Tinto”     11,50 euro/fles

“Equus”      19,95 euro/fles

“Malcaracter Roble”     20,50 euro/fles



ESPUMOSO

“El Jo” biedt geselecteerde cava’s aan met bijzondere aandacht voor 
een zeer goede verhouding tussen prijs en kwaliteit 

“El Jo’s cava de casa”     14,95 euro/fles

“Idilicum Brut”     18,50 euro/fles

“Expression Reserva Brut”    25,00 euro/fles

“Authentique Reserva Extra Brut”   26,95 euro/fles

AUTHENTIEKE ‘BEBIDAS’ OP UW ZUIDERS FEEST? 

Op vraag voorziet “El Jo” in 'Montepinos bruiswater', 'KAS limonade 
(bitter, limon, naranja)', 'Spaans bier San Miguel’, 'Manzanilla sherry', 
'Osborne veterano (zachte brandy met druivige smaak met tonen 
van pruimen en vanille)', 'Cuaranta y tres (likeur op basis van 
citrusvruchten en kruiden)', 'Crema Catalana (vanille likeur)', 'Ponche 
Caballero (brandy op basis van vruchten, kruiden en noten)', 'Calisay 
(kruidige plantenlikeur)', 'Hiérbas (anijsdrankje uit Mallorca), … 

Kortom, van waters, over bieren en wijnen tot digestief! 

|0.21



“el jo” heeft een aantal feestConCepten uitgewerkt:

“fiësta Con tapas”
“boCadillos de noChe espeCiales”
“bbQ espagnol”
“buffet mediterráneo”
“fórmulas de fiesta de Comunión”
“fiesta blanCa”
“tablero de tapas”
“workshop sangria i paella – Culinaire teambuilding”
“bebida bebé” 
“fiesta de matrimonio”
“mesa de 12 amigos” 
“menu de bambino”
“noChe de vino”
“el gato’s hamburguesas al fuego”
“el jamon de pablo el Cortador”

een fiesta op maat kan ook, stuur je ideeën naar “el jo”
ContaCto: info@paellas.be

“Especialidades para eventos“

“El Jo’s team” staat paraat om op uw feest een lekkere zuiderse keuken aan te bieden.“El Jo’s team” staat paraat om op uw feest een lekkere zuiderse keuken aan te bieden.
events – teambuilding – sweets – jubilea – bedrijfsfeest – personeelsfeest – tuinfeest -babyborrel - lentefeest - 
Communiefeest – verjaardagsfeest – huwelijksfeest – verenigingsfeest – opendeurdag – sChoolfeest - eetstand op 
fuiven - ConCerten en festivals, … 

alle andere feestgelegenheden!
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Información práctica*
Bestellingen?

Reservaties en bestellingen kunnen via www.paellas.be ,  info@paellas.be, 
0032 486 83 96 05
Bestellingen voor Kerstavond 24/12 en Kerstdag 25/12 ten laatste doorgeven 
op 20/12
Bestellingen voor Oudejaarsavond 31/12 en Nieuwjaarsdag 01/01 ten 
laatste tegen 27/12. Bestellingen voor Nieuwjaarsdag worden afgehaald of 
geleverd op 31/12
Laat ons gerust uw bijzondere voorkeuren weten! (allergie, geen vis, 
vegetarisch, … )

Richtlijnen afhaal of aflevering catering

Afhaalmogelijkheid in onze ‘cucina’ of levering aan huis vanaf 75 euro 
bestelling in een leveringsstraal van 15 km van Oostende (op afgesproken 
tijdstip). Betaling afhaal of levering via overschrijving op ons rekeningnummer 
of gepast cash betalen.
Graag voorzien wij een menukaart en een handleiding voor het eenvoudig 
opwarmen en opdienen van uw bestelling.
Op te warmen gerechten worden meegegeven in aardewerk geschikt voor 
oven en microgolfoven. Wij rekenen hiervoor cash 65 euro waarborg aan die 
integraal wordt terugbetaald bij teruggave proper en intact leeggoed.

Informatie?

