Markthal (Centrum)
Ds. Jan Scharpstraat 298
3011GZ Rotterdam

Fenix I (Katendrecht)
Nico Koomanskade 1024
3072LM Rotterdam

Beste gast,
Heel leuk en gezellig dat u bij ons wilt komen eten. Een fijn dagje uit in onze prachtige
Markthal of lekker aan het water bij de Fenix. Daar hoort natuurlijk een lekker glaasje wijn met
heerlijke Spaanse tapas bij. Ons enthousiaste team laat u die Spaanse sfeer graag beleven.
Wij werken, voor groepen, met diverse arrangementen. Dat doen wij om het voor iedereen
helder en makkelijk te maken zodat u niet voor verassingen komt te staan.
U heeft keuze uit 3 verschillende arrangementen die door ons zorgvuldig en op basis van
ervaring zijn samengesteld. Natuurlijk zijn wij ook flexibel dus aanpassingen in goed overleg
zijn altijd mogelijk. Ook kunnen we op uw aangeven rekening houden met, en beantwoorden
we graag vragen rond, eventuele allergieën, zwangerschaps- aspecten en bijvoorbeeld
vegetarische of vegan wensen.
De uiteindelijke tafelindeling vindt plaats in overleg met de bedrijfsleider. Ook hierin staan wij
open voor uw persoonlijke voorkeuren.
Wij verzoeken u om een keuze te maken uit één van de 3 onderstaande arrangementen.
Het aantal gereserveerde personen kan uiterlijk tot 24 uur voor het plaats vinden van de
reservering aangepast worden. Anders zijn wij genoodzaakt het totaal aantal gereserveerde
personen in rekening te brengen. Dit kan telefonisch via 06 21 55 51 70 of per mail aan:
cas@21pinchos.net
Voor eventuele andere of aanvullende vragen kunt U ook gebruik maken van dit mailadres.
Onze reserveringsvoorwaarden zijn van toepassing. U treft deze achter de arrangementen in
dit document. Lees deze s.v.p. goed door want bij een bevestigde reservering gaat u akkoord
met deze voorwaarden.
Wij hopen U voldoende te hebben geïnformeerd en zien u graag binnenkort in één van onze
vestigingen.
Met vriendelijke groet,
Team 21 Pinchos Rotterdam
Socials: @21pinchosrotterdam

Arrangement Barcelona
Drank op nacalculatie
Drank afkopen

3 glazen

p.p. 9.00

Bier/wijn/fris/koffie

Pinchos
Olijven
Tabla Mixta
Croquetas
Pimientos de Padron
Gambas Al Ajillo

3 stuks
4 porties
3 porties
4 porties
3 porties
3 porties

Per persoon
Per 10 pers.
Per 10 pers.
Per 10 pers.
Per 10 pers.
Per 10 pers.

Keuze uit diverse soorten
Gemarineerde groene en zwarte olijven
Selectie Spaanse Iberico hammen & worsten
Keuze uit diverse soorten
Licht pittige groene pepers met Maldon zout
Gepelde gamba’s met knoflook en Spaanse pepers

Kosten per persoon
•

21.00 - incl. BTW exclusief drank

Arrangementen zijn aanpasbaar: vraag naar de mogelijkheden.

Arrangement Bilbao
Drank op nacalculatie
Drank afkopen

4 glazen

p.p. 12.00

Bier/wijn/fris/koffie

Pinchos
Olijven
Tabla Mixta
Tartar de Remolacha
Croquetas
Calamares
Pimientos de Padron
Patatas Bravas
Gambas Al Ajillo

3 stuks
4 porties
3 porties
4 porties
4 porties
4 porties
3 porties
3 porties
3 porties

Per persoon
Per 10 pers.
Per 10 pers.
Per 10 pers.
Per 10 pers.
Per 10 pers.
Per 10 pers.
Per 10 pers.
Per 10 pers.

Keuze uit diverse soorten
Gemarineerde groene en zwarte olijven
Selectie Spaanse Iberico hammen & worsten
Huisgemaakte tartaar van rode bieten en avocado
Keuze uit diverse soorten
Gefrituurde inktvisringen met aioli
Licht pittige groene pepers met Maldon zout
Aardappeltjes met pittige tomatensaus en aioli
Gepelde gamba’s met knoflook en Spaanse pepers

Kosten per persoon
•

31.00 incl. BTW exclusief drank

Arrangementen zijn aanpasbaar vraag naar de mogelijkheden.

Arrangement Malaga
Drank op nacalculatie
Drank afkopen

5 glazen

p.p. 14.00

Bier/wijn/fris/koffie

Pinchos
Almendras
Olijven
Tabla Mixta
Tartar de Remolacha
Croquetas
Calamares
Panceta Al Grill
Pimientos de Padron
Patatas Bravas
Gambas Al Ajillo
Dessert

3 stuks
3 porties
4 porties
4 porties
4 porties
4 porties
4 porties
3 porties
4 porties
3 porties
3 porties

Per persoon
per 10 pers.
per 10 pers.
per 10 pers.
per 10 pers.
per 10 pers.
per 10 pers.
per 10 pers.
per 10 pers.
per 10 pers.
per 10 pers.
per persoon

Keuze uit diverse soorten
Geroosterde amandelen
Gemarineerde groene en zwarte olijven
Selectie Spaanse Iberico hammen & worsten
Huisgemaakte tartaar van rode bieten en avocado
Keuze uit diverse soorten
Gefrituurde inktvisringen met aioli
Gerild buikspek van het Zeeuws scharrelvarken
Licht pittige groene pepers met Maldon zout
Aardappeltjes met pittige tomatensaus en aioli
Gepelde gamba’s met knoflook en Spaanse pepers
Naar keuze

Kosten per persoon
•

41.00- incl. BTW exclusief drank

Arrangementen zijn aanpasbaar vraag naar de mogelijkheden.

