Hightea suggesties
Hightea ‘eenvoudig’, totaal 5 stuks per persoon
Assortiment van mignardises bestaande uit amandelvruchtentaartje, carrotcake, brownie, kleine muffin, scone (3 stuks naar keuze)
Assortiment van miniquiche, mini kaascroissantje, hartig minicakeje (2 stuks naar keuze)
Prijs: € 6,75 per persoon. Voor meer dan 40 personen: € 5,75 per persoon
Te bestellen vanaf 10 personen.
1. Hightea ‘net iets anders’ totaal 7 stuks per persoon
Assortiment van mignardises bestaande uit amandelvruchtentaartje, mini citroentaartje, caramel-peccan-brownie,
carrotcake, kleine muffin, mini-cakeje in bloemvorm, roomhoorntje, scone, éclair (4 stuks naar keuze)
Assortiment van minikaascroissantje, miniquiche, kaasscone, frittata courgette/basilicum, hartig minicakeje (3 stuks naar
keuze)
Prijs: € 8,75 per persoon. Voor meer dan 30 personen: € 7,95 per persoon.
Te bestellen vanaf 10 personen.
2. Hightea ‘Taartjes enZo!’, totaal 11 stuks per persoon + 1 stukje taart
Taart naar keuze, passend bij het aantal personen. Voor een gedecoreerde feesttaart geldt een meerprijs.
Assortiment van mignardises bestaande uit mini amandelvruchtentaartje, caramel-peccan-brownie, carrotcake, muffin,
custardrolletje, roomhoorntje, scones , notentaartje, gemberbolus, minicitroentaartje, bavaroistaartje, éclair (6 stuks
naar keuze).
Assortiment van minikaascroissantje, blini met creamcheese en gerookte zalm, frittata courgette/basilicum, miniquiches,
stukje tortilla, viskoekje, spiesje caprese, kaasscone, hartig minicakeje (5 stuks naar keuze).
Prijs: : € 16,95 per persoon. Voor meer dan 20 personen: € 15,75 per persoon.
Te bestellen vanaf 10 personen.
3. Hightea ‘last minute’
Voor korte termijn beslissers. Neem contact op voor de op dat moment beschikbare producten. Laat u verrassen en u zult
verbaasd zijn over de mogelijkheden.
Prijs: vanaf € 9,- per persoon.
Daarnaast kunt u nog kleine sandwiches, broodjes en/of wraps (fingerfood) bestellen. Deze worden uitsluitend per portie
geleverd. Een portie bestaat uit 16 driedubbele sandwiches (ruim voldoende voor 10 personen als aanvulling op één van
bovengenoemde arrangementen).
Prijs: € 16,- per portie. Bij afname van 2 of meer porties: €14,50 per portie.
Voor zalm/komkommersandwiches geldt een meerprijs: :
€ 17,50 per portie. Bij afname van 2 of meer porties: €16,- per portie.
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Een portie wraps bestaat uit ca. 16 à 20 rolletjes.
Prijs: € 13,50 per portie. Bij afname van 2 of meer porties: €12,- per portie.
De wraps kunnen bv. worden gevuld met: zalm/creamcheese, tonijn/olijvenpasta, creamcheese/paprika/ansjovis.
Voor een vulling met zalm/creamcheese geldt een meerprijs:
€ 14,50 per portie. Bij afname van 2 of meer porties: €13,- per portie.
Voor wraps en sandwiches is altijd een vegetarische variant mogelijk.
Voor fingerfood broodjes geldt een afname van minimaal 20 stuks.
Prijs: vanaf ca. € 27,50 (afhankelijk van beleg).

NIEUW!!! Denk ook eens aan een verrassingsbrood! Een groot boeren volkorenbrood wordt dan gevuld met ca. 30 fingerfood
broodjes met een gevarieerd beleg! Prijs: €35,-.

Dit zijn slechts enkele suggesties. Omdat alle producten homemade zijn kan uw hightea helemaal naar uw eigen wensen worden
samengesteld. Genoemde prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief de opmaak van schalen. Bezorging is helaas niet mogelijk.
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