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High Tea – De Luxe 

-Sneeuwbal  

  Zachte vanillecrème omhuld met melkchocolade afgewerkt met zeer fijne poedersuiker  

  Handgemaakt chocolade werk  

-Petit Glacé Crème Au Beurre  

  Bodem van amandelbiscuit kapsel, afgewerkt met crème au beurre  

- Mini muffin 

  Een vanillemuffin met een vulling van gele room. Of chocolade muffin met stukjes pure      

  chocolade en witte chocolade, gevuld met een aardbeienmousse  

-Praline Brussel  

  Exclusieve bonbon  

- Amandel Petit Glacé  

  Een wellingtonfonnetje met daarop een bolletje amandelmarsepein, feestelijk afgelakt met     

  fondant  

-Bosch bolletje  

  Gevuld met echte slagroom. Volledig omhuld met chocolade  

-Mini Cheesecake framboos  

  Crunchy bodem, waarop cheesecakevulling. Afgewerkt met gemarmerde frambozenspiegel  

-Mini Citroen-limoengebak  

  Luchtig roerbeslag, waarop citroenbavaroise met limoenvulling. Afgewerkt met lepeldecor en  

  citroenspiegel  

-Mini Mangocrème fraîche gebak  

  Luchtig roerbeslag waarop crème fraîche, met een vulling van mango. Afgewerkt met     

  lepeldecor en mangospiegel  

-Sandwich carpaccio  

  Mini sandwich met huisgemaakte carpaccio, met pestodressing, Parmezaanse kaas en    

  pijnboompitjes  

-Sandwich Gerookte Zalm  

  Met een luchtige roomkaas  

-Taartje van Filet American  

  Met een pepertje en uitje  

-Mini soepje (*)  

Altijd weer een warme verrassing!  

-Bladerdeeghapje (*)  

  Krokante ambachtelijke bladerdeeghapje  

-Quiche (*)  

  Een mix van Zalm, Kaas en groenten of Lorraine (ham, kaas en spek)  

  (*) Warm gerechtje  

€ 14,99 p. p. 
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High Tea - de luxe 
 

 

Als High Tea de Luxe aangevuld met extra:  

 

-Feestelijke ontvangst met een glas Prossecco  

 

-Brownie  

  Donker browniedeeg doortrokken met zachte pure chocolade. Afgewerkt met gehakte     

  walnoten en pure chocolade  

-Cocktailtje van Kip  

  Een leuk en lekker gerechtje  

-Appelcarré (*)  

  Met vanillesaus en slagroom  

-Vleesspiesje (*)  

  Indisch sateetje  

(*)Warm gerechtje  

 

€ 22,99 p.p. 

 
Deze arrangementen uitbreiden of veranderen? Bijna alles behoort tot de mogelijkheden! Maak  

geheel vrijblijvend een afspraak, we komen vast tot een passende invulling zowel qua invulling 

als budget.   


