High Tea

High Wine
High Tea ‘de luxe’ op basis
van 2,5 uur (€ 24,75 p.p.)
Optioneel: Glas Cava bij
binnenkomst (€ 5,25 p.p.)
We serveren de hapjes in verschillende gangen of bij
grotere gezelschappen in buffetvorm.
Vingersandwich met serranoham en olijventapenade
Vingersandwich met oude kaas
Vingersandwich met eiersalade en bieslook

~
Soepje van het seizoen
Brioche met gerookte zalm en crème fraîche

~
Scones met aardbeienconfituur en clotted cream
Mini muffins, soesjes en petit glacés
Diverse soorten bonbons en koekjes
Diverse soorten thee van Dilmah en koffie
Eventuele andere drankjes serveren
wij op basis van nacalculatie.

High Wine ‘Kromwijk’ op basis
van 2,5 uur (€ 30,00 p.p.)
Glas Cava bij binnenkomst
Na de Cava serveren wij nog twee glazen wijn p.p.
U heeft zelf de keuze uit witte, rosé of rode wijn.
We serveren de hapjes in verschillende gangen of
bij grotere gezelschappen in buffetvorm.
Borrelplank met daarop:
Breekbrood met aïoli en olijventapenade
Crostini met bruchetta en basilicum
Serranoham en Reijpenaer blokjes
Gamba in tempura en Van Dobbe bitterbal

~
Brioche met gerookte zalm en crème fraîche
Mini rundercarpaccio, truffelcrème en Parmezaanse
kaas

~
Soepje van het seizoen
Bladerdeeghapjes
Hartige quiche
De High Wine sluiten we af met een kopje koffie of
thee met een Madeleine.

Babyshower High Tea
Babyshower High Tea op basis van 3 uur (€28,50 p.p.)
Gaat u een babyshower organiseren? Wij hebben een High Tea samengesteld,
speciaal voor babyshowers en moms to be! U hoeft nergens aan te denken, Hoeve Kromwijk
verzorgt de decoratie in roze of blauw. Uiteraard mag u zelf ook versieren.
Wij hebben diverse sfeervolle ruimtes waar u gezellig met het gezelschap privé kunt zitten.
Ontvangst met een alcoholvrij welkomstdrankje

De hapjes serveren we in verschillende rondes.
Vingersandwich met oude kaas
Vingersandwich met eiersalade en bieslook
Vingersandwich met gerookte kip en kerriemayonaise

~
Courgettesoepje
Bladerdeeghapjes met vulling van kaas, paddenstoelen en saucijs

~
Petitfour
Scones met aardbeienconfituur en clotted cream
Mini muffins, soesjes en petit glacés
Diverse soorten bonbons en koekjes

~
Diverse soorten thee van Dilmah en koffie
Eventuele andere drankjes serveren wij op basis van nacalculatie.
De High Tea en de High Wine serveren we uitsluitend na reservering.

Van dinsdag t/m zondag vanaf 12.00 uur (per 2 maart 2020 ook op maandag).
U kunt zeven dagen per week bij ons genieten!

Reserveren Reserveren voor de High Tea en High Wine kan via reserveringen@hoevekromwijk.nl,
telefonisch 079 321 74 98 of via www.hoevekromwijk.nl (knop reserveren) o.v.v. (Babyshower) High Tea of High Wine.
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