Voor vragen omtrent vegan en/of vegetarisch, allergieën en 
zwangerschapsrisico’s kunt u terecht bij onze medewerkers. BV The Box 
beschikt over een allergenenkaart, maar gezien de specifieke en vaak 
traditionele bereidingswijze van onze gerechten, is het niet altijd mogelijk om 
met allergieën of specifieke wensen rekening te houden.  
Al onze gerechten worden met de nodige zorgvuldigheid bereid en ons 

aanbod is afhankelijk van beschikbaarheid. Graag onze bestelrichtlijnen 
respecteren, zodat wij tijdig de diverse dagverse producten kunnen bestellen 
en verwerken.

Sluitingsdagen en vakantieperiodes

“El Jo” is enkel gesloten op maandag en dinsdag.
“El Jo’s” verlofdagen worden tijdig via de website en de facebookpagina 
meegedeeld. 

Vaatwerk

Servetten, citroendoekjes, borden, bestek, afruimen en afwas hoofdmaaltijd: 
1,5 euro per persoon.
Servetten, citroendoekjes, borden, bestek, afruimen en afwas tapas 
maaltijdvervangend: 2,5 euro per persoon.
Servetten, citroendoekjes, borden, bestek, afruimen en afwas menuformule: 
3 euro per persoon.

Als alternatief op porseleinen vaatwerk kunnen we een biologisch 
afbreekbaar alternatief voorzien (op basis van suikerriet):1,50 euro/gang. 
Voor groepen van 20 tot 60 personen dien je zelf te zorgen voor glazen en 
tassen (aperitief, wijnen, frisdranken, cocktails, … Als je niet over voldoende 
glazen beschikt, kan je dit best huren bij de lokale verhuurcentra. 

Volg Jo El Paellero op facebook
www.facebook.com/paellas.be
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*Prijzen en voorwaarden kunnen wijzigen doorheen het jaar.



Dranken

Wij verstrekken graag advies m.b.t. 
de aankoop van dranken (sherry, 
wijn, cava, sangria, digestief, … ). 
Wij schenken alle dranken. Deze 
hoeven niet persé bij ons worden 
aangekocht. Indien wij uw dranken 
schenken, rekenen wij een kurkrecht 
aan van 5 euro/gast (exclusief 21% 
BTW).
Bij het afnemen van drank gebeurt 
de afrekening op basis van het tellen 
van het leeggoed. Een geopende fles 
wordt meegeteld. Reken gemiddeld 
een 3 à 4-tal glazen wijn (één fles/
persoon) per persoon voor een doorsnee 
fiësta (bvb. één aperitief, drie - vier glazen 
wijn, één frisdrank, … ). De duur van het feest, 
de samenstelling van de groep en het weer spelen 
natuurlijk een rol. 
Wij hebben ook een aanbod ‘drankenforfait’ waar wij alle 
dranken en barbenodigdheden kunnen voorzien. Wij kunnen ook 
voorzien in professionele drankbediening.

Feesttiming

De timing van een zuiderse fiësta is natuurlijk afhankelijk van het feestconcept, 
de feestlocatie, de groepsgrootte, … In samenspraak met de opdrachtgever 
wordt hiervoor een ‘feesttiming’ (doorlooptijd met start- en einduur) 
afgesproken. Graag geven wij hieronder een voorbeeld van de gemiddelde 
doorlooptijd:

Bij paella/pasta/buffet als hoofdmaaltijd:
“El Jo” arriveert anderhalf uur voor het afgesproken uur van serveren van de 
paella. Na de bereiding op locatie blijven we nog anderhalf uur ter plaatse. 

Zij zorgen ook voor de afwas van het gehuurde materiaal. We hebben een lijst 
met verhuurcentra waar je materiaal kan huren.
In bepaalde menuformules en bij ‘drankforfaits’ zijn glazen en tassen wel 
inbegrepen. (inclusief afwas maar exclusief afruimen) en voorzien wij in 
verhuring aan 0,40 euro per soort.
Bij afhaling van onze gerechten vragen wij een cash waarborg van 65 euro 
voor ons materiaal (‘cazuelas’, tapasplanken, …) en wordt er een datum 
afgesproken om het materiaal proper terug te brengen. Gebroken en/of 
ontbrekend vaatwerk wordt aangerekend. Er kan ook worden gewerkt met 
representatief en ecologisch wegwerpmateriaal.

