
     

 

 

HIGH TEA MOOD 
Heeft u iets te vieren, of wilt u graag met een leuk gezelschap genieten van zoete en 

hartige lekkernijen in combinatie met bijvoorbeeld een glaasje bubbels? Bekijk dan 

eens ons high-tea assortiment. 

 

De Baan Alkmaar en Food for the Mood hebben drie arrangementen High -

Tea voor u.  Allen royaal gepresenteerd met Engels servies en etagères, rijkelijk 

belegde sandwiches, scones, clotted cream en veel zoetigheid. Te bestellen vanaf 

minimaal 20 personen. 

 

High Tea Basic € 17,50 p.p. 

De ‘basic’ high tea bevat uiteraard verschillende zoetigheden en heerlijke hartige sandwiches. 

Daarnaast wordt ook een verse quiche bereid met bladspinazie, truffel en ricotta. De zoetigheden 

bestaan uit scones vers uit de oven met zelf gemaakte aardbeienjam en echte clotted cream, 

brownies, slagroomsoesjes en natuurlijk bonbons. De sandwiches zijn onder andere belegd met 

zalm, kip pesto, scharrelei salade en pruimtomaten met kruidenkaas.  

 

Zoetigheden 

• Scones met aardbeienjam en echte clotted cream 

• Brownie met walnoten 

• Slagroomsoesjes en bonbons 

 

Quiche 

• Quiche van bladspinazie, truffel en ricotta 

 

Sandwiches 

• Zalm met roomkaas, kappertjes en rucola 

• Kip pesto met salade mesclun en komkommer 

• Scharrelei salade sandwich 

• Pruimtomaten sandwich met kruidenkaas 



Scala aan theesmaken van Pickwick 

• Citroen, kristalsuiker 

 

 

  



High Tea Good Mood € 19,50 

Naast natuurlijk ook hier de zoete en hartige lekkernijen krijg je bij deze variant net 

iets extra’s. Namelijk onze vers gemaakte cheese-cake met limoen, onze welbekende 

quiche Lorraine en extra sandwiches met parmaham en pijnboompitten! 

Gegarandeerd een Good mood met deze heerlijke High Tea variant.  

 

Zoetigheden 

• Scones met aardbeienjam en echte clotted cream 

• Brownie met walnoten 

• Slagroomsoesjes en bonbons 

• Cheesecake met limoen 

 

Quiches 

• Quiche Lorraine 

• Quiche van bladspinazie, truffel en ricotta 

 

Sandwiches 

• Zalm met roomkaas, kappertjes en rucola 

• Kip pesto met salade mesclun en komkommer 

• Scharrelei salade sandwich 

• Pruimtomaten sandwich met kruidenkaas 

• Sandwich met Parmaham en pijnboompitten 

 

Scala aan theesmaken van Pickwick 

• Citroen, kristalsuiker 

 

 

 
  



High Tea Bubbles € 22,50 

Om van de gelegenheid gebruik te maken en extra uit te pakken hebben we ook de 

variant met bubbels. Naast de heerlijke Italiaanse Prosecco wordt de high tea verder 

uitgebreid met petit-fours, sandwiches met wilde weide kaas, ham en tomaat! Ultiem 

genieten met de high tea van Food for the Mood! Bekijk hier de lekkernijen van het 

Bubbles arrangement. 

 

Zoetigheden 

• Scones met aardbeienjam en echte clotted cream 

• Brownie met walnoten 

• Slagroomsoesjes en bonbons 

• Cheesecake met limoen 

• Petit Fours 

 

Quiches 

• Quiche Lorraine 

• Quiche van bladspinazie, truffel en ricotta 

 

Sandwiches 

• Zalm met roomkaas, kappertjes en rucola 

• Kip pesto met salade mesclun en komkommer 

• Scharrelei salade sandwich 

• Pruimtomaten sandwich met kruidenkaas 

• Sandwich met Parmaham en pijnboompitten 

• Healthy Sandwich met wilde weide kaas, ham en tomaat 

 

Scala aan theesmaken van Pickwick 

• Scala aan theesmaken van Pickwick 

• Citroen, kristalsuiker en servetten 

 

Bubbels 

• Heerlijke Italiaanse Prosecco! 

 

 

https://www.foodforthemood.nl/food-mood/high-tea-mood/high-tea-bubbels/

