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High Tea

oftewel op de koffie of thee ‘bie Fie’

Tante Fie* dekt de tafel voor jullie met haar mooiste 
servies. Er komen lekkere hapjes voorbij, zoet en 

hartig en deze worden vergezeld van heerlijke 
potjes thee.

De high tea van de Fontein kan gereserveerd worden 
vanaf 2 personen. 

Wij serveren deze high tea alleen op reservering 
(minimaal 2 dagen van tevoren). Tot 24 uur van 
tevoren kan het aantal deelnemers nog worden 

aangepast.

De verschillende gerechten worden in twee gangen 
op tafel gezet. Bij de verschillende gangen worden de 

theepotten ook ververst.
De totale tijdsduur van dit arrangement bedraagt 

maximaal 2,5 uur.

Combineer de high tea met een heerlijke wandeling in 
onze mooie omgeving voor een complete, ontspannen 

middag.

* Tante Fie, oftewel Fie van d’n Ummel was de vorige 
bewoonster van dit complex. Haar beroemde linzenvlaai staat 

nog steeds op onze menukaart en is ook te 
proeven tijdens de high tea ‘de lange zit’

HIGH TEA 
BIJ DE FONTEIN



Ook in deze bijzondere tijd kun je van 
een gezellige high tea komen genieten 
bij ons. We hebben dit arrangement 

speciaal voor jullie samengesteld voor 
deze periode.

Op de afgesproken tijd staat de tafel 
gedekt voor jullie klaar en kunnen jullie 

plaats nemen. 

Er staan kannen thee en diverse hapjes 
en sandwiches op tafel.

In de tweede ronde worden de 
theekannen vervangen en nieuwe 

gerechtjes op tafel gezet.

Willen jullie iets anders drinken? 
Dat kan.

Drankjes kun je bestellen via de QR 
code op tafel.

High tea arrangement

Kannen thee

Diverse luxe belegde sandwiches en 

broodjes (hartig)

Soepje ‘van de dag’

Hartige, warme hapjes

Tafelwater met verse vruchten/kruiden

Scones met jam en roomboter

Heerlijke, kleine gebakjes en 

andere zoetigheden 

\

€ 21,50 per persoon

De tijdsduur van een high tea is maxi-
maal 2,5 uur. Jullie kunnen alle spul-
len op tafel laten staan bij vertrek, wij 

ruimen daarna alles op.

Dit arrangement is te bestellen vanaf 2 
personen. Grotere groepen (die geen 

gezin vormen) worden op veilige 
afstand van elkaar geplaatst.

Ook op 1,5 meter kunnen we het heel 
erg gezellig maken samen.


