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High  Tea à la  Maison Culinair   
 
Een heerlijke High Tea is een uitstekende combinatie van hartige en zoete lekkernijen. 
Verschillende broodsoorten voor de hartige hapjes.  
 
Een voorbeeld: zalm en roomkaas, tomaten tapenade met rauwe ham, Parmezaanse kaas 
en lekkere salades. Voor de zoete gerechtjes kunt u kiezen uit verschillende soorten taartjes, 
cup cakes en scoons met jam en slagroom. Ook zijn onze luxe bonbons een goede keuze bij 
een high tea.   
 

 Sandwich zalm / kruidenkaas 
 Sandwich kip-fruit salade 
 Sandwich Serranoham / tomaat 
 Sandwich Paté (bij warm weer, vervangen door Franse kaas) 
 Scoons met jam en slagroom 
 Petit fours 
 Bonbons 
 Verschillende soorten thee 
 Glaasje mousse (in het seizoen aardbeien) 
 Glaasje krab (of andere salade naar keuze) 

 
 

Richtprijs 18,50 euro/persoon  
(De High Tea is geheel aan uw wensen aan te passen, geen beperkt aantal personen) 

 
   

High  Cheese à la  Maison Culinair   
 

Een High Cheese, dat is weer eens wat anders om uw gasten te verwelkomen. Verras ze 
door verschillende kaassoorten op een geheel andere wijze te presenteren. Gecombineerd 
met noten, zuidvruchten, chutneys, crackers en uiteraard heerlijk brood. Gezien het grote 
assortiment verschillende kazen is het onmogelijk om een richtprijs te geven.  

 

Wij doen u graag een prijsopgave 
(De High Cheese is geheel aan uw wensen aan te passen, geen beperkt aantal personen) 
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Ontbijt à la  Maison Culinair   
 
Genieten van een zorgeloos ontbijt? Bij Maison Culinair kan het allemaal. Ook uitermate 
geschikt als Moeder- of als Vaderdag cadeau. 
 
Voorbeeld van een standaard ontbijt: 
 

 Zalmmousse  
 Gekookt ei  
 3 soorten vleeswaren  
 2 soorten kaas  
 2 soorten Franse kaas  
 Vers gemaakte jam  
 Chocolade vlokken  
 Verse kwark  
 Vers fruit  
 Versgeperste Jus d’orange  
 Diverse soorten thee  
 Koffie  
 Petit fours  
 Luxe bonbons  
 Boeren roomboter  
 Verschillende soorten brood, broodjes en croissants crackers en beschuit   
 Prosecco (=optioneel niet in prijs inbegrepen) 

 
 

Richtprijs 25 euro/persoon  
(Ontbijt à la Maison Culinair is geheel aan uw wensen aan te passen, geen beperkt aantal personen) 

 

 

Vanaf 1 Januari 2021 is het verplicht aan te geven welke allergenen er in 
onze producten zitten. Indien u ons bij uw bestelling aangeeft waarvoor u 

allergisch bent treffen wij de benodigde maatregelen. 


