
INFORMATION GROUPS & PARTIES

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 6 personen

* Eventuele andere consumpties zijn
 voor eigen rekening.

 N.B. 
 Voor het betalen op rekening berekenen
 wij bij dit arrangement geen admini-
 stratiekosten.

Prijs p.p. e 41,50

RESERVEREN

U kunt telefonisch reserveren, maar 
u bent altijd welkom om uw reser-
vering  door te spreken of vast te 
leggen. In overleg kunt u vrijblijvend 
een optie nemen op een bepaalde 
datum. Heeft u bij ons gereserveerd? 
Dan krijgt u een bevestiging van ons. 

Denk bij het reserveren 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,- administratie-
kosten voor deze service (m.u.v.
vergaderarrangement of studiedag).

ANNULERINGEN

Wij bereiden alles vers, daarom is 
het belangrijk dat wij van tevoren het 
juiste aantal personen weten. Voor 
een groepsarrangement 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.
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BUCKS’ FIZZ

Een bijzondere manier uw gasten 
te ontvangen? Dan is de Bucks’ Fizz 

heel geschikt.

 TYPISCHE ENGELSE COCKTAIL
bestaande uit jus d’orange en prosecco

Per per glas e 4,25

THE WINDSOR TEA

Deze combinatie van onze High Tea 
en Royal Tea in buffetvorm is

speciaal voor groepen ontwikkeld en 
biedt een complete maaltijd die al 

jaren zeer populair is.

WARME QUICHE
�

EEN ROYALE SELECTIE
SANDWICHES

�
SCONES MET JAM EN CLOTTED 

CREAM 
�

FANCY CAKES
�

CHOCOLATE ÉCLAIRS
�

VERSCHILLENDE SOORTEN CAKES
�

CHOCOLATES & BISCUITS
�

BOTTOMLESS TEAPOT
(onbeperkt thee)

min. 15 personen (Duur ± 3 uur)
Prijs p.p. e 25,–

SANDRINGHAM TEA

KOPJE SOEP
�

PUNTJE WARME QUICHE
�

SANDWICHES & CRISPS
�

KAAS SCONE
met zeezout gezouten roomboter

�
NATUREL SCONE

met jam en clotted cream

�
DIVERSE “MINI BITES”

(hartige hapjes) 

�
HOMEMADE CAKES

� ONBEPERKT THEE OF KOFFIE

min. 30 personen (Duur ± 3 uur)
Prijs p.p. e 27,50

DESSERT BUFFET

PINEAPPLE UPSIDE DOWN CAKE
�

STICKY TOFFEE CAKE
geserveerd met warme custard

�
HOT CHOCOLATE FUDGE CAKE

�
ENGLISH TRIFLE

(met o.a. custard, cake en vruchten)

�
LEMON MERINGUE PIE

min. 30 personen
Prijs p.p. e 10,50 

HOT & COLD BUFFET

“HOMEMADE” SOEP
twee soorten met vers stokbrood

en roomboter

�
KOUDE GERECHTEN

• Potato salad (aardappelsalade)

• Waldorf salad
 met o.a. bleekselderij, appel en walnoten

• Seasonal salad
 seizoensgebonden salade

• Savoury cheese scone loaf
• Stokbrood
 met kruidenboter, pesto, tomatenboter

�
WARME GERECHTEN

drie keuzes uit de volgende gerechten

• Chicken, ham & mushroom pie
 (kip, ham & champignons)

• Steak Pie (rundvlees)

• Cottage Pie
 (rundergehakt en aardappelpuree)

• Vegetarian Pie
 (groente en kaassaus)

• Macaroni cheese
 (vegetarische warme schotel met
 een heerlijke kaassaus)

min. 15 personen (Duur ± 3 uur)
Prijs p.p. e 29,50

TEA ON WHEELS

Een compleet verzorgde High Tea
bij u thuis of in uw bedrijf?

Dit is mogelijk met onze catering-
service Tea On Wheels.

Wij zorgen voor alles, van 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.

HIGH TEA
Deze ‘Tea’ bestaat uit een luxe

buffettafel gevuld met:

• quiche
• een royale selectie sandwiches
• scones met jam en
 clotted cream
• chocolate éclairs 
• diversen soorten cakes,
 zoals fancy cakes en fruit cakes.

Wij bezorgen binnen een straal van 25 km
rond Tea Time. Reservering minimaal drie 
dagen van tevoren.

min. 25 personen (Duur ± 2 uur)
Prijs p.p. e 32,–


