High Tea arrangementen

* Tea Time, tijdsduur ± 1½ uur, vooraf reserveren , € 17,50 p.p.
tijdsduur ± 1½ uur, van 14.00 uur tot 15.30 uur, alleen op zaterdag start dit arrangement om 15.15 uur

3 keer een passende thee bij:
Scone met clotted cream en 3 smaken jam
Een punt quiche
2 kleine zoete taartpuntjes per persoon

* Delightful Tea, vooraf reserveren , € 21,95 p.p.
tijdsduur ± 2½ uur, van 14.00 uur tot 16.30 uur (sluitingstijd 17.00 uur) alleen op zaterdag start om 14.30 uur

4 keer een passende thee bij:
Scone met clotted cream en 4 smaken jam
2 puntjes quiche
Verschillende fingersandwiches met o.a. gerookte zalm, salade, vleeswaren
Diverse zoete taartpuntjes

* Hartig & Zoet Compleet, Vooraf reserveren , € 25,50 p.p.
tijdsduur ± 3 uur, van 14.00 uur tot 17.00 uur (sluitingstijd) alleen op zaterdag start om 14.30 uur

5 keer een passende thee bij:
Scone met clotted cream en 5 verschillende soorten jam
2 verschillende puntjes quiche met salade
Verschillende fingersandwiches met o.a. gerookte zalm, salade, vleeswaren
Assortiment van huisgemaakte chocolade en marsepein producten
Diverse zoete taartpuntjes
Bovenstaande arrangementen zijn uit te breiden met Prosecco (Italiaans Champagne). Alleen per fles voor
€ 19,95 , ± 7 glazen.

Belangrijk om te weten:
o Kom je met minder personen dan gereserveerd?
o Je kunt het ons uiterlijk tot 10 uur s ‘ochtends op de dag van de reservering aan ons doorgeven.
Indien dit niet gebeurt zijn wij genoodzaakt het gereserveerde aantal in rekening te brengen.
o Eén soort High Tea per reservering.
o Bij een High Tea hoort natuurlijk thee, om de smaakopbouw niet te verstoren serveren wij geen koffie
tijdens de High Tea.
o Wij reserveren de tafel maximaal voor de tijdsduur die achter de verschillende Tea ’s staat.
o Alles wat wij tijdens de Tea serveren wordt met liefde in onze eigen bakkerij annex keuken bereid,
wij maken alles zelf.
o Wij serveren geen High Tea op ons terras, dit ivm de te kleine tafeltjes en kans op breuk van ons
oude bloemetjesservies.
o Omdat onze vooraf te reserveren High Tea’s lang duren kunnen deze minder geschikt voor jonge
kinderen zijn.
o Je kunt vooraf aangeven hoeveel personen er vegetariër zijn of bepaalde allergieën hebben. Met de
meeste (dus helaas niet met alle) allergieën kunnen wij rekening houden. Vraag ons telefonisch wat
de mogelijkheden zijn.
o In het weekend kan het druk zijn in het centrum van Haarlem waardoor het soms lastig is een
parkeerplaats te vinden. Wij verzoeken je vriendelijk hiermee rekening te houden zodat je op de
afgesproken tijd bij ons bent. Parkeergarage “Houtplein” is de dichtstbijzijnde en ligt op 2 minuten
wandelen bij ons vandaan, maar kan regelmatig vol zijn.
o Wij sluiten om 17.00 uur.

