
High Wine is inclusief ontvangst met een heerlijk glaasje prosecco en 3 glazen wijn: wit, rosé 
of rode wijn. 

GANG 1 ONTVANGST MET EEN GLAASJE PROSECCO
- Luxe zoutjes, dipsticks met truffelmayonaise
- Cherry tomaatjes en 2 soorten olijven
- Olijfbrood met tapenade, fijne olijfolie en kruidenboter

GANG 2 UITSCHENKEN VAN DE WIJN ( CHARDONNAY ) 
- Wrap met rundercarpaccio, truffelmayonaise, balsamico, pijnboompitjes en rucola
- Bruschetta met walnotensalami en gegratineerde kaas
- Bruschetta met huisgemaakte tomaten en basilicum tapenade 
- Mini gerookte zalm met truffelmayonaise en rucola
- Pomodorisoep met crème fraiche en basilicum

GANG 3 UITSCHENKEN VAN DE WIJN ( MERLOT ) 
- Albondigas met pittige tomatensaus
- Ravioloni met pepperoni, pesto rosso, rucola, runderbavette 
  en gegrilde kipfilet
- Gemarineerd gambaspiesje en calamarisringen
 
GANG 4 UITSCHENKEN VAN DE WIJN ( DESSERTWIJN ) 
Mini dessert van de chef

€29,00 P.P. 
INCLUSIEF BTW

TEA 
BEER  

WINE

HIGH WINE 1



€34,00 P.P. 
INCLUSIEF BTW

TEA 
BEER  

WINE

HIGH WINE 2
High Wine is inclusief ontvangst met een heerlijk glaasje prosecco en 3 glazen wijn: wit, rosé 
of rode wijn. 

GANG 1 ONTVANGST MET EEN GLAASJE PROSECCO
- Luxe zoutjes, dipsticks met truffelmayonaise
- Cherry tomaatjes en 2 soorten olijven

GANG 2 UITSCHENKEN VAN DE WIJN ( CHARDONNAY ) 
- Mini antipasti proeverijtje met chorizo, walnotensalami, Gandaham, 
  blokjes Reypenaer VSOP en manchego
- Mini rundercarpaccio met rucola, pijnboompitjes, balsamicostroop en Grana Padano
- Weckpotje van gerookte kip met parelcousous, rucola en pesto basilicum dressing

GANG 3 UITSCHENKEN VAN DE WIJN ( SAUVIGNON BLANC ) 
- Kopje pomodorisoep met basilicum en crème fraîche
- Olijfbrood met tapenade, fijne olijfolie en kruidenboter

GANG 4 UITSCHENKEN VAN DE WIJN ( MERLOT ) 
- Albondigas met pittige tomatensaus
- Ravioloni met pepperoni, pesto rosso, rucola, runderbavette en gegrilde kipfilet
- Gemarineerd gambaspiesje en calamarisringen 

GANG 5 
Mini dessert van de chef



GANG 1
- Old Amsterdam met graanmosterd
- Warme nachos met guacamole en kaas
- Diverse worstsoorten

GANG 2
- Wrap met filet american, rode uitjes, kruidenkaas en rucola
- Bruschetta met walnotensalami en gegratineerde kaas
- Bruschetta met huisgemaakte tomaten en basilicum tapenade 
- Mini carpaccio met balsamico dressing, pijnboompitten, rucola en Grana Padano
- Pomodorisoep met crème fraiche en basilicum

GANG 3
- Mini hamburger van 100% rundvlees
- Gemarineerde Thaise saté 1 p.p.
- Gegrilde varkenshaas met gebakken champignons en bearnaisesaus
- Potato dippers met chili –mayonaise

GANG 4
Mini dessert van de chef

Bij elke gang wordt er een bier uitgeschonken. In overleg zoeken wij de bijpassende bieren 
die u graag wilt.

€29,00 P.P. 
INCLUSIEF BTW

TEA 
BEER  

WINE

HIGH BEER



HIGH TEA 1
Onze High Tea standaard is als volgt samengesteld:

2 Luxe mini broodjes belegd met:
• Ambachtelijke tonijnsalade
• Parmaham met vijgenchutney
• Reypenaer VSOP kaas
- Mini sandwich gerookte zalm, roomkaas, komkommerspaghetti, sla en tomaat
- Amuselepel carpaccio met rucola, pijnboompitjes, balsamicostroop en Grana Padano
- Weckpotje met parelcouscous, gerookte kip, rucola en pesto basilicum dressing

Proeverij van zoetige zaligheden. (Thee is inbegrepen)

€15,75 P.P. 
INCLUSIEF BTW

HIGH TEA 2
2 Luxe mini broodjes belegd met:
• Ambachtelijke tonijnsalade
• Parmaham met vijgenchutney
• Reypenaer VSOP kaas
- Mini sandwich gerookte zalm, roomkaas, komkommerspaghetti, sla en tomaat
- Tortilla rolletje Gandaham, rode pesto en kruidenkaas
- Weckpotje met parelcouscous, gerookte kip, rucola en pesto basilicum dressing 
- Kipspies met pancettaham , gemarineerde gamba met green curry
- Bruschetta met walnotensalami en gegratineerde kaas
- Bruschetta met huisgemaakte tomaten en basilicum tapenade 

Proeverij van zoetige zaligheden. (Thee is inbegrepen)

€21,00 P.P. 
INCLUSIEF BTW

TEA 
BEER  

WINE


