High Tea
60 33 771
Een “High Tea” is een uitgebreide theeronde in de middag.
Bij Boerderij de Middenhof kunt u een High Tea reserveren van
13.30 uur tot 16.00 uur. (2,5 uur)
Een High Tea bestaat uit diversen zoete lekkernij en hartige hapjes,
geserveerd met verschillende theesoorten.
De “High Tea” is zoveel mogelijk samengesteld met
producten uit de regio en versbereid
-

opbouw High Tea arrangement Zoetigheden met o.a.:

Koekjes en bonbons
Huisgemaakte seizoensgebonden dessertjes
***************
Scone met marmelade
***************
Soepje van de dag met luxe belegde broodjes
***************
Hartige hapjes met o.a.:
Quiche, ambachtelijk kroketje, hartige muffin, bladerdeeghapje
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Prijs per persoon € 23,50 | Kinderen onder de 12 jaar € 1,25 per levensjaar
Koffie- en thee inclusief, overige drankjes op nacalculatie van het werkelijk verbruik.

OVER BOERDERIJ DE MIDDENHOF
BRASSERIE “’T VOORHUIS”
Wie kiest voor een avondje culinair genieten komt al snel terecht in de brasserie. Hier kunt u genieten
60 33 771
van een heerlijk avondje uit! Een keuze uit de a-la-carte menukaart of een complete 3, 4, 5 of ?
gangen diner behoort tot de mogelijkheden. De brasserie is zowel geschikt voor een zakelijk diner als
met man/vrouw, vriend/vriendin, familie etc. In de brasserie is ook de authentieke wijnkelder te vinden,
hier kunt u ook zelf een flesje wijn naar keuze uitzoeken, hoe leuk is dat?! In de brasserie wordt ook
van dinsdag t/m zondag de lunch geserveerd!.
TAPAS RESTAURANT “LA CASA DE VERANO”
‘La Casa Verano’ is hét tapas restaurant van Nieuwegein en omstreken.
Het Tapas restaurant is het 3e restaurant in Boerderij de Middenhof. In de voormalige ruimte van de
"oude" bistro is er voor de Middenhof en haar gasten, een nieuw concept! Er is bewust gekozen voor
een aparte naam, website etc. om zo differentiatie aan te brengen tussen de restaurants.
Dit gedeelte van de boerderij werd vroeger gebruikt als "zomerhuis" waar de boerenfamilie in de
zomermaanden verbleven. Vandaar de naam La Casa de Verano (=het zomerhuis in het Spaans).
Anders dan de traditionele tapas restaurants! In La Casa de Verano kunt u (onbeperkt) genieten
van de op eigen wijze bereide tapas met louter verse ingrediënten. Welke in huis, door
gerenommeerde koks worden bereid en natuurlijk in een open keuken! Op de menukaart vele tapas
(achtige) gerechten met o.a. vlees, vis- en vegetarische gerechten. Kortom voor de liefhebbers van
kleine gerechtjes is er keuze genoeg.
PANNENKOEKENHUIS & PIZZABAR “DE DEEL”
In het pannenkoekenhuis is het assortiment verder uitgebreid met Pizza’s! Naast de traditioneel
gebakken pannenkoeken met speciaal voor het pannenkoekenhuis samengestelde bloem van de
molen uit IJsselstein, worden er pizza’s gebakken in een hout- gestookte oven.. en dat proeft U! Alle
gerechten worden bereid in de open keuken en kunnen de “kids” kijken hoe hun pannenkoek- of pizza
wordt gebakken. Voor de kleine kids is er een gezellige speelhoek zodat u gezellig kunt nagenieten
wanneer de kids zich vermaken. Kortom u bent van harte welkom met uw hele gezin, familie en
vrienden
BEREIKBAARHEID EN PARKEREN
De boerderij ligt centraal in Nederland, nabij de A2, A12 en de A27/28. Is prima met openbaar vervoer
bereikbaar (3 minuten lopen vanaf de tramhalte, welke praktisch achter de boerderij stopt) en is er een
eigen groot- en gratis parkeerterrein. Kortom de ideale plek voor gasten die vanuit het hele land of
daarbuiten moeten komen.

Duetlaan 1-3 | 3438 TA Nieuwegein | contact@demiddenhof.nl | demiddenhof.nl | tapasverano.nl
Pagina 2

