HIGH’S

HIGH TEA

Onbeperkt thee met diverse zoetigheden en hartige hapjes
Hartig
Sandwiches
Gerookte zalm | crème fraîche | rode ui
Carpaccio | Parmezaanse kaas | truffelmayo
Eiersalade | komkommer | bieslook

p.p. 17.50

Zoet
Scones | room | jam
Soesje
Brownie
Mini muffin
Cheesecake

De High Tea is eventueel uit te breiden met
Flûte Cava
Diverse soepjes
Bruschetta klassiek | tomaat | knoflook | basilicum

4.75
3.00
1.50

Dagelijks van 11.00 tot 16.00 uur
De High Tea kan helaas niet lactose- of glutenvrij worden geserveerd.

HIGH WINE
p.p. 19.50
Diverse hartige hapjes, geserveerd met
een flûte Cava en twee heerlijke glazen wijn
Amuse van de Chef |
Bruschetta klassiek | tomaat | knoflook | basilicum
Gerookte zalm | Sriracha mayo
Gepofte aubergine | gegratineerd | champignon
boerenbrie
Gegrilde rib eye | rode uiencompote
aceto balsamico
Dessert proeverij

HIGH BEER

Drie verschillende speciaalbieren
met bijpassende gerechten

p.p. 19.50

Stokbroodje kip | uiencompote | Goudse kaas
Belgische kaaskroket | honingmosterd
Gevuld eitje | tonijnsalade | bieslook
Chicken wings | cajunkruiden
Spareribs | licht pittig
Wrap | gerookte zalm | crème fraîche
Kaasplateau | Fromagerie Bon

Zondag t/m woensdag van 11.00 tot 21.30 uur
Donderdag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00 en 20.30 tot 21.30 uur.

GROEPS HIGH 		

p.p. 19.50
Wil je graag met een groep gebruik maken van de High Beer of High Wine, dan serveren we de hapjes van
1 High naar keuze aan de gehele groep en kan men qua drankjes kiezen uit (Speciaal) bier, wijn of frisdrank.
Graag bij reservering aangeven of jullie de hapjes van de High Wine of de hapjes van de High Beer wensen.

GARANTIEAFSPRAKEN

Wij vernemen uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang van de reservering de volgende gegevens:
• Het aantal gasten, voor de rekening bindend
• Dieetwensen en/of allergieën
• De exacte aanvangstijd
• Type High arrangement
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