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High tea of High Burger - Culinair Giethoorn

Actief culinair uitje in Giethoorn
Geniet van de High Tea of High Burger in een mooie en rustieke omgeving. Combineer een deze high service met diverse activiteiten. Onze
sfeervolle locatie in hartje Giethoorn heeft alles in huis voor een ontspannen dagje uit.

Het programma:
Optie 1
Ontvangst met een warme consumptie en boerenbrok (20 minuten). Aansluitend heeft u 2-3 uurtjes vrije tijd om het dorp te bezoeken en sluit
u af met een high tea of high burger
Optie 2
Ontvangst in met een warme consumptie en boerenbrok (20 minuten). Aansluitend stapt u in de fluisterboot of kano voor een tocht van 3 uur
door Giethoorn of een rondvaart van 1 uur door Giethoorn en sluit u af met een high tea of High burger
Wilt u uw uitje uitbreiden met een extra activiteit, kijk dan onder het tabblad aanbieder naar de extra mogelijkheden.

High Tea
De high tea wordt in 2-gangen geserveerd en bestaat uit o.a. brownies, muffins, scones, petit fours, cakejes, soesjes, sandwiches, stokbrood
tranches, chocolade, petit crolines en focaccia. Tijdens de high tea kunt u genieten van diverse thee melanges en u kunt daar onbeperkt
gebruik van maken. (Koffie is eventueel mogelijk, niet onbeperkt).

High Burger
Koud
- Mini donut
- Macarons
- Nachos
- Burger sandwiches
Warm:
- Chicken mini burger
- Black Angus mini burger
- Vegan Mini burger
- Onion rings
- Potato's

Bij deze High Tea of High Burger is inbegrepen:
Ontvangst met warme consumptie met boerenbrok
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High tea of high burger

Prijs € 27,50 p.p. vanaf minimaal 2 personen
Optie 2
Ontvangst met warme consumptie met boerenbrok
3 uur fluistervaren of kanovaren
High tea of high burger

Prijs € 39,50 p.p. Vanaf minimaal 4 personen
Toeslag:
Beers and burgers € 9,00 p.p.
De prijzen van dit High Tea of High Burger arrangement is geldig tot en met 31 december 2021.

High tea of High Burger - Culinair Giethoorn

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 2/2

