AFTERNOON TEA

Duurzaam ondernemen is een belangrijke bedrijfsdoelstelling van
Hotel Ridderkerk. De beheersing van de milieubelasting van
het hotel speelt daarin de belangrijkste rol. Het management en
alle medewerkers zijn hiervoor verantwoordelijk. Om invulling
te geven aan deze bedrijfsdoelstelling volgt Hotel Ridderkerk
de richtlijnen van de Green Key, een Europees erkend keurmerk
van de Stichting Keurmerk voor Milieu, Veiligheid en Kwaliteit. Kijk op
www.greenkey.nl voor meer informatie.

Krommeweg 1 Ridderkerk - 0180 646900
receptie@ridderkerk.valk.com - hotelridderkerk.nl

AFTERNOON TEA

AFTERNOON TEA

Welkom in Hotel Ridderkerk.
Leuk dat u heeft gekozen voor
onze Afternoon Tea!

Op de etagère vindt u onderstaande hapjes:

Bij de Afternoon Tea serveren wij onbeperkt thee,
koffie en mineraalwater.

Glaasje met kersenyoghurt, crème fraîche, kruidkoek,
koekkruim, framboos en mint.
Mini quiches met groenten, brie en peer
Mini pasteitje met ragout van kip en sereh
Spiesje van courgette en zoete aardappel

Voor de kinderen serveren wij een heerlijke
Kinder Afternoon Tea met onder andere poffertjes,
sandwiches, fruit en snoepjes.

Wij serveren onze Afternoon Tea dagelijks
tussen 12.00 uur en 17.00 uur.
Reserveren is noodzakelijk.
Prijs
€ 19,50 per persoon
kinderen van 4 tot 12 jaar € 9,75
kinderen tot 4 jaar gratis

U kunt uw Afternoon Tea natuurlijk ook combineren
met een heerlijk glaasje wijn.
Jaume Serra Cava 

glas € 5,50

Terrasses du Sud Chardonnay 

glas € 3,45

Dos Camelidos - Reserva Carmenere
Colchagua Valley 

glas € 4,25

Terrasses du Sud Merlot 

glas € 3,45

Dos Camelidos - Viognier reserva
Colchagua Valley 

glas € 4,25

Witbrood belegd met zalm, kruidenkaas
en verse dille
Volkorenbrood belegd met oude kaas en piccalilly
Tomatenbrood met kipfilet en pesto van tomaat
Crouton met kruidenkaas, Pata Negra en
Parmezaanse kaas
Spiesjes van mozzarella, gedroogde en verse tomaat

Cheesecake met frambozengelei en een pecannoot
Huisgemaakte ‘Whitie’ met witte choco crisp
Sneeuwbal
Scone met jam en crème fraîche
Cappuccino soesjes
Macarons
Vers fruit

Heeft u een allergie? Meld het ons!

