High tea en Lunch
High Tea

De high tea's worden geleverd op een feestelijke kartonnen etagère.
Mini High Tea
Vanaf 4 personen | €11,95 p.p.
Stel uit de onderstaande hapjes uw eigen mini High Tea samen.
Kies 8 hapjes (u krijgt minimaal 4 van elk soort).
Maak een keuze uit de volgende hapjes

Cup cake
Oreo bonbon
Twee chocoladesoesjes
Spiesje met aardbeien in chocolade
Fruitspiesje
Mini brownie
Mini vruchtenvlaaitje
Mini appeltaartje
Gevuld eitje
Tomaat gevuld met Hollandse garnalen
Tomaat-mozzarella spiesje
Komkommer met geitenkaas en quinoa

Mini worstenbroodje
Mini saucijzenbroodje
Mini kaasbroodje
Mini kipsandwich
Wrap met tonijnsalade
Wrap met gerookte ham
Wrap met gerookte zalm
Quiche Lorraine
Quiche gorgonzola
Bruchetta geitenkaas
Bruchetta met gamba en komkommer
Bruchetta met ham en tapenade

High Tea
Vanaf 10 personen | €18,50 p.p.
Cupcakes, taartjes, mini koffiebroodje, mini chocolade broodje, mini croissant,
mini worsten- en sacijzenbroodje, mini-sandwich (o.a. zalm en roomkaas,
tonijn, kip), quiche , slagroom, diverse soorten zoet beleg, bonbons en koekjes.
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High tea en Lunch
Lunch
Broodlunch 1
Vanaf 10 personen | €15,75 p.p.
Soep (tomaat-groente), diversen soorten brood, croissants, koffiebroodjes,
puddingbroodjes, gekookte eieren, diverse soorten vleeswaren,
kaas, diverse soorten zoet beleg, jus d'orange.
Broodlunch 2
Vanaf 6 personen | €15,75 p.p.
Diverse broodjes, puddingbroodjes,
huisgemaakte kip, ei en tonijnsalade
kaas, vleeswaren, boeren quiche, zoet beleg, boter en jus d'orange.
Gevuld Turks brood met:
Per brood €21,95
Gehakt, tomaten tapenade en sla Rosbief en mosterdsaus
Brie, walnoten en appelstroop
Zalm, kruidenroomkaas en ui
Kip, heksenkaas en spinazie
Soepketel
Vanaf 10 personen | €2,30 p.p.
Tomaten-groentesoep gevuld met verse groente en balletjes
Courgette soep met pijnboompitjes en crème fraîche
Kervelsoep met knoflook croutons
Pompoensoep met crème fraîche
De soep wordt warm bezorgd in een soepketel en geserveerd met stokbrood en kruidenboter.
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High tea en Lunch
Lunch
Schaal met belegde broodjes
Zacht broodje (bruin of wit)| €2,90 p.st.
Hard broodje (bruin of wit) | €3,40 p.st
Belegd met eiersalade, kipfilet, ham of kaas
Broodje gezond
Zacht broodje (bruin of wit)| €3,65 p.st.
Hard broodje (bruin of wit) | €4,15 p.st
Belegd met kaas, ham, ei, tomaat, komkommer, sla en mayonaise.
Schaal met luxe harde broodjes
Hard broodje (bruin of wit) | €4,70 p.st
Belegd met prosciutto, tonijnsalade, gerookte zalm, brie of beenham.
Schaal met mini-sandwiches
€2,30 p.st.
Belegd met zalm, brie, kipfilet of tonijnsalade.
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