HIGH TEA’S BIJ U THUIS
Al meer dan 45 jaar verzorger van uw evenement
Wilt u een gezellige middag met vrienden of personeel doorbrengen ? Wij bieden complete high tea’s, bestaande
uit warme, koude en zoete hapjes, inclusief thee. Deze high tea’s bieden we aan vanaf 20 personen. De prijzen zijn
exclusief serviesgoed. Huur koffieservies, bordjes en bestek incl. afwas € 1,25 p.p.
High Tea Regular
Koude hapjes
Mini sandwiches met zalm-kruidenkaas, club en rookvlees met ei, komkommer en Yorkham met eiersalade,
hambonbons met kruidenkaas, canape van vijgenbrood
met Beemsterkaas en appelstroop.
Warme hapjes
Bladerdeeg hapjes met kip-kerrie vulling, petit croque
monsieur, pinchos van kip, mini quiches.
Zoete hapjes
Amandel petitfour, gevulde kletskophoorntjes, huisgemaakte appel/kaneelcake, scones met clotted cream en
jam, spekkoek, diverse soesjes.
High Tea Deluxe
Koude hapjes
Mini sandwiches met zalm-kruidenkaas, club en rookvlees met ei, komkommer en Yorkham met eiersalade,
High Tea Premium
tompouces van zalmmousse, bieslookkaas en komkomKoude hapjes
mer, trifle van zalmmousse, roomkaas en tomaat, canaMini sandwiches met zalm-kruidenkaas, club en rookpé met gerookte kip met pesto mayonaise en Provelone,
vlees met ei, komkommer en Yorkham met eiersalade,
canape met runder carpaccio, Hambonbons met kruiglaasje met palingmousse met komkommersalade en
denkaas, naanbrood met gerookte zalm en wasabi maykrokante Parmaham, canapé met geitenkaas met spek
onaise, crostini met ossenworst, wrap met spek, acheren walnoot, canapé met runder carpaccio, hambonbons ham, brokkelkaas en honing-mostersaus.
met kruidenkaas, canapé van vijgenbrood met Beemsterkaas en appelstroop.
Warme hapjes
Gehakt balletjes in zoete saus, spekrolletjes met dadels,
Warme hapjes
bladerdeeg hapjes met kaas, petit croque monsieur, pinSpekrolletjes met dadels, bladerdeeg hapjes met kipchos van kip, mini quiches, gamba taartje
kerrie, petit croque monsieur, pinchos van kip, mini quiches, zalmtaartje
Zoete hapjes
Carre met kwarkmousse en stukjes appel, tartelette van
Zoete hapjes
pure chocolademousse, citroenmousse, chocolade met
Carre met kwarkmousse en stukjes appel, tartelette van advocaatmousse, tartelette van citroen met eiwitpure chocolademousse, citroenmousse, chocolade met schuim, frambozen bavarois, cakeje met hazelnoot, drieadvocaatmousse, tartelette van citroen met eiwithoek van banaan en frambozen mousse, eclair met witte
schuim, frambozen bavarois, cakeje met hazelnoot, drie- chocolade en Zwitserse creme, baby taartje met perzik,
hoek van banaan en frambozen mousse, eclair met witte amandel petit fours, scones met clotted cream en jam,
chocolade en Zwitserse creme, baby taartje met perzik, diverse soesjes en macarons
scones met clotted cream en jam, macarons
Exclusief koffie en/of thee prijs p.p. € 15,00
Inclusief koffie en /of thee prijs p.p. € 17,00

Exclusief koffie en/of thee prijs p.p. € 18,00
Inclusief koffie en /of thee prijs p.p. € 20,00

Exclusief koffie en/of thee prijs p.p. € 21,25
Inclusief koffie en /of thee prijs p.p. € 23,25

