
WAT IS EEN TEA?  
 
Het Westerse gebruik om ’s middags thee te schenken heeft even veel waarde als welke andere 
theeceremonie dan ook. Het werd in de 19e eeuw geïntroduceerd door Anne, de 7e hertogin van 
Bedford. In die dagen werd het diner in grote landhuizen pas om 20.30 uur of 21.00 uur 
geserveerd. Dat bracht de hertogin op het idee om in de namiddag thee met sandwiches en cake 
te serveren. Dat gebruik raakte weldra in de mode in de betere kringen. Er ontstonden zelfs 
theesalons waar men op chique voor de Afternoon Tea en een dansje ging. Tegenwoordig is het 
in de namiddag genieten van een kop thee met toebehoren nog steeds een aangename manier 
om gasten te ontvangen en om even bij te praten.  
 
The Wallstreet Tea-Rose haakt daar graag op in en heeft eigen variaties op de Afternoon Tea (in  
Nederland ook wel High Tea genoemd). De geschiedenis van The Wallstreet Tea-Rose heeft 
aangetoond dat onze Nederlandse gasten een Tea ook graag als lunch of in een aantal gevallen 
zelfs als ontbijt niet te versmaden vinden. 
 
 
AFTERNOON TEA /  HIGH TEA  
 
Dieetwensen? Vertel het ons!  
 
 
Al onze tea’s zijn inclusief 1 potje thee naar keuz e of 2 kopjes koffie.   
 
 
Cream Tea / Coffee         €  8,25  
Traditionele tea uit Cornwall bestaande uit 2 bonbons, 1 gewone scone, 1 rozijnen-
scone met jam en clotted cream.  
 
 
Four seasons          € 17,95  
• Een stukje hartige quiche, een crumpet met bacon en ui en gesmolten 
cheddarkaas, een wrap, een fingersandwich, een snack van gerookte kip, een scone 
met jam en clotted cream, een stukje cheesecake en een plak yorkcake.  
 
 
Classic Tea          € 19,50  
Vooraf heeft u een keuze uit Tea Bowl of een glas wijn. 
• Clubsandwich met zalm, grote pie, een crumpet met bacon, ui en gesmolten ched-
darkaas, stukje kaas, een ham/mosterdrolletje, een scone met jam en clotted cream 
en een pancake met fruit en room.   
 
 
Tea for Two (zoals de naam zegt is dit een tea voor 2 personen)     € 37,95 
Vooraf heeft u de keuze uit tea bowl of een glas wijn. 
• 2 mini-porkpie’s, 2 crumpets met gesmolten cheddarkaas, 2 fingersandwiches, 2 
stukjes wrap, 2 scones met jam en clotted cream, 2 pancakes met room en fruit, 2 
plakken cake, 2 stukjes flapjack en 2 stukjes cheesecake.  
 
 
 
 
 



Wallstreet Special         € 16,50  
• Diverse kleine hapjes waarvan 5 hartig en 5 zoet. Laat u verassen. 
 
 
Sweet Tea (zoals de naam al zegt, een tea met alleen maar zoe te hapjes)    € 13,95 
• Een plak cake, een bonbon, een fudge, een brownie, een scone met jam en clotted 
cream, een pancake met fruit en room, een stukje flapjack en een stukje 
cheesecake.   
 
 
All Time Favourite Tea (vegatarisch)         € 17,95 
• Bestaat uit een vegetarische pie, een fingersandwiche, een stukje cheddar, een 
broodje met geitenkaas uit de oven met walnoten en honing, een scone met jam en 
clotted cream en een pancake met room en fruit.  
 
 
Chef’s Choice          € 17,95  
• Een combinatie van zoete en hartige hapjes. Laat u verrassen door de koks. U 
mag gerust aangeven of de tea meer zoet of meer hartig moet zijn. 
 
 
Country Tea           € 17,95  
• Deze geheel hartige tea bestaat uit een hartige pie, een crumpet met gesmolten 
cheddarkaas en ei, een halve scone met gesmolten cheddarkaas, bacon en ui, 2 
fingersandwiches, een stukje cheddar en een canapé met tonijnsalade. 
 
 
Dickens Tea           € 17,95  
• Deze eveneens geheel hartige tea bestaat uit een stukje hartige quiche, een 
crumpet met gesmolten cheddarkaas en ei, een clubsandwich met gerookte kip, een 
halve scone met geitenkaas uit de oven met walnoten en honing, een broodje met 
welsh rarebit en een canapé met zalm.  
 


