
HIGH TEA • HIGH BEER • HIGH WINE • HIGH COCKTAIL

High Tea On The Beach • €19,95 p/p

High Beer On The Beach • €22,95 p/p

• 2 keer Scones
• Clotted cream
• 2 soorten jam
• Double chocolate brownie
• Carrot cake slice
• Exclusive Brussel praline
• Mini quiches
• Sandwiches met zalm, komkommer
  kaas tomaat, kipkerrie en eiersalade)
• Onbeperkt koffie en thee 

We serveren 3 soorten bier, afhankelijk van het seizoen

We beginnen met het lichtste bier. Hierbij serveren wij bijvoorbeeld:
• Zalmwrap

• Kaas
• Kipkluifje
• Nootjes

Bij het 3e soort bier serveren wij bijvoorbeeld:
• Zak friet

• Bittergarnituur
• Sparerib

Bij het 2e soort bier, het iets zwaardere, serveren wij bijvoorbeeld:
• Drogeworst

• Gehaktballetje
• Vlammetjes



HIGH TEA • HIGH BEER • HIGH WINE • HIGH COCKTAIL

High Wine On The Beach • €22,95 p/p

High Cocktail On The Beach

3 soorten kwaliteitswijnen

1e gang:
• Nootjes mix 
• Puurbrood met tapenade aioli en kruidenboter 
• Kopje heldere soep
2e gang:
• Zalmwrapjes
• Meloenspiesje met zwartewoud ham
• Mini carpaccio 
• Cocktail in een glaasje
• Butterfly garnaal
• Kipkluifje 
3e gang:
• Stukjes  kaas
• Warm appeltaart met ijs slagroom 

Huisgemaakte luxe cocktails, iedere avond worden andere cocktails 
geserveerd, begeleid met luxe lekkernijen zoals een broodplankje, 
hartige lekkernijen en zoete lekkernijen. Keuze uit een 3 of een 4 

cocktailsarrangement.

1e gang: Nootjes mix / Puurbrood met tapenade aioli en kruidenboter 
/ Kopje heldere soep 2e gang: Zalmwrapjes / Meloenspiesje met 

zwartewoud ham / Mini carpaccio / Cocktail in een glaasje / Butterfly 
garnaal 3e gang: Kipkluifje / Miniloempia / Mini quiche / Bitterbal        

4e gang: Stukjes kaas / Warm appeltaart met ijs slagroom

• 3 cocktails met lekkernijen - € 22,95 (Geen 3e gang)

• 4 cocktails met lekkernijen - € 27,95

Zo kun je per seizoen genieten van een divers aanbod aan heerlijke 
cocktails die ook nog eens speciaal geselecteerd zijn om aan te sluiten 

bij het seizoen.

 


