Lekker

eten en drinken

Het adres voor uw High Tea op ons gezellige binnenterras of
bij mooi weer op de steiger aan het riviertje de Giessen.
Bij Lekker kunt u genieten van een romantische Tea-for-Two
tot een grootse High Tea-party tot 40 personen. dhgfdhghghs
Onze High Tea bestaat uit drie gangen. Wij serveren bij elke
gang een bijbehorende thee van Thieme's Echte Thee met
gezuiverd water voor een ultieme smaakbeleving (of koffie).
De eerste gang serveren wij:
• 3 soorten sandwiches met zalm, ei en komkommer;
• bladerdeeg hapje en een mini quiche.
Vervolgens:
• stukje bavarois van witte chocolade & champagne;
• echte clotted cream uit
Engeland (Rodda's);
• overheerlijke scone;
• huisgemaakte jam;
• muffin;
• slagroom soesje.
En tot slot:
• huisgemaakte zachte
chocolade taart;
• een overheerlijke bonbon
van Tosca.
Prijs per persoon € 19,75
Minimaal een dag van te voren reserveren.
Heerlijkheden kunnen variëren afhankelijk van het seizoen.

In navolging van onze unieke High Tea, kunt u nu ook
genieten van onze High Wine. Een leuke manier om iets te
vieren of gewoon zomaar. Wij serveren de High Wine in twee
gangen. De eerste gang bestaat uit:
• wraps met zalm en rosbief;
• mini sandwiches met kalkoen en
carpaccio;
• amuse van rivierkreeftjes en
komkommer.
En bij de tweede gang serveren wij:
• bladerdeeg hapje en mini quiche;
• diverse vleeswaren;
• rozijnen-notenbrood;
• verschillende streekkazen met appel-perenstroop.
Hierbij serveren wij twee glazen bijpassende wijn of
alcoholvrije cocktails.
Prijs per persoon € 19,75.
Minimaal een dag van te voren reserveren.
Hapjes kunnen variëren afhankelijk van het seizoen.
Doetseweg 43, 3381KE Giessenburg
www.lekker-etenendrinken.nl. Telefoon 06-51576543.
Donderdag tot en met zaterdag van 10:00 tot 17:00.
Voor groepen ook op andere dagen en tijden mogelijk.
Lekker bevindt zich in De Graanbuurt en is gelegen in de
Alblasserwaard langs het riviertje De Giessen. U vindt er
eigentijdse winkels met een buitengewoon assortiment,
gevestigd in de historische inpandige winkelstraten (De
Graanschuur en De Kolenbeurs). Sfeervol winkelen in
combinatie met onze High Tea of High Wine.
Doetseweg 34-51, Giessenburg www.graanbuurt.nl