Optioneel:
Welkoms drankje
DJ/Muzikant
Oesters
Versieringen
Afhuur van locatie

Cava Brut wit/rosé
Met installatie
In het seizoen per stuk
Ballonnen/slingers

Prijs:

Locatie:

4.00
In overleg
2.50 per stuk
10.00
In overleg

Markthal/Fenix
Fenix
Fenix
Markthal/Fenix
Markthal/Fenix

Faciliteiten:

Locatie:

Wifi
Rolstoeltoegankelijk
Mindervalide toilet/Baby verschoonplek
Geluidsinstallatie
Microfoon
Dakterras
Buitenterras
Verschillende zit niveaus

Markthal/Fenix
Markthal bar/Fenix
Fenix
Fenix
Fenix
Markthal
Fenix
Markthal/Fenix

Capaciteit:

Locatie:

80 zitplaatsen dakterras
92 zitplaatsen totaal op verschillende zit niveaus
100 staanplaatsen
74 zitplaatsen gevel terras
96 zitplaatsen kade terras
Verschillende opstellingen mogelijk

Markthal
Fenix
Markthal dakterras/Fenix flexibel
Fenix
Fenix
Markthal/Fenix

Geschikt in vorm van lunch/borrel/diner:

Locatie:

Verjaardagen
Trouwerijen
Afstudeer recepties
Bedrijfsborrels
Afscheidsborrel
Vergaderingen
Teambuilding
Relatie evenement

Markthal/Fenix
Markthal/Fenix
Markthal/Fenix
Markthal/Fenix
Markthal/Fenix
Markthal/Fenix
Markthal/Fenix
Markthal/Fenix

21 Pinchos reserveringsvoorwaarden bij arrangementen
1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing bij alle vestigingen van 21 Pinchos Rotterdam.
Deze voorwaarden gelden vanaf 1 oktober 2018.
2. Reserveringen
2.1 Onder de 8 personen kan er niet gereserveerd worden.
2.2 Groepen groter dan 10 personen dienen minimaal 5 werkdagen van te voren te zijn gereserveerd.
2.3 Reserveren kan alleen via cas@21pinchos.net
2.4 Reserveren kan uitsluitend op dagen die het management aanwijst.
3. Betalingen
3.1 Betalingen dienen vooraf of bij vertrek voldaan te worden.
3.2 Betalingen kunnen voldaan worden met contant geld maar bij voorkeur door middel van pinnen (Maestro of V-pay
kaarten) of op factuur in overleg.
3.3 Creditcards van Visa en American express kunnen wij niet accepteren.
3.4 Facturen dienen binnen 14 dagen voldaan te zijn, na 14 dagen worden administratie kosten van € 10,- in rekening
gebracht.
4. Wijzigingen
4.1 Het aantal personen kan uiterlijk 24 uur van te voren kosteloos aangepast worden. Na die tijd worden gemaakte
kosten in rekening gebracht.
4.2 Arrangementen en prijzen zijn vastgesteld, eventuele wijzigingen zullen in rekening worden gebracht.
4.3 Aankomst op een later tijdstip moet minimaal 60 minuten van te voren worden gemeld. Dit kan door middel van
een email naar Cas@21pinchos.net of telefonisch op 06 21 55 51 4.4 Wordt dit niet tijdig gemeld wordt er € 25,- in
rekening gebracht.
5. Annuleren
5.1 Annuleren kan uiterlijk 48 uur van te voren kosteloos worden doorgegeven. Na die tijd worden er gemaakte kosten
in rekening gebracht.
6. Klachten
6.1 Klachten dienen uiterlijk aan het einde van de reservering te worden gemeld bij de desbetreffende manager.
6.2 De manager en klant zullen in overleg trachten de klacht zo goed mogelijk op te lossen.
6.3 Gegronde klachten worden met zorg in behandeling genomen en worden uiterlijk 7 dagen na reservering
teruggekoppeld.
6.4 Komt de klacht niet op tijd dan kan 21 Pinchos niet aansprakelijk worden gesteld.
7. Algemeen
7.1 Schade aan kleding of eigendommen door aantoonbaar toedoen van 21 Pinchos personeel moet uiterlijk 3 dagen
na reservering worden gemeld bij een manager.
7.2 21 Pinchos is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan of vermissing van kleding of eigendommen behoudens
het gestelde onder 7.1.
7.3 U betreedt het 21 Pinchos pand en terras geheel op eigen risico.
7.4 Bij normale bedrijfsomstandigheden is 21 Pinchos niet aansprakelijk voor eventueel lichamelijk letsel.

