High Tea aan huis

Eetkamer “de Laan”

High Tea
EETKAMER DE LAAN
Laan van Nieuw Oosteinde 296
2274 GG Voorburg
Telefoon: 070 – 347 51 52
info@eetkamerdelaan.nl
sales@rascatering.nl
www.eetkamerdelaan.nl
Aanvullingen
Stokbrood met kruidenboter
€ 2.25
Diverse dips
v.a.
€ 4.50
Keuze uit ons delicatessenassortiment.
Extra’s
Servies en bestek
Bezorgkosten
Buiten de regio
Personeelsinzet op locatie

€ 1.50 p.p.
€ 12.50
€ 0.60 p.km
€ 30.25 p.u.

www.facebook.com/eetkamerlaan

Een heerlijke High Tea verzorgd bij u thuis?
In uw eigen huiskamer, met uw gasten,
maar zonder afwas en bakstress.
Wij ontzorgen en vullen de High Tea naar
uw wensen in. U hoeft alleen de thee te
verzorgen.
Liever buiten de deur? Reserveer dan een
tafel bij Eetkamer de Laan.

Wat zijn de mogelijkheden?

Voor kinderen
Natuurlijk is een high tea ook voor kinderen
erg geschikt. Voor hen bieden wij een
speciale Kids Afternoon aan, die u
bijvoorbeeld tijdens een kinderfeestje kunt
serveren.

3x koffie of thee
3x Kleine zoetigheden
1x Cheesecake
2x Mini-sandwich
2x Kleine salade met zalm

Onbeperkt koffie of thee
5x kleine zoetigheden
1x scone
2x mini sandwich
Kleine salade met zalm
3x klein hartig hapje

Heeft u specifieke wensen voor bijvoorbeeld
een mooie thema-taart of thema-donuts?
Of zijn er bepaalde diëten of allergieën waar
rekening mee gehouden moet worden?
In overleg met u maken we een High Tea op
maat, geheel naar uw wens.

Afternoon Tea
p.p. € 11.50

High Tea
p.p. € 17.50

Iets extra’s

Kids Afternoon
•
•
•
•

p.p. € 11.50

Siroop, Chocomelk en Fristi
Proeverijtje van verschillende
zoetigheden, zoals donuts en muffins
Mini-sandwich 2x en een mini kaas- of
saucijzenbroodje
Mini eierkoek inclusief strooisels om te
versieren

❖ Thema donut

v.a. € 2.25

❖ Thema taart

v.a. € 20.00

❖ Prosecco

p.gl. € 2.50

❖ Sappen

per fles € 3.00

❖ Verse smoothie

p.p. € 3.25

❖ Verse jus d’orange

p.p. € 2.95

Zin gekregen in een High Tea
bij u thuis?

High Tea de luxe
p.p. € 21.50

Mail ons dan voor de
mogelijkheden en reserveer uw
gewenste datum en tijd.

Onbeperkt koffie of thee
High tea aangevuld met:
petit four en kleine kip salade

Vergeet niet de uitnodigingen te
versturen aan uw gasten. Wij
zorgen voor de rest!

