High Tea
High Tea
Wil jij je verjaardag vieren, een reü
nie organiseren of gewoon
bijpraten met je vrienden? Dan is een high tea een hele leuke
keuze!

We ontvangen jou en je vrienden in de loop van de middag (na
de lunch) met een kop thee of voor degene die liever koffie
wil een lekker kopje koffie. Na binnenkomst serveren we de
lekkerste zoete en hartige hapjes voor jullie. De high tea
duurt in totaal 2 uur.
Rond 16:30 uur is het de tijd om afscheid te nemen van deze
leuke middag. Maar als je wilt kun je natuurlijk ook nog een
uurtje naborrelen met een warm bittergarnituur.

Eet smakelijk!
Maak gerust een vrijblijvende afspraak met ons, dan bespreken
we graag de diverse mogelijkheden.
Je kunt de high tea alleen op reservering en vanaf 2 personen
bestellen. Kinderen van 4-12 jaar voor de helft van de prijs.

Vanaf 2 personen te bestellen
All-in:
23,Dranken:

Diverse soorten TrendyT, koffie naar keuze voor de liefhebber
Zoete hapjes:
Slagroomsoezen,
chocoladesoezen,
petit
fours,
roomboterkoekjes, kletskoppen, vers fruitsalade met slagroom,
warme apfelstrudel, warme scones met clotted cream, jam en
chocomousse
Hartige hapjes:
Saucijzenbroodjes, trammezzinisandwich met rijpe brie,
pijnboompitten en mosterdhoningdressing, trammezzinisandwich
met gerookte kuikenborst en pesto, wrap met eiersalade en
spekjes
Devel High Tea uitgebreid met:
+5.25
Dranken:
Bru mineraalwater bruisend en niet-bruisend
Zoete hapjes:
Chocolade brownies, warme koffiebroodjes, cupcakes
Hartige hapjes:
Trammezzinisandwich met gerookte zalm en kruidenkaas, wrap met
rundercarpaccio, ReypenaerVSOP, spekjes en tomatenmayonaise
Devel High Tea of Devel High Tea Special uitgebreid met:
+7.95
1 uur onbeperkt borrelen:
met als start voor alle gasten een bruisend glas Kir Royal met
daarbij 2 warme bittergarnituren, gevolgd door een onbeperkt
aantal dranken. Drankenassortiment: Koffie, thee, bier,
speciaal/alcoholvrij bier, frisdrank, sap, huiswijn (rood,
wit, rose
́), diverse jenevers, sherry, rode en witte Martini,
rode en witte port

