HIGH TEA
Natuurlijk serveren wij ook High Tea, weliswaar op onze eigen manier want waar u
misschien de Engelse High Tea gewend bent, hebben wij er juist een Italiaans tintje aan gegeven.
Wij serveren de High Tea in 3 gangen.
Als u arriveert met uw gezelschap schenken wij alvast de thee in en serveren
we u enkele kleine hartigheden:
Dippers, tonijn spread, Parmezaanse kaas
zontomaatjes, calamata’s, komkommer en aioli.
Terwijl u alvast geniet van de thee of een kopje koffie gaan onze koks
aan de slag met de tweede gang.
* Salade parmaham, tapenade, pijnboompitten, gesneden calamata’s, mesclun
Broodkrokantje en kruidendressing.
* Crostini BLT, zeeuws spek, tomaat, ijsbergsla, mosterd mayonnaise.
* Gerookte zalm tartaar, sjalot, kappers, komkommer, radijs, cherry tomaat, mizuna
en mayonnaise.
* Tosti Taleggio, crostini kruidenolie, tomaat, matbucha, notencrumble, rucola
En aceto glace.
* Pomodori soep, parmazaanse kaas en kruidenolie.
* Spaghetti Alfredo, kookroom, roomboter, parmazaan, rucola, rode ui
En extra vergin olijfolie.
Natuurlijk sluiten we af met iets zoets, 3 kleine dessertjes zorgen voor een complete High Tea.
Chocolade ijs, karamel saus, salty karamel crumble.
Cheesecake, aardbeien coullis, en chocolade aarde.
Sabayon met frombozen sorbet ijs.

Heeft u meer zin in een lekker wijntje of biertje dan kan dat natuurlijk ook.
Wij serveren dan voor u de High-wine/High-Beer met
3 verschillende wijntjes/biertjes met 3 verschillende hapjes erbij.
De High-Wine/High-Beer is uitsluitend mogelijk op reservering tussen 12.00 en 15.00 uur.
De prijs is € 21,00 p.p.

HIGH TEA

€ 21,00 P.P.

Wij serveren de High Tea uitsluitend tussen 12.00 en 15.00.
Koffie, thee en cappuccino zijn bij de prijs inbegrepen.
Het is nodig om te reserveren wanneer u gebruik wilt maken van de
High Tea, zijn er mensen allergisch of is sprake van andere
dieetwensen geeft u dit dan alstublieft aan bij de reservering zodat
wij voor iedereen de perfecte High Tea kunnen serveren.

