
 

Welkom 

 
Onderstaande high tea arrangementen zijn beschikbaar vanaf 20 personen, de prijzen van de 
arrangementen en de bijbehorende zaalhuur zijn gebaseerd op een arrangementsduur van 2 uur.  
Wij bieden verschillende arrangementen aan maar uiteraard is het ook mogelijk om de arrangementen 
uit te breiden met een van de onderstaande toevoegingen.  
 
Onderstaand is slechts een selectie van wat wij voor u in De Raedtskelder kunnen verzorgen. Bij 
eventuele vragen en/of het aanvragen van een offerte op maat, kunt u contact met ons opnemen. 

 

HIGH TEA 

• Scones met clotted cream en jam 

• Sandwiches met ham en eiersalade  

• Huisgemaakte quiche om te delen  

• Huisgemaakte patisserie & een Cutie Pie om te delen (wisselend assortiment) 

• Royaal assortiment van diverse thee 
22,50 p.p incl. btw | 20,65 p.p. excl. btw         

HIGH TEA DELUXE 

• Scones met clotted cream en jam 

• Sandwiches met serranoham en zalm  

• Huisgemaakte quiche om te delen  

• Kopje tomatensoep  

• Huisgemaakte patisserie & een Cutie Pie om te delen (wisselend assortiment) 

• Royaal assortiment van diverse thee  

• Karaffen water op tafel 

• Supplementen: Verse munt, gember, schijfjes citroen en honing  
24,50 p.p incl. btw | 22,50 p.p. excl. Btw 

HIGH ICE TEA  
Naast onze High Tea en High Tea Deluxe serveren wij ook een zomerse versie. 
De verkoelende High Ice Tea: Genieten van huisgemaakte heerlijkheden, twee soorten Ice Tea en 
uiteraard sorbetijs als afsluiter.  

• Twee soorten Ice Tea 

• Scones met clotted cream en jam 

• Sandwiches met serranoham en zalm 

• Wafels met fruit  

• Huisgemaakte patisserie & een Cutie Pie om te delen (wisselend assortiment) 

• Sorbetijs 
22,50 p.p incl. btw | 20,65 p.p. excl. btw  
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Uitbreidingen 
De high tea kunt u uitbreiden met de volgende onderdelen.   
De meest voorkomende onderdelen staan hieronder uitgeschreven.  
Maar vraag gerust naar de verdere mogelijkheden die wij u kunnen bieden. 
  

 Prijs INCL. 

BTW p.p.  

Prijs EXCL. 

BTW p.p.  

Dranken   

Frisdranken bestellen op nacalculatie (vanaf) 2,60 2,38 

Ontvangst met een glas Cava  6,50 5,35 

Yoghurt smoothie 4,- 3,65 

Gerechten   

Groene salade met gegrilde groenten 2,50 2,30 

Kop soep | kleine portie  2,25 2,05 

Kop soep | grote portie  4,50 4,10 

Pasta-tonijnsalade gegarneerd met zalm  7,- 6,40 

Quiche | eenpersoons portie 4,- 3,65 

Overig    

Arrangement verlengen (per halfuur) 3,50 3,20 

 

Zaalhuur 

Voor het afhuren van de locatie berekenen wij per arrangement/dagdeel de zaalhuur. 
Het combineren van verschillende arrangementen kan een korting v/d zaalhuur met zich meebrengen.  
Plaatst u een boeking op maandag, dinsdag of woensdag?  
Dan ontvangt u een korting van 25% op de zaalhuur.  
  

Soort arrangement: 

Lunch, brunch & High Tea 

 

Prijs INCL. 

BTW 

Prijs EXCL.  

BTW  

Zaalhuur bij een omzet tot €600,- €125,- €103,50 

Zaalhuur bij een omzet tussen €600,- tot €900,- €75,- 

 

€62,- 

 

Zaalhuur bij een omzet boven de €900,- €0,- €0,- 

 


