Ontbijt 10
Iedere zondagochtend biedt Tafel 25 de mogelijkheid om te ontbijten. Tussen 10.00 en 11.30 uur kun
je bij ons aan tafel en geniet je van een heerlijk zondags ontbijt.
Ons standaard ontbijt bestaat uit:
1 croissant | 2 mini broodjes | roereitje | kaas |vleeswaar | zoetigheid |
jus d’orange | melk | 2 x koffie of thee.
Het ontbijt is uit te breiden met:
Prosecco
Extra croissant
Extra 2 mini broodjes

4,
1,25
1,25

Yoghurt met muesli
Vers fruitsalade

1,5
3

Op al onze andere openingsdagen is ontbijten ook mogelijk, maar alleen op reservering.

Arrangementen
Heb je iets te vieren, of wil je gewoon gezellig bijkletsen met familie of vrienden? Dan hebben wij de
volgende arrangementen voor je:

High Tea 19,75
Wij serveren een heerlijke High Tea. Onze High Tea bestaat uit 3 gangen. Je start met een heerlijk
kopje soep, daarna volgt een etagère rijkelijk gevuld met hartige gerechtjes en we sluiten af met
overheerlijke, huisgemaakte zoetigheden. Hierbij kun je onbeperkt thee of koffie drinken. (dit
arrangement kan tot 16.00 uur besteld worden. Indien je niet vooraf gereserveerd hebt kan de bereiding
iets langer duren.)

Kinder High Tea 9,5
Voor onze kleine gasten serveren we een kopje soep, sandwiches, klein pannenkoekje en een kleine
tosti. We sluiten af met verschillende zoete lekkernijen.
Tip: Ook heel leuk om als cadeautje aan je vriendje of vriendinnetje te geven!

High Wine 24,5
Tijdens de High Wine maken wij een selectie uit onze wijnen. Per persoon krijg je 4 glazen wijn
begeleid door een aantal bijpassende hapjes.

High Beer 24,5
Tijdens de High Beer serveren wij 4 speciaal biertjes met daarbij een aantal bijpassende hapjes.

Onze arrangementen zijn vanaf 2 personen en alleen op reservering.

Naast onze standaard arrangementen bieden wij de mogelijkheid om bij Tafel 25 je feestje, .
(bedrijfs)borrel, vergadering, bijeenkomst etc. te organiseren Vraag gerust naar de mogelijkheden.
Wij denken graag met je mee

thuisbreng service
Wij zorgen goed voor onze gasten. Daarom bieden wij van vrijdagavond tot en met zondagavond onze
gasten de unieke thuisbreng service aan. Je kunt je thuis laten brengen in onze Tafel25 VIP Shuttle.
gratis | vooraf reserveren | per rit kunnen maximaal 8 personen vervoerd worden | binnen straal van
ca. 10 km | exclusief voor gasten van Tafel25

