
Paviljoen de Bloemert
New Style

Onze koks houden van koken en gebruiken daarvoor diverse 
ingrediënten en specerijen uit zowel binnen als buitenland. 
Wij geven hierbij dan ook aan, dat alle allergenen 

in alle gerechten kunnen voorkomen. 

Wist u dat wij in de herfst en winter ook geopend zijn? Sowieso in 
het weekend maar voor de juiste openingsjden raadpleeg dan 

onze Facebook pagina

Vaak hebben wij op speciale dagen buffeen la dan niet met 
entertainment. Kijk hiervoor op onze site/agenda of Facebook.

High tea*:  
Zoegheden, harge broodjes en diverse theesmaken   14,50
Duur: 1,5 uur

High tea deluxe*: 
Glaasje prosecco, zoegheden, harge broodjes 
en warme hapjes            21,50
Duur: 2 uurDuur: 2 uur

Baby Shower* 
Als high tea deluxe (dan met alcoholvrij drankje) 
aangevuld met leuke babyshower hapjes en 
aankleding.            25,00  

* Enkel op reservering / te boeken tussen 12:30 - 17:00 uur

High Beer*
Flesje blond, tripel en dubbel 
vergezeld van hapjes, zoutjes en bierballen           24,50

High Wine* 
3 glazen wijn (wit, rood, rosé of naar keuze) Hierbij 
serveren wij een broodplankje incl. tapenade, 
kruidenboter etc. hapjes en zoutjes   kruidenboter etc. hapjes en zoutjes               24,50  

* Enkel op reservering en vanaf 2 personen

Warme dranken (alle soorten ook als decafé te bestellen)  

Koffie, thee                            2,20
Espresso                             2,40
Espresso dubbel                           3,40
Cappuccino, koffie verkeerd                        2,40
Warme chocomelk zonder slagroom                      3,00
Warme chocomelk met slagroom                      3,50Warme chocomelk met slagroom                      3,50
Lae macchiato                             3,50
Lae Macchiato Met choco of hazelnoot smaak                   4,75
Irish Coffee - Irish Whisky, bruine suiker, espresso en toee slagroom               7,50
Italian Coffee - Amareo, rietsuiker, espresso en toee slagroom               7,50
Amelander koffie - Nobeltje,  koffie en toee slagroom                 7,50  
Spanish Coffee - Licor 43, espresso en toee slagroom                 7,50
Verse munt thee                           3,50   Verse munt thee                           3,50   

Gebak  

Appelgebak - Heerlijk puntje appelgebak   met slagroom                4,00
            zonder slagroom               3,50
Cheesecake - Met aardbeiensaus en slagroom                    5,50
Wafel - Suikerwafel met warme kersen en slagroom                  5,50
Red Velvet  - Amerikaanse topper met o.a. cheesecake en wie chocolade            4,50

Heb jij zin om ons team te versterken? 
Overleg dan met Albert of Rosy wat de mogelijkheden zijn.


