
Hartige hapjes

Kant-en-klare hapjes voor het gemak. Even afbakken,  
leuk presenteren op een grote plank of bord en klaar!

Knoflook- 
broodjes
82346

Brie
64047

Mini  
pizza
46290

Mini  
worstenbroodje
112351

Casinobrood
814093

Roomkaas
101006 

Casinobrood
814093

Roomkaas
101006 

Kipfilet  
met  
tuinkruiden
111239

Mosterdsoep
59159

Courgettesoep
55871

Bloemkoolsoep
509075

Javaanse  
kerriesoep
509083

Cressonsoep
59152

Kaassoep
59154

Afbakbroodje
106677

Zalmsalade
85481

High TeaHigh Tea

Tip!  
Deze hartige hapjes kan 

je zelf maken, maar 
het is ook leuk om dit 

samen met (een van de) 
bewoners te doen! 

Beleg een knoflookbroodje 
met een plakje brie, laat 

de brie smelten in de 
oven, 5 minuten op  

180 graden.

Smeer een plak brood 
met roomkaas, beleg 
het met komkommer, 

rucola en kipfilet. 
Leg er een plak brood 
bovenop en snijd het 
in vierkante blokjes. 

Halveer de broodjes 
na het afbakken en 
beleg deze met de 

zalmsalade,  
reepjes komkommer 

en rucola

Rucola
45021

Mini  
quiche
116520

Start de High Tea met  
een klein soepje 

 
Serveer het in een klein glaasje en durf te variëren!  

Kies eens ‘n ander soepje!

Komkommer
517120

Tips voor heerlijke  broodjes

Haal het voorjaar in huis! Zeker in deze tijd is het 
extra belangrijk om jullie bewoners te verrassen.  
Dat hoeft niet moeilijk te zijn. In deze flyer tref je alle 
benodigdheden voor een super gezellige High Tea.



Verrijk de High Tea met  
lekkere chocohapjes 

Voor meer inspiratie  
volg je ons ook op Facebook & Instagram! 

Servet
91915

Macarons
97573

Turkse 
yoghurt
693515

Lange 
vingers
827931

Bonbiance 
cacaotruffels
972922

Stukjes 
cake
98458

Bonbiance 
pindarotsjes
72924

Frambozen
18867

Aardbeien-
jam
857936

Notencake
692535

Tafelloper
91910

Verras de bewoners  
met deze smaakvolle,  
eigengemaakte triflé.  

Stapel van alle ingrediënten 
een beetje in een glas en 

smullen maar! 

Breek de  scone 
open, smeer 
er een laagje 
clotted cream 
op en top het 

af met een jam 
naar  keuze. 
Zoet succes 

 gegarandeerd! 

Voorjaar op  tafel met deze  fleurige  tafelaankleding Café complet
49039

Bonbiance 
roombonbons
55849

Mini scones
228195

Aardbeienjam
857928

Abrikozenjam
891697

Clotted cream
82342

Zoete hapjes

Deze artikelen vind je gemakkelijk terug in de bestellijst ‘High Tea’.  
Klik hier om er meteen naar toe te gaan.

https://www.facebook.com/AanTafelVanHoeckel/
https://www.instagram.com/aantafelvanhoeckel/