Afhankelijk van het soort feest kan er worden geopteerd voor de opstelling 
in buffetvorm, voor een klassieke menustructuur (voor- en hoofdgerecht 
en dessert aan tafel bediend), voor een receptie-formule, voor een ‘walking 
dinner’ met bediening aan receptietafels (voorzie ongeveer per 8 gasten een 
receptietafel).
Het werken met een buffetsysteem kent een aantal voordelen. Uw gasten 
kunnen zelf hun zuiderse specialiteiten kiezen, ze kunnen de benen strekken 
en het is de ideale manier om de contacten tussen de gasten te stimuleren. 
Verder kan u met deze manier van bedienen besparen op personeel. U kan 
bijvoorbeeld opteren voor een sangriabuffet, tapasbuffet, paellabuffet, 
dessertbuffet, … Wij zorgen voor een originele en decoratieve aankleding 
van de buffetten. Bij de opstelling van onze buffetten worden de warme 
gerechten gepresenteerd in chafing dish. Onze gerechten worden voorzien 
van een aanduiding van de naam en herkomst. Afhankelijk van de aard en 
de grootorde van het soort feest wordt er een forfait voor buffetmateriaal 
aangerekend. Afhankelijk van de definitieve groepsgrootte voorzien we één 
of meerdere identieke buffetten voor aperitief, tapas, paella, … 
Onze ‘tapas frias i caliente’ kunnen bijvoorbeeld dienen als receptiehapje, als 
voorgerecht(en) of maaltijdvervangend zijn.

Op ieder feest hebben wij een materiaalmeester die verantwoordelijk is 
voor het feestmateriaal. Deze controleert de gebruikte borden, bestek, glas, 
tafels, … Op deze manier garanderen wij een optimale levensduur van onze 
logistiek. Bij vaststelling van breuk wordt er in onderling overleg met de klant 
een eventuele vergoeding afgesproken.



Prijzen

Gezien er momenteel 3 BTW tarieven gelden voor de horeca vermelden wij 
geen prijzen ‘inclusief BTW’. Onze prijzen zijn dus exclusief BTW en per 
persoon/eenheid/totaalformule. Reken 6% BTW voor de afhaal- of aan huis 
afgeleverde maaltijden zonder bediening (bvb. Jo’s tapas, paella, … ). Reken 
12 % BTW bij de cateringprijzen indien met bediening aan tafel of/of buffet. 
Alcoholische dranken en huurmateriaal/non-food zijn 21% BTW. Hoed u dus 
voor prijzen ‘inclusief BTW’. Vaak worden de hoogst gangbare BTW tarieven 
gehanteerd. Dit is echter niet steeds noodzakelijk gezien de BTW anders is 
voor een ‘afhaal – levering’ dan voor een ‘bereiding ter plaatse’. 
Kinderen tot 3 jaar eten gratis, tussen 4 en 12 jaar voorzien wij 30% korting 
op de cateringprijs. Op vraag verstrekken wij graag een voorstel voor een 
‘menu de niño’. 

Pas nadat alle details met de klant zijn doorgesproken, maakt ‘Jo El Paellero’ 
een offerte op maat. Vervolgens bespreken we deze offerte voor we definitief 
overgaan tot het opstellen van een bestelbon. Deze bon moet ondertekend 
(door de betrokken partijen en voorzien van ‘gelezen en goedgekeurd’) 
worden teruggestuurd naar onze maatschappelijke zetel of naar info@
paellas.be (met bevestiging van ontvangst door ons). Voorts vragen wij een 
voorschot van 30% als de totaalprijs van de catering en dienstverlening méér 
dan 1,000 euro bedraagt. Een week voor het feest een aanbetaling van 50%. 
Als deze twee voorwaarden zijn voldaan, is uw bestelling definitief. Het saldo, 
20% van de afrekening wordt direct na het feest betaald in contanten of per 
overschrijving.

