
HIGH TEA
Laat je ver�assen

Bij Saar�je!
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Gun jezelf
eens lekker de tijd

Ideaal voor familie, vrienden en vriendinnen of collega’s 
om bij te praten in een gemoedelijke sfeer.

Perfect te combineren met een workshop zoals bijvoorbeeld 
origami vouwen, sieraden maken of decopatchen.

Niet bij Saar�je! 
We ser�eren een heerlijke mix van zoet en har�ig. 

U hoest  na de tijd niet meer te eten.

Drink je liever koffi  e?
Geen probleem, dan schenken we gewoon 

een lekker bakkie in!

Kijk snel verder voor de verschillende mogelijkheden!

voor een uitgebreidehigh-tea

Denk je bij high-tea alleen aan zoetigheid?



Kraanvogels, Zen, r�st, schoonheid, kracht, pluk de dag en geniet, even 
onderdompelen in een compleet andere wereld, met een eeuwenoude 

cult�ur, nieuwe woorden, nieuwe namen, nieuwe gewoontes.

Het is wat u mag ver�achten van Saar�je’s High-Tea in Japanse sferen.
Er�aar de r�st en schoonheid tijdens deze Japanse thee-reis.

Geniet naast zwar�e- en kr�identhee van diverse soor�en Sencha.
Laat u ver�assen met bijzondere Japanse zoete lekker�ijen, die niet alleen een 

st�eling voor de tong, maar ook een lust voor het oog zijn 
en probeer Dorayaki (japanse pannenkoekjes). Doe inspiratie op met gerechtjes 

als Fukuoko ramen (noodle soep) , macha-scones, 
Wasabi sandwiches, hitoshi… (etc…)

Geser�eerd in prachtig Japans ser�ies en uiteraard 
slow-eten met tjop sticks.

Westers is dat u wel gewoon aan een hoge tafel op een 
comfor�abele stoel zit en in het Nederlands bediend wordt 

(of niet?...).

De lekker�ijen zijn op verzoek uit te breiden met dag�erse Sushi.

En wilt u de beleving compleet maken, reser�eer dan tevens 
een Japanse theeceremonie, in onze Japanse theekamer. 

Zitt end op de g�ond, in Kimono, wordt op t�aditionele 
wijze de Matcha thee voor u bereid en krijg� u uitleg 

over dit eeuwenoude rit�eel.

Sayonara!
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Ouder�ets genieten van een heerlijke high-tea!

• Onbeperkt puur-nat�ur-thee in soor�en en smaken

• Scones met clott ed cream en jam

• Luxe chocolade en fr �it

• Rijke sor�ering zoete en har�ige lekker�ijen 
waaronder har�ige taar�, sandwiches en petit fours

• Seizoensgerecht: salade of smoothie in de zomer, 
soepje in de winter

• Theekransje met 2 kopjes thee
• Scone, chocola en een sandwich
• Theekransje met 2 kopjes thee

Tea-for-two
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