High tea enzo!
Landelijke High tea vanaf 10 pers. € 22,50 p.p. ( 2 uur programma)
Etagères op tafels met veel huisgemaakte lekkernijen:
Scones, carrot cake, chocolade hapje, hartige muffins, ham met meloen, kalkoen/ pesto spiesje,
sandwiches zalm, roomkaas& komkommer, vers fruit, rauwkostsalade, soepje van het seizoen
Inclusief:
Welkomst bubbel & 2 uur: koffie, thee diverse soorten en verse uit onze kruidentuin.
(diëten horen we graag uiterlijk 4 dagen tevoren)

High tea Arrangement (v.a. 10 pers.):
High tea & Schilderworkshop:
€ 55,00 p.p.
4 uur arrangement
Onder begeleiding van Beeldend docent Marloes Heemskerk gaat u uw eigen schilderij maken.
Dat kan zijn:
- “De dikke dames” van Theo Broeren
- Een stilleven met acrylverf en eventuele andere materialen
- Maak in een Ton Schulten stijl een schilderij van je eigen vakantiefoto.
High tea & Ballonnenworkshop B-Balloons
€ 55,00 p.p.
3,5 / 4 uur arrangement
Birgit Bourgonje van B-Balloons leert je in een 1,5 uur durende workshop hoe je een
ballonnenfiguur kan maken, waar moet je rekening mee houden en hoe bouw je het op.
Je maakt je eigen ballonnen figuur en krijgt nog een extra pakketje mee naar huis.
High tea & Wilde kruidenwandeling:
€ 32,50 p.p.
3 uur arrangement ( alleen voorjaar en begin zomer)
Maartje Gruter van Stadskruidentuin Nijmegen neemt je mee over het Landgoed en laat je
kennis maken met de vele eetbare wilde kruiden. Geen wandeling hierna is meer hetzelfde!
Landgoed Bergzicht
High tea &Workshop ontdek de wereld van kruiden:
€ 52,50 p.p.
4 uur arrangement
Tijdens de workshop neemt Maartje Gruter je mee in de wereld van kruiden en ga je aan de slag
met verschillende toepassingen van kruiden. Je krijgt informatie over een aantal
geneeskrachtige kruiden en je maakt een heerlijke persoonlijke spijsolie.

Rijksweg 232
6582AB
Heumen-Molenhoek
024-3585960

High tea & Kruiden en Cosmetica maken
€ 62,50 p.p.
4 uur arrangement (o.l.v. Maartje Gruter van Stadskruidentuin Nijmegen)
In deze workshop maak je pure huidverzorgende producten met kruiden, zoals gezichtsmasker
dat past bij jouw huidtype, een heerlijke massageolie, lippenbalsem, crème en deodorant.
Je krijgt na afloop alle recepten mee, zodat je thuis goed verder kunt met het maken van
producten. Na deze workshop ben je in staat om zelf cosmeticaproducten te maken.

Boeking en informatie: info@bergzicht-deraaf.nl/ 024-3585960

www.bergzicht-deraaf.nl
info@bergzicht-deraaf.nl