Bij bestelling maken wij steeds sluitende afspraken met de opdrachtgever. 
De klant ontvangst steeds een e-mail met de bevestiging van de boeking. De 
maandag voor het feest wordt er een reminder verzonden en drie dagen voor 
de feestdatum worden alle details telefonisch opgefrist. Op deze manier 
streven we naar een vlekkeloze organisatie en logistieke omkadering. Na de 
cateringopdracht wordt de bestelbon ‘voor ontvangst’ afgetekend door de 
klant. Een factuur en geregistreerd BTW-kassaticket worden na de opdracht 
verzonden.

Ons ‘paellero-team’ is dus 3 uur aanwezig op de feestlocatie.

Bij tapas en paella:
“El Jo” arriveert anderhalf uur voor het afgesproken uur van serveren van de 
paella. De tapas worden op locatie afgewerkt en geserveerd. Na de bereiding 
op locatie blijven we nog anderhalf uur ter plaatse. Ons ‘paellero-team’ is dus 
3 uur aanwezig op de feestlocatie.

Bij een tapasbuffet:
“El Jo” arriveert anderhalf uur voor het afgesproken uur van opstarten van het 
tapasbuffet. De tapas worden op locatie afgewerkt en gedurende anderhalf 
uur serveren we de ‘tapas-variados’ in buffetformule. Ons ‘paellero-team’ is 
dus 3 uur aanwezig op de feestlocatie.

Bij een dessertbuffet:
Na het hoofdgerecht serveert “El Jo” het dessertbuffet. We serveren de 
variatie desserts gedurende maximaal anderhalf uur.

Alle betrokken partijen leveren de nodige inspanningen om deze ‘feesttiming’ 
te respecteren. De personeelstijd gepaard gaande met eventuele afwijkingen 
– behoudens overmachtssituaties bij één van beide partijen - van méér dan 
45 minuten op deze timing worden gefactureerd per aanwezig personeelslid 
volgens de geldende tarieven. 

Medewerkers en bediening

Wij kunnen voorzien in extra bar- en zaalmedewerkers in functie van 
de bediening van de dranken en zuiders eten aan tafel (26 euro/uur/
medewerker/minimum voor 4 uren). Reken ongeveer 1 zaalmedewerker 
per 30 gasten voor een receptie, avondfeest, ... Voor de uitbating van de bar 
voorzien wij 1 barmedewerker per 40 gasten (bar, glazen, aanvullen, …). Bij 
grotere cateringopdrachten voorzien wij een zaalmeester (30 euro/uur/
medewerker/minimum voor 4 uren) als manager en als aanspreekpunt voor 
vragen en/of wensen tijdens het feestgebeuren.
Onze medewerkers zijn uniform gekleed, staan garant voor een professionele,  
klantvriendelijke én discrete omgang met uw gasten.



Annulaties dienen schriftelijk te gebeuren en eventuele voorschotten worden 
niet terugbetaald indien er minder dan 30 kalenderdagen zit tussen de datum 
van annulatie en de feestdatum. Bij annulatie minder dan 7 dagen voor de 
feestdatum wordt er 50% aangerekend.
Laattijdige annulaties van feesten waar er geen voorschot werd betaald, 
geven aanleiding tot een forfaitaire onkostenvergoeding van 250 euro + BTW.

Het exact aantal gasten wordt ten laatste 48 uren voor de uitvoering van 
het feest aan ons kenbaar gemaakt. Indien er méér gasten aanschuiven dan 
besteld, worden deze in rekening gebracht. 

Vervoerskosten gelden buiten een straal van 30 km vanaf onze standplaats 
Oostende. Voor bijkomende kilometers wordt er 0,90 euro/km aangerekend. 
De personeelskosten gepaard gaande met de verplaatsing van én naar de 
werkplaats zijn in principe in dit tarief inbegrepen. 

De klant verstrekt ons een duidelijke wegbeschrijving en maakt ons attent 
op mogelijke wegwerkzaamheden, voorziene files,…

De prijzen op onze prijslijsten en gemaakte offertes blijven 6 weken geldig, 
nadien behouden wij het recht om deze prijzen aan te passen aan de prijzen 
die op dat moment van kracht zijn of na onvoorziene prijsstijgingen der 
voedingswaren, dranken en taksen.

