ROYAL AFTERNOON TEA

Hoewel het de Engelsen zijn die thee tot hun nationale drank verheven hebben,
mag de theedrinker er op zijn tijd aan herinnerd worden dat deze gedroogde
blaadjes in den beginne hier, in Amsterdam, voor het eerst in Europa arriveerden.
In 1610 presenteerde de Verenigde Oost-Indische Compagnie de eerste thee aan ‘t Huys
van Oranje. De koninklijke waardering voor deze geraffineerde drank verspreidde
zich snel.
Nu is het schenken van thee symbool geworden van gastvrijheid en hoffelijkheid.
Wij zijn vereerd u als gast te hebben, waarbij u ons in de gelegenheid stelt een
waarlijk koninklijke selectie van de fijnste theesoorten te presenteren naast een
aantal exquise heerlijkheden van onze chef.
England has been renowned for its tea tradition, but the first tea was actually
imported into Amsterdam.
In 1610, the United East Indian Company first presented the first precious tea leaves
to The House of Orange, the Dutch Royal family. The appreciation for the elegant
beverage quickly spread, and ever since drinking Afternoon Tea has become a
symbol of distinction and hospitality.
We feel honoured to have you as our Guest, enabling us to present our truly
“Royal Selection” of the world’s finestteas, accompanied by exquisite delicacies
from the Amstel’s chef.

ROYAL AFTERNOON TEA €47.50
Pain Surprise; gerookte zalm, komkommer, gerookte kiprollade en eier/waterkers salade
Pain Surprise; Smoked salmon, cucumber, smoked chicken and egg/watercress salad
Foccacia met runderpastrami en Parmezaanse kaas
Foccacia with beef pastrami and Parmesan cheese
Melkbroodje met gegrilde courgette, hutenkäse en tomatenpesto
Milkbread with grilled courgette, cottage cheese and tomato pesto
Scones, naturel en kersen met clotted cream en jam
Scones, natural and cherries with clotted cream and preserves
Pralines met abrikoos en bosvruchten
Praline with apricots and forest fruit
Amandeltartelette met frambozenmousse
Almond tartlet with raspberries mousse
Citroen Madeleine
Lemon madeleine
Rijke fruitcake
Rich fruit cake
Quiche met gerookte zalm
Smoked salmon quiche
garnalen croquet
shrimp croquette
Oriëntaals kiptulpje
Oriental chicken wing

Voorbereiden salonboot voor ontbijt of “afternoon tea” en servies terugbrengen € 60,*Prijzen en wijzigingen onder voorbehoud
Preparing boat for breakfast or afternoon tea and bringing back the china € 60,*Prices and modifications under reserve.

*Prijzen en wijzigingen onder voorbehoud

