24,50 PP

Luxe Winter High Tea

Elke 2e High Tea -50%

Op dinsdag tm vrijdag tussen 14u en 17u.
Beleef onze luxe High Tea, alles volledig in eigen keuken
Gemaakt. Onze theelijn Tea Quero is een biologische fairtrade thee, gemaakt van hoogwaardig grof blad, in 8 smaken
Red fruit – Rooibos – Ginger – Citrus - Earl Grey - Jasmin
Camomile – Jerez Breakfast.
Bij de high tea is ook munt, gember en verse sinaasappel inbegrepen.

We serveren de high tea in 4 gangen in circa 2.5 uur tijd.
Duo vooraf
Mini soepje & Quiche van tomaat, mozzarella en basilicum V
Winters wonder
Wrap carpaccio met pesto, rucola, pijnboompitjes en Parmezaan & Wrap gerookte zalm, kruiden roomkaas en sla
Quiche van gemengde groente V & Quiche van kip, paprika en ui
Sandwich plankje
Club sandwich tonijnsalade met komkommer & Club sandwich kip met bacon en ei
Huisgemaakte Hemelse zoetigheden :
Brownie van chocolade – Muffin van pistache - carrot-pecan taartje
Bavarois van witte chocolade – tiramisu – chocolade mousse

33,50 PP

Luxe Winter High Wine / Beer

Elke 2e High Wine/Beer -50%

Op dinsdag tm vrijdag tussen 14u en 17u.
Helemaal hip en erg gezellig.
Een luxe winter High Wine (of beer).
Een combinatie van heerlijke hartige hapjes uit eigen keuken en
de lekkerste wijnen of speciaalbiertjes.
Van elk drankje mag u er 3 van de kaart kiezen.
We hebben keuze uit 6 wijnen of wel 60 speciaalbieren.

We serveren de high wine / beer in 4 gangen in circa 2.5 uur tijd.
Duo vooraf
Mini soepje & Quiche van tomaat, mozzarella en basilicum V
Luxe borrelplank
Turks brood met tonijnsalade, pesto en feta- zongedroogde tomaatcreme, Serranoham en gerookte zalm
Gemarineerde olijven, truffelkaas met vijgenbrood, Iberico worst
Surf en turf
In knoflook gebakken scampi’s , mini burgertje van 100% rundsvlees
Hartige hap
inktvisringen met aioli, kip tatsuta met hot cocktailsaus,
waddenkroketjes van chorizo, crispy cheddar pops met ginger-curry saus V