In principe voorzien wij feesten vanaf 40 volwassen gasten. Afhankelijk van 
de cateringkeuze kunnen we op weekdagen ook kleinere groepen verzorgen. 
Afhankelijk van de cateringkeuze rekenen wij hiervoor een extra forfaitair 
bedrag aan van 150 euro voor groepen tussen 20 en 30 gasten en 100 euro 
voor groepen tussen 31 en 39 gasten (exclusief BTW) voor algemene kosten.
De minimumbesteding per cateringopdracht op locatie is bepaald op 375 
euro (zonder BTW en zonder vervoerskosten).

Randanimatie

Indien u nood hebt aan randanimatie (DJ, flamencodans, gitaarspel, … ), geven 
wij graag de nodige contactgegevens door.

Feestaccomodatie

Graag voorzien in een vlot toegankelijke, propere, wind- en regenvrije 
standplaats met vloerbescherming, beschikbaarheid van drinkbaar water, 
voldoende verlichting en een mogelijkheid tot elektriciteitsafname. Bij 
voorkeur een standplaats onder het oog van uw gasten. Reken ongeveer 6 
m² nodige werkruimte per 40 gasten.

Indien er geen mogelijkheid is om een standplaats te voorzien, kunnen wij 
een cateringtent voorzien (8 x 4 m aan 95 euro en/of 4 x 4 m aan 65 euro 
(afhankelijk van de grootorde van het feest - ex BTW – tot maximum 3 Bft). 
Bij temperaturen lager dan 8 °C kunnen wij niet buiten koken (gebruik van 
gasinstallatie). Voorzie indien van toepassing een bijkomende verwarming of 
een verwarmde binnenruimte om te koken.

De voorziene feestaccommodatie wordt – indien nodig - voorafgaandelijk 
door ons bezocht. Indien de feestaccomodatie niet op het gelijkvloers is en 
er is geen lift aanwezig, voorzien wij een extra medewerker tegen kostprijs.
De klant is vrij in de keuze van de feestlocatie, op vraag maken wij graag een 
lijst over met mogelijke feestaccomodaties in diverse prijsklassen. De nodige 
feestoppervlakte is afhankelijk van het aantal gasten en het feestconcept. 
Reken 1,2 m² per persoon zittend aan lange tafels, 1,5 tot 2 m² per persoon 
zittend aan ronde tafels, 0,80 m² per persoon staand aan receptietafels. Voor 
een receptie rekenen we ongeveer 1 receptietafel per 15 gasten. Voor een 
concept ‘walking dinner’ rekenen we 1 receptietafel per 8 gasten.

Afhankelijk van de feestgelegenheid, grootorde van het feest en de locatie 
kunnen we opteren voor ‘show cooking’. Bij grotere bestellingen opteren we 
voor een ‘kookzone’ afgezonderd van de zaalbediening of buffetplaats. In 
onze prijsopgave zit in principe alle kookapparatuur vervat (branders, oven, 
friteuse, inductieplaten,…). Wij hanteren de HACCP standaarden i.f.v. een 
onberispelijke netheid en hygiëne.
Voorzie een parkeerplaats in de onmiddellijke nabijheid van de werkplaats/
feestlocatie in functie van laden en lossen bestelwagen.

Wij kunnen ook een totaalpakket van catering, bediening en decoratie 
aanbieden. De conceptualisatie van een feest en/of de aankleding van 



de feestaccomodatie kan dus volledig volgens de wensen van de klant 
gebeuren: decoratie, belichting, tenten, themafeest, animatie, feestmeubilair, 
bloemstukken, hostessen,… Wij verzorgen deze diensten niet zelf maar 
hebben goede contacten opgebouwd met personen en bedrijven die deze 
diensten aanbieden. Een eventmedewerker maakt  graag een afspraak om 
van uw feest een totaal-belevenis te maken.

Een gedeeltelijke samenwerking is mogelijk om bepaalde kosten te drukken. 
Als klant kunt u bijvoorbeeld zelf de tafel dekken, instaan voor de aankoop, 
koeling en bediening van dranken,… In samenspraak met de klant worden 
bepaalde taken en verantwoordelijkheden overgenomen of blijven deze bij 
de klant.
Voor bijzonder grote groepen of voor scholen, verenigingen,… die 
zelf meehelpen aan voorbereidingen en bediening, kan een speciale 
prijs onderhandeld worden.

