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 3 verschillende High Tea’s. Wat onze High Tea zo bijzonder maakt is
dat wij alles zelf bereiden en maken (home made).

Onze traditionele High Tea is de originele Engelse high tea met
sandwiches en heerlijk e zoete verwennerijen.
•
•
•
•
•

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

Kosten: € 21,00 p.p. , v.a. 8 personen € 19,95 p.p.
Duur: 2,5 uur

Onze High Tea Hartig 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 en aardbeien
3 zoete hapjes o.a. merengue
Incl. kokend water, losse theesoorten en thee zakjes

Kosten € 22,50 p.p. , v.a. 8 personen € 21,00p.p.
Duur: 2,5 uur

Kinderen
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. Lemon Curd en aardbeitjes
3 zoete hapjes , ook deze gekozen zodat kinderen deze lekker vinden.

Kosten: € 10,00 p.p.

Onze High Tea Lunch deze heerlijk lunch met high tea hapjes word in 1x
geserveerd, is vanaf 8 personen beschikbaar en kan verschillen qua inhoud (dit is
een voorbeeld).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Glaasje soep
Rolletje carpaccio,
Croissantje met aardbei roomkaas en gestampte muisjes
½ Sneetje bruin brood met rauwe ham en augurk
Kleintje clubsandwich
Quiche
Mini broodje met bieslook en gerookte zalm
Mini open broodje met brie honing en walnoot
Mini worstenbroodje
Mini pasteitje
Muffin
Salade

Kosten: v.a. 8 personen € 21,50 p.p.
duur: 1,5uur

High Tea Catering Onze heerlijke High tea aan huis geleverd, wij serveren de
High Tea in dozen. Bij deze High Tea komen ook Etages en Borden. Quiches en
scones kunnen thuis vers afgebakken indien gewenst.
•
•
•
•

3 sandwiches met o.a. zalm
Mini quiche
Scones met cream en aardbeien
6 zoete hapjes met o.a. merengue, Cheesecake en brownie

Kosten: € 21,00 p.p. , v.a. 8 personen € 19,95p.p.
€50,00 borg voor de etagères en Borden
€2,95 p.p. passend antiek High Tea servies (€50,00 borg)

Extra
Als u de High Tea wilt uitbreiden kan dat altijd. Hier onder een tal van
mogelijkheden.
Prosecco
Koffie onbeperkt
Wrap met zalm

€ 17,50 per fles
€ 2,50 p.p.
€ 2,25 p.p.

Wrap met ham

€ 1,75 p.p.

Quiche met Brie

€ 2,95 p.p.

Huisgebakkenbrood met kruidenboter € 1,50 p.p.
Olijven

€ 0,75 p.p.

Appel crumble

€ 1,75 p.p.

Ook een vegetarische is mogelijk, vraag erna!
Voor allergeneninformatie kunt u zich wenden tot het personeel.
Deze allergeneninformatie krijgt U via check in de keuken en wordt U mondeling
doorgegeven k

