
High Tea op basis 
van 2,5 uur (€ 25,75 p.p.)

Optioneel: een feestelijk glas cava als starter 
(€ 5,50 p.p.)

Wij serveren de high tea in drie rondes. 
Vanaf 20 personen presenteren 
we de gerechten in buffetvorm.

Sandwiches
Vingersandwich met oude kaas en 

mosterdmayonaise 
Vingersandwich met eiersalade en bieslook 

Vingersandwich met kipfilet en 
knoflookmayonaise

Hartig 
Kopje soep van het seizoen

Brioche met gerookte zalm en citroenmayonaise

Zoetigheden
Scones met aardbeienconfituur en clotted cream 

Diverse zoetigheden

Onbeperkt thee van Garden Series

Consumpties die niet hierboven zijn beschreven, 
vallen buiten het arrangement en serveren wij 

op basis van nacalculatie.

De High Tea, High Wine & 
High Beer serveren wij uitsluitend

na reservering van 
maandag t/m zondag, 

aanvang tussen 
12.00 en 15.00 uur.

High Tea Babyshower
High Tea

Babyshower High Tea op basis 
van 2,5 uur (€ 28,50 p.p.)

Optioneel: een feestelijk glas alcoholvrije cava in
roze of blauw als starter (€ 5,50 p.p.)

Wij serveren de high tea in drie rondes. 
Vanaf 20 personen presenteren 
we de gerechten in buffetvorm. 

Uren lekker eten, genieten en dromen 
over de toekomst in roze of blauw; dat is onze
High Tea speciaal voor babyshowers en moms 

to be! U hoeft nergens aan te denken, 
Hoeve Kromwijk verzorgt voor u de 

tafeldecoratie. Zelf versieren mag natuurlijk ook. 

Sandwiches
Vingersandwich met oude kaas 

Vingersandwich met eiersalade en bieslook 
Vingersandwich met gerookte kip en

knoflookmayonaise 

Hartig
Kopje soep van het seizoen
Bladerdeeghapjes (3 p.p.)

Zoetigheden
Scones met aardbeienconfituur en clotted cream 

Diverse zoetigheden

Onbeperkt thee van Garden Series

Consumpties die niet hierboven zijn beschreven,
vallen buiten het arrangement en serveren wij 

op basis van nacalculatie.



Reserveren voor de High Tea, High Wine & High Beer kan via reserveringen@hoevekromwijk.nl, 
telefonisch 079 321 74 98 of via www.hoevekromwijk.nl (knop Promoties). 

Hoeve Kromwijk | Voorweg 133 | 2716 NH Zoetermeer

High Wine op basis van 
2,5 uur (€ 35,00 p.p.)

ontvangst met een glas cava 

Na de cava serveren wij nog twee glazen wijn p.p. 
U heeft zelf de keuze uit witte, rosé of rode wijn. 

Wij serveren de high wine in drie rondes.

Borrelplank
Borrelplank met daarop: 

Breekbrood met aïoli en truffelboter
Gerookte zalm en carpacciorolletje

Serranoham en Rotterdamsche Oude kaas
Holtkamp bitterbal

Oosterse kiptraktatie
Gestoomde kip gyoza met sriracha, 

krokante ui en oosterse salade

Surf & turf
Zacht gegaard buikspek met mango, 

gamba en bosui

Consumpties die niet hierboven zijn beschreven, 
vallen buiten het arrangement en serveren wij op 

basis van nacalculatie.

High Wine

High Beer op basis van 
2,5 uur (€ 35,00 p.p.)

met drie heerlijke speciaalbiertjes 
van de tap

Wij serveren de high beer in drie rondes.

Borrelplank
Borrelplank met daarop: 

Breekbrood met aïoli en truffelboter
Gerookte zalm en carpacciorolletje

Serranoham en Rotterdamsche Oude kaas
Holtkamp bitterbal

Oosterse kiptraktatie
Gestoomde kip gyoza met sriracha, 

krokante ui en oosterse salade

Surf & turf 
Zacht gegaard buikspek met mango, 

gamba en bosui

Consumpties die niet hierboven zijn beschreven, 
vallen buiten het arrangement en serveren wij op 

basis van nacalculatie.

De High Tea, High Wine & High Beer 
serveren wij uitsluitend na reservering 
van maandag t/m zondag, aanvang 

tussen 12.00 en 15.00 uur.

High Beer


