
heerlijk genieten!

High Tea
High Wine
High Beer

Roos eten & drinken | Parklaan 4 | 2771 GB Boskoop
0172-766048 | roos@floraboskoop.nl | www.floraboskoop.nl



kinder high tea
Witte chocolade brownie, bonbon lolly, 

broodje kaas, appelflapje, zuurstok en twee pakjes Wicky

HIGH TEA
Op de etagère:

Zoet: chocoladecilinder gevuld met mascarponecrème 
en gemarineerde bosvruchten, witte chocolade brownie,
bonbon lolly en lemon cheesecake
Hartig: fingersandwiches met gerookte zalm, komkommer en roomkaas, 
oude kaas en mosterdmayonaise en boerenham met roomkaas
Warm: scones met marmelade en geslagen room en een mini appelflap

Onbeperkt koffie en thee (uitgezonderd speciaalkoffies)

- Spinata romana -
Deze salami’s worden in kistjes gerijpt waardoor ze 
plat van vorm zijn. Ze worden gemaakt van mager 

varkensvlees met daar doorheen hele peperkorrels. Een 
van de kenmerken is de grove structuur. De spianata 

Romana heeft een zoete smaak.

Reserveer per telefoon 
of per mail.

0172-766048 of 
roos@floraboskoop.nl

19,75
pp

HIGH WINE
Op de plank:

 
Gezouten gefrituurde tuinboontjes, Stiratini (Italiaanse broodstengeltjes) met 

knoflookkruidendip, tapasspiesje van olijven, mozzarella en gedroogde 
tomaat, wrap van gerookte zalm, roomkaas en komkommer, 

Spinata romana,  serranoham en sud ‘n’ sol tomaat, Holtkamp bitterbal, 
gepaneerde torpedogarnaal met chilisaus, spiesje van dadel en mini chorizo 

worstjes en Carl Siegert Brolly (brood lolly) van haver, vijgen en rozijnen

Een mini proeverij bestaande uit:
3 halve glazen uit 

ons wijnassortiment 
(zie wijnkaart)

23,75
pp

HIGH BEER
Op de plank: 

Gezouten gefrituurde tuinboontjes, Stiratini (Italiaanse broodstengeltjes) met 
knoflookkruidendip, tapasspiesje van olijven, mozzarella en gedroogde 
tomaat, wrap van gerookte zalm, roomkaas en komkommer, 
Spinata romana,  serranoham en sud ‘n’ sol tomaat, Holtkamp bitterbal, 
gepaneerde torpedogarnaal met chilisaus, spiesje van dadel en mini chorizo 
worstjes en Carl Siegert Brolly (brood lolly) van haver, vijgen en rozijnen
 
Keuze 1:
Het Grimbergen proefplankje bestaande uit: 
blond, dubbel en trippel (0.15cl)

Keuze 2:
3 bieren van de wisseltap (0.15cl)

Keuze 3:
Kies 3 van onze 35 bieren van de  fles:
(er zijn bieren waar een meerprijs voor berekend wordt) (zie bierkaart)

23,75
pp

High Tea / High Wine / High beer 
dient u minimaal 24 uur van te 
voren te reserveren. Reserveren 

kan vanaf 2 personen.

12,50

per kind

(t/m
 12 jr)

- HIGH TEA -
Volgens een overlevering kreeg Anna, de 7e hertogin van Bedford, rond 1840 tegen 16.00 

uur honger en kon, of wilde, zij niet wachten tot haar avondmaaltijd. Er werd een lichte 
maaltijd voor haar bereid met verschillende theesoorten erbij die de naam tea kreeg. Het 
idee sloeg zo goed aan dat alle Engelse mannen en vrouwen om 16.00 uur thee begonnen 
te drinken. Deze traditie bestaat nog steeds. De Engelse thee is niet alleen een drank, maar 

een lichte maaltijd met een selectie kleine gerechtjes.


