
Theeschenkerij  Something Else 
Website:www.theeschenkerijsomethingelse.nl , informeel en kraakvers 

Homemade bakery, Hightea, Afternoontea en andere Lunch koffie en theespecialiteiten 

Theeschenkerij Something Else VOF 
Professionele Traditionele Engelse Tea’s aan huis of bedrijf. Koffietafel, brunch lunch en teaspecialiteiten 

Voor winkelend publiek. Ook dieet. Gezelschappen tot ong. 50 personen. Bij u op locatie in overleg tot 100 p. 

Grote St.Jansstraat 11, 3811 HX Amersfoort. Tel 0334756644. e-mail walterbroek@gmail.com 
Raborek. NL25RABO0325788073 k.v.k. 59627816  btwnr NL853577468B01 

 

 

HERFST( 1 OKTOBER -15 DECEMBER 2021) 

Hightea 
4 soorten losse thee in sterkte oplopend naar smaak en voorkeur 

Paddenstoelenpastis quiche 
Blauwe kaas vijgen quiche 

 
Sandwich bospaddenstoelen rucola 

Wrap gevuld met hummus tomaat fetta en rucola 
Zachte kaaspaté op toast 

 
Scone met clotted cream jam en lemoncurd 

Vijgen cheesecake 
Wortel-dadel-appel-taart / Hazelnoten taart 

Bonbon 
 

Afternoontea 
3 soorten losse thee in sterkte oplopend naar smaak en voorkeur 

Sandwich bospaddenstoelen rucola 
Wrap gevuld met hummus tomaat fetta en rucola 

 
Scone met clotted cream jam en lemoncurd 

Vijgen-cheesecake 
Wortel-dadel-appeltaart/ Hazelnoten taart 

Bonbon 
 

Engelse Lunch 
2 soorten losse thee in sterkte oplopend naar smaak en voorkeur 

Hartige taart naar keuze uit het high tea-menu 
Sandwich bospaddenstoelen rucola 

Wrap gevuld met hummus tomaat fetta rucola 
2 scones met clotted cream jam en lemoncurd 

 
Hightea €28,50 p.p(gezelschappen vanaf 16 volwassenen €26,50 p.p. 

Afternoontea €23,50 p.p.( gezelschappen vanaf 16 volwassenen 21,50 pp.) 
Engelse lunch €19,00 p.p. kinderen van 4 tot 12 jaar de helft v.d.prijs, op verzoek kan voor 

hen het menu worden aangepast. Gluten/lactosevrij + €4,00 
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