Griffel High tea
€ 17,50 per persoon
Genieten met een overvloed aan zoete en hartige hapjes; dat is
onze Griffel High tea,

en dan serveren wij u;
Verschillende soorten thee
Melk
Karnemelk
Diverse mini sandwiches, belegd met:
- kaas en ham
- gerookte zalm
- gerookte kip
Scones
Taartje van de dag
Quiche
Chocoladecake
U kunt een high tea reserveren vanaf 2 personen van maandag
tot en met zaterdag tussen 11:30 en 17:00 uur (ma t/m zat)
en op zondag tussen 13:30 en 17:00 uur.

Geen theeliefhebber? Geen probleem. Wij zetten graag een kan
pittige zwarte koffie voor u.
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Griffel High wine
€ 25,- per persoon
Dé manier van luxe borrelen! Onze high wine bestaat uit een
selectie van verrukkelijke hapjes, geselecteerd door onze chef
vergezeld met heerlijke wijnen. U kunt zelf een keuze maken
uit wit, rood of rosé wijn,
en dan serveren wij u;
3 Glazen wijn
Soepje van het moment
Huisgemaakte zalmbonbon
Carpaccio
Geitenkaasje in spek
Spiesje mozzarella-tomaat-basilicum

Verder zal er een karafje water, olijfjes, kaasstengels en brood
voor u klaarstaan.
U kunt een high wine reserveren vanaf 2 personen van
maandag tot en met zaterdag tussen 11:30 en 17:30 uur (ma
t/m zat) en op zondag tussen 13:30 en 17:30 uur.

Borrelt er iemand liever alcoholvrij? Geen probleem. Geeft u
het even bij de reservering aan? Dan verzorgen wij een
alternatief.
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Griffel High beer
€ 25,- per persoon
Dé manier van luxe borrelen! Onze high beer bestaat uit een
selectie van verrukkelijke hapjes, geselecteerd door onze chef
vergezeld met heerlijk bier. U kunt zelf een keuze maken uit
ons assortiment tapbieren.
en dan serveren wij u;
3 Glazen tapbier
Bitterballen met mosterd
Vlammetjes met chilisaus
Kleine spareribbetjes
Spiesje kipsaté
Oude kaas

Verder zal er een karafje water, olijfjes, kaasstengels en brood
voor u klaarstaan.
U kunt een high beer reserveren vanaf 2 personen van
maandag tot en met zaterdag tussen 11:30 en 17:30 uur (ma
t/m zat) en op zondag tussen 13:30 en 17:30 uur.

Borrelt er iemand liever alcoholvrij? Geen probleem. Geeft u
het even bij de reservering aan? Dan verzorgen wij een
alternatief.
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