Nutsvoorzieningen

De klant moet er zich van vergewissen dat er een aansluiting 
stadswater aanwezig is en dat het aanwezige elektriciteitsnet 
krachtig genoeg is en dat er voldoende aansluitingsmogelijkheden 
zijn. Indien nodig moeten extra voorzieningen worden getroffen 
(cfr. stroomgenerator). Wij respecteren de in voege zijnde bepalingen 
m.b.t. brandveiligheid. Belastingen, retributies alsmede kosten van 
telecommunicatie, energie- en waterverbruik, riolering en afvalverwerking, 
ten behoeve van de door BV The Box te verlenen diensten zijn voor rekening 
van klant.

Onze medewerkers arriveren in principe voor uw gasten en laten de 
werkplaats achter in de staat waarin deze zich bevond. De opdrachtgever 
is verantwoordelijke voor het ter beschikking stellen van vuilniszakken. Wij 
sorteren ons afval (restafval, papier en karton, PMD, … ) en laten deze ter 
plaatse achter. De klant of eigenaar van de locatie is verantwoordelijk voor 
het aanbieden van het afval volgens de wettelijke voorschriften.



Wist je dat ?
... “El Jo” een authentieke kruiding gebruikt op basis van  
saffraan … de samenstelling is reeds 30 jaar geheim …

... “El Jo” al meer dan 3 500 zuiderse feesten organiseerde waaronder:  
500 communie en lentefeesten, 150 huwelijken, 350 schoolfeesten, 
200 pensioenfeesten, 1214 verjaarsdagsfeesten 

... het aantal porties paella dat “El Jo” heeft bereid op locatie de kaap 
van 200 000 heeft overschreden

... “El Jo” tot 400 porties paella per uur kan bedienen

Keuzestress? Vraag naar onze all-in formules!

Kinderen? Vraag naar onze ‘Menu de bambino’
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“El equipo de El Jo”
“eSteban, el JeFe”
Opvolger van de legendarische “El Jo” … bezieler sinds 2 decennia …. organiseerde reeds 
méér dan 3 000 zuiderse fiesta’s en bereide samen met zijn ‘paelleros’  reeds méér dan 
185 000 porties paella …. dirigent van paella-feesten tot 1500 gasten

“Pedro”
“Pedro is één van de ‘senior paelleros’! Passie voor de zuiderse keuken, praktisch 
ingesteld en niet bang van hard werken! Drinkt graag ‘una cerveza’ en gelijkt van heel 
ver op Pedro Almodóvar

“la madre”
“La Madre” draait reeds meer dan 20 jaar mee bij “Jo El Paellero’s”… kan alles, klaagt 
zelden en houdt van kriek ... en maakt vooral superieure ‘paella mixta’! Heeft als “senior 
paellero” een niet te verschalken smaakzin

Henri: “el Fuerte”
“El fuerte” ... doet nooit gewichtig, maar is de man van de zware karweien bij nacht en ontij

jordy: “el aScenSor”
“El Ascensor” lost alle ‘problemas técnicos’ op, houdt van orde en ziet alles

Sidney: “el cid”
“El vendedor”….steeds bereid tot een praatje, zelfs tijdens de service … principiële 
geheelonthouder

Joyce: “la aleGria”
“La Alegria” kookt altijd alsof het haar laatste avondmaal is ... houdt van smaak, kleur 
en Pedro

Tommy: “el Gato”
De next big thing@paellas.be....volop in opleiding tot echte paellero! ‘Sujet’ om in de 
gaten te houden, vooral aan de bar

Lynn: “la belleZa”
Vaste waarde in ons team, steeds vriendelijk … ook na 15 uren ‘trabajar’ ... de glimlach 
achter onze pannen! Vraag gerust haar gsm nummer
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Proudly powered by BV The Box 
BTW BE 0466 783 596

Cateringbusiness from 1991
Ultra-hygiëne practice and HACCP certified

We reuse or recycle
References on demand

Contacteer  ons voor meer info, reserveringen en 
vragen omtrent een aangepast concept voor je 

‘fiesta soñada’

Jo El Paellero’s zuiderse catering
+32 486 83 96 05
info@paellas.be
www.paellas.be


