High Tea’s van Biej de tant
High Tea is de naam voor een maaltijd aan het einde van de middag. En bestaat uit diverse
theesoorten, sandwiches, scones met Dutch cream (een zoet broodje met een heerlijke cream) en
heerlijk zoete verwennerijen.
Wij serveren 2 verschillende High Tea’s. Wat onze High Tea zo bijzonder maakt, wij bakken en
bereiden alles zelf (home made).

Dit is de originele Engelse high tea met sandwiches en heerlijk e zoete verwennerijen.
•
•
•
•
•

3 sandwiches met o.a. zalm
Warm hartig hapje quiche
Scones met Dutch cream, lemoncurd en aardbeien
6 zoete hapjes met o.a. merengue
Incl. water, losse theesoorten en thee zakjes

Kosten: € 23,00 p.p. , v.a. 8 personen € 21 p.p.
Duur: 2,5 uur

Deze High Tea Bevat meer hartige hapjes en 3 zoete hapjes minder
•
•
•
•
•
•

3 sandwiches met o.a. zalm
Glaasje soep
3 Warme hartige hapjes o.a. een groente Quiche
Scones met Dutch cream, lemoncurd en aardbeien
3 zoete hapjes o.a. merengue
Incl. water, losse theesoorten en thee zakjes

Kosten € 24 p.p. , v.a. 8 personen € 22 p.p.
Duur: 2,5 uur

www.biejdetant.nl (voor meer informatie)
informatie@biejdetant.nl
Bouwbergstraat 126
6451GR Schinveld
Tel: +31 6 20 32 51 79
Tel: +31 6 511 77 347
Onze prijzen zijn incl. BTW. Prijswijzigingen, druk en schrijffouten voorbehouden
Het aantal gereserveerde personen rekenen wij ook af.

Natuurlijk kunnen kinderen mee genieten van onze High Tea, Wij maken een aangepaste High Tea
voor de kinderen
•
•
•

3 sandwiches met aangepast beleg
Scones met cream. Lemoncurd en aardbeitjes
3 zoete hapjes , aangepast aan kinderen

Kosten: € 12,50 p.p.

www.biejdetant.nl (voor meer informatie)
informatie@biejdetant.nl
Bouwbergstraat 126
6451GR Schinveld
Tel: +31 6 20 32 51 79
Tel: +31 6 511 77 347
Onze prijzen zijn incl. BTW. Prijswijzigingen, druk en schrijffouten voorbehouden
Het aantal gereserveerde personen rekenen wij ook af.

