B

elle’s High Tea

Aperitief
Bij uw ontvangst zullen wij u een feestelijk glas Prosecco serveren.

Thee
Belle’s High Tea biedt u verscheidene soorten thee aan van de Pure Tea theeplantage.
Pure Tea biedt verrassende theesoorten die 100% biologisch zijn samengesteld uit de
superieure, eerste pluk.

De Pure Tea theeplantage bevindt zich in China op de Tian Hu Shan, een imposante berg in
het Tianshan gebergte. De Tian Hu Shan is 1300 meter hoog, opgebouwd uit meerdere niveaus
en ideaal voor theeverbouwing omdat er jaarlijks ruim 1900 millimeter zuiver regenwater valt.
Pure Tea werkt exclusief samen met de enige organisatie in China die drie soorten biologische
certificaten mag voeren, namelijk: OTRDC, USDA en BCS.
Gedurende uw bezoek kunt u onbeperkt gebruik maken van alle Pure Tea theesoorten.
Deze theesoorten zijn hieronder weergegeven.
Earl Grey Organic: al eeuwenlang een van de distinctiefste en populairste theesoorten
van de wereld. Licht verrijkt met bergamot, bekoort het aroma de smaak van miljoenen
theedrinkers.
Enlish Breakfast: een sterke thee, maakt een goede begin van uw dag. Het heeft een
moutachtig aroma en een donkere kleur. Deze thee is heerlijke met hete melk en wat
suiker, maar ook zeker met citroen. English Breakfast is goed voor uw maag en kan u
helpen gezonder te leven.
Black Ceylon: een heerlijke zwarte thee met een aroma van bloemen, geteeld in Sri
Lanka. Een goede balans is bereikt door de zachte aardbeiensmaak en de sterkte van
Ceylon. Het veelvuldig drinken van Black Ceylon geeft u een mooiere huid.
Forest Fruit: heeft een temperamentvolle rode kleur en een zachte smaak van diverse
fruitextracten. Bosvruchten, pepermuntblaadjes en aardbeien maken Forest Fruit tot een
heerlijke natuurlijke thee. Deze thee heeft een verfrissende werking en geeft energie elke
dag opnieuw.

Pure Lemon: bestaat uit een melange van Tian Hu Shan Black Tea, citroenschil en
natuurlijk citroensmaken. Het is een heerlijke thee bij uw maaltijd en werkt ontspannend.
Bij veelvuldig gebruik verliest u gewicht en behoudt u een goed figuur.
Rooibos: een smaakvolle Zuid-Afrikaanse rode thee. Rooibos thee werd populair
gedurende de Tweede Wereldoorlog toen de theeleveranciers uit Azië theedrinkers
dwongen om alternatieve theesoorten te gaan drinken. Door vele wonderbaarlijke
genezingen is Rooibos een van de meest populaire theesoorten geworden.
Organic Green: wereldwijd het bekendst om zijn groene kleur, sterke geur, zoete
smaak en mooie bladen. Het aroma is fris, sterk, langdurig. De nasmaak heeft een hint
van verse olijven. Deze thee zit vol antioxidanten en houdt het lichaam jong.

Koude gerechten
Wij zullen de volgende koude gerechten serveren: petit glacés, scones met cream cheese
en marmelade, slagroomsoesjes, mini bavaroise, en verschillende bonbons.

Sandwiches
De volgens sandwiches zullen geserveerd worden: rosbief, sla en ravigotesaus,
kruidenkaas met komkommer, gerookte zalm, sla en kruidenmayonaise.

Warme gerechten
Tevens zullen deze warme gerechten geserveerd worden: mini chocolade broodjes,
appel-kaneel broodpudding, vegetarische quiche, saucijzenbroodjes, kaasbroodjes.
De prijs van Belle’s High Tea bedraagt € 24, 50 per persoon, inclusief een glas Prosecco en
onbeperkt Pure thee.

Kinderen
Voor kinderen tot 12 jaar serveren wij een aangepaste Belle High Tea met limonade,
kindersandwiches, zoete broodjes en lekkernijen.
De prijs van Belle’s kinder High Tea bedraagt € 14,50.

Handig om te weten:
 Elke zondag Belle’s High Tea van 13.00 – 16.00 uur, reserveren is mogelijk vanaf 2
personen, op andere dagen is reserveren voor Belle’s High tea mogelijk vanaf 20
personen.
 Voor Belle’s High Tea kunt u tót 24 uur voor aanvang reserveren.
 U kunt tot 24 uur van te voren het aantal personen wijzigen of annuleren, per niet
tijdig geannuleerde gast brengen wij €15,00 in rekening.
 Alle extra dranken (behalve Prosecco en thee) die worden genuttigd, worden apart in
rekening gebracht.
 Wij houden waar mogelijk rekening met dieetwensen.

