
INFORMATION GROUPS & PARTIES
(voor groepen vanaf 20 personen)

BOEKEN

U kunt telefonisch boeken, maar u bent altijd welkom om langs te komen om uw reservering door te spreken en te
plaatsen. Daarnaast kunt u, in overleg, vrijblijvend een optie nemen op een bepaalde datum. Heeft u uw boeking 
geplaatst? Dan krijgt u een bevestiging van ons. Denk bij het boeken niet alleen aan de juiste datum en tijd, maar ook 
aan het exacte aantal personen en eventuele diëten.

BETALINGEN

Voor betalingen kunt u gebruik maken van Pincode, Master Card of Visa Card.
Het is mogelijk om op rekening te betalen. Voor rekeningen onder de e 1000,- berekenen wij echter wel e 10,-
administratiekosten voor deze service (m.u.v. vergaderarrangement of studiedag).

ANNULERINGEN

Wij zijn er bij Tea Time trots op dat wij alles vers bereiden. Het is daarom van belang dat wij van tevoren het juiste aantal
personen weten. Heeft u een groepsarrangement geboekt, dan kunt u het juiste aantal personen tot uiterlijk een week van
tevoren doorgeven. Heeft u een keuze gemaakt van onze menukaart, dan kunt u het juiste aantal personen tot uiterlijk
24 uur van tevoren doorgeven.  Bij verzuim brengen wij in rekening wat u ons in eerste instantie heeft doorgegeven.

VERGADERARRANGEMENT/
STUDIEDAG

Een geheel verzorgde dag in onze 
Dining Room, bestaande uit:

• ONTVANGST MET KOFFIE
 EN GEBAK

• ONBEPERKT KOFFIE, THEE
 EN WATER*
• 

LUNCH:
 Bestaande uit soep, royale
 selectie sandwiches en crisps

•
 
TEA TIME:

 Thee met een scone, jam en
 clotted cream

 Prijs is gebaseerd op een minimum
 van 8 personen

* Eventuele andere consumpties
 zijn voor eigen rekening.

 N.B. 
 Voor het betalen op rekening
 berekenen wij bij dit arrangement geen 
 administratiekosten.

Prijs p.p. e 39,50
Ruinerweg 4  •  7932  PD  •  Echten (Dr.) 

Telefoon 0528 - 371051 • www.teatime.nl • IBAN  NL81 INGB 0670 7909 07

TEA ON WHEELS

Een compleet verzorgde Afternoon Tea of High Tea bij u thuis of in uw bedrijf? Dat is mogelijk met onze cateringservice
Tea On Wheels. Wij zorgen voor alles, van het personeel in traditioneel Engels kostuum tot het serviesgoed en van de
thee tot de hapjes. Onze Tea On Wheels is zeer geschikt voor een originele invulling van verjaardagsfeesten, presentaties,
tuinfeesten en vergaderingen.

HOE WERKT HET?

U reserveert tenminste drie dagen van tevoren. Op de door u gewenste datum komt ons personeel bij u voorgereden in
onze Morris Minor Van. Wij zorgen ervoor dat wij minimaal een uur van tevoren aanwezig zijn om alles klaar te zetten.
Ons personeel is beschikbaar om de ‘Tea’ toe te lichten, uw gasten te bedienen en alles in goede banen te leiden. Hier-
door kunt u zich geheel aan uw gasten wijden. Na afloop ruimt ons personeel af en uiteraard nemen wij alle afwas weer mee.

AFTERNOON TEA

Deze ‘Tea’ bestaat uit een royale selectie sandwiches, scones met jam en clotted cream, cake en biscuits.

Prijs p.p. e 26,00

HIGH TEA

Deze ‘Tea’ bestaat uit een luxe buffettafel gevuld met quiche, een royale selectie sandwiches, scones met jam en clotted
cream, chocolate éclairs en diversen soorten cakes, zoals fancy cakes en fruit cakes.

Prijs p.p. e 31,50

N.B. Genoemde prijzen zijn geldig voor groepen vanaf vijftien personen en zijn inclusief bediening (twee uur lang),
 BTW en vervoerskosten. Prijzen zijn geldig voor bezorging binnen een straal van 40 kilometer rond Tea Time.
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