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AMUSE
Gazpacho
Parmezaanse kaas lolly

HARTIG 
Croissant met zwarte knoflook 
Blini met gerookte zalm
Focaccia met burrata en Parma ham
Sandwich met ei en truffel 

SCONES 
Traditionele en chocolade scones met clotted 
cream en marmelade

ZOETIGHEDEN
Frambozen tartelette met basilicum
Mousse van kokosnoot en passievrucht
Apple choux
Tiramisu 

AFTERNOON TEA geserveerd vanaf 15:00 uur
30 

Met een glas Collet Champagne

Met Perle Imperial kaviaar  (30g)

Met Perle Imperial kaviaar (50g)

Met Perle Imperial kaviaar (125g)

59
 

130
 

160
 

295

AFTERNOON TEA 45

LE GOÛTER 30 

Waar de Engelse de traditie kennen van afternoon tea,
genieten de Fransen in de middag van Le Goûter! Le
Goûter, vertaald als ‘naar smaak’, is een typische Franse
traditie voor kinderen waarbij ze na school genieten
van een kleine snack. Tegenwoordig wordt Le Goûter
ook door volwassenen genoten. Omarm de Franse ‘Art
de Vivre’ en geniet van Le Goûter bij The Grand! 

Selectie van zoetigheden
Warme drank naar keuze
Fruitsap naar keuze

GLENFIDDICH 

SCOTCH & SWEETS 

Houdt u van whiskies? Kies dan voor The Grand Scotch
& Sweets! Geniet van de zoetige en hartige
heerlijkheden van de afternoon tea, gecombineerd met
verschillende Glenfiddich whiskies en Newby Tea.

69

Glenfiddich Apple Cocktail Glenfiddich 15 Year Old 
Single Malt Whisky 

Glenfiddich 21 Year Old Gran Reserva Rum Cask Finish

Maak kennis met Newby Teas theesoorten uit 
exotische windstreken. Geniet ondertussen 

van verschillende huisgemaakte heerlijkheden 
van onze getalenteerde patisserie brigade!

geserveerd van 12:00 - 22:00 uur 



TIME FOR TEA

AMUSE
Gazpacho
Parmezaanse kaas lolly

HARTIG 
Croissant met zwarte knoflook 
Blini met gerookte zalm
Focaccia met burrata en Parma ham
Sandwich met ei en truffel 

SCONES 
Traditionele en chocolade scones met clotted 
cream en marmelade

ZOETIGHEDEN
Frambozen tartelette met basilicum
Mousse van kokosnoot en passievrucht
Apple choux
Tiramisu 

AFTERNOON TEA geserveerd vanaf 15:00 uur
30 

Met een glas Collet Champagne

Met Perle Imperial kaviaar  (30g)

Met Perle Imperial kaviaar (50g)

Met Perle Imperial kaviaar (125g)

59
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160
 

295

AFTERNOON TEA 45

LE GOÛTER 30 

Where the English have the tradition of Afternoon
Tea, the French have Le Goûter! Le Goûter,
translated as ‘to taste, is a typical French tradition
for children to enjoy a small snack after school.
Nowadays, Le Goûter is enjoyed by adults as well.
Treat yourself to a Le Goûter moment and
indulge in something special at The Grand! 

Selection of pastries from our Pastry Trolley 
Your choice of hot beverage 
Your choice of juice

GLENFIDDICH 

SCOTCH & SWEETS 

Houdt u van whiskies? Kies dan voor The Grand
Scotch & Sweets! Geniet van de zoetige en
hartige heerlijkheden van de afternoon tea,
gecombineerd met verschillende Glenfiddich
whiskies en Newby Tea.

69

Glenfiddich Apple Cocktail 
Glenfiddich 15 Year Old Single Malt Whisky 

Glenfiddich 21 Year Old Gran Reserva Rum Cask Finish

Maak kennis met Newby Teas theesoorten uit 
exotische windstreken. Geniet ondertussen 

van verschillende huisgemaakte heerlijkheden 
van onze getalenteerde patisserie brigade!

served from 12:00 - 22:00 hour



THEESOORTEN



SILVER NEEDLE

Uitsluitend de in de geroemde Chinese provincie Fujian
in het voorjaar geplukte jonge, donzige, zilverkleurige
knoppen. Simpelweg in de zon gedroogd voor een zuiver,
puur en delicaat resultaat. Het allerbeste van de witte
thee.

PROEFNOTITIES 

Kleur: bleekgeel 
Geur: hints van meloen, honing 
Smaak: licht romig, delicaat 
Afdronk: verfrissend

INGREDIËNTEN 

Witte thee

HERKOMTS

China

JASMIN PEARLS

Tot pareltjes gerolde groene thee uit China met jasmijn.
Deze thee wordt met de hand gerold en geeft hem de
benaming ‘pearl’

PROEFNOTITIES 

Kleur: licht geel 
Geur: jasmijn bloesem 
Smaak: jasmijn en honing 
Afdronk: zoet en mild

INGREDIËNTEN

Groene thee met jasmijngeur

HERKOMST

China

GREEN SENCHA

Geoogst in het vroege voorjaar. Donkergroene blaadjes
die met zorg worden gestoomd en die eenmaal als de
thee getrokken is, hun volle smaak geven. Sencha is de
meest populaire groene thee in Japan: tijdloos.

PROEFNOTITIES

Kleur: lichtgroen 
Geur: planten 
Smaak: gestoomd, delicaat, in balans 
Afdronk: zacht

INGREDIËNTEN

Groene thee

HERKOMST

Japan

ORIENTAL SENCHA

Heldergroene theeblaadjes, zorgvuldig in de vroege lente
geplukt en daarna gestoomd. Bloemblaadjes en
exotische vruchten maken het mengsel tot een
intrigerend geheel - het gevoel van zomerse
weidegronden.

PROEFNOTITIES

Kleur: helder geelgroen 
Geur: fruitig, mango, papaya 
Smaak: bloemen, zoet 
Afdronk: aanhoudend, zoet

INGREDIËNTEN

Groene thee, korenbloem blaadjes, zonnebloem
blaadjes, rode rozenblaadjes, ananas, passievrucht,
bergamot en mango

HERKOMST

India



GYOKURO

Gyokuro is zoet, sterk en vol van smaak, doordat de
blaadjes voor de oogst tot bloei komen in de schaduw.
Hierdoor heeft de thee - letterlijk vertaald als
‘Juweeldauw’ - geen bittere afdronk, maar de
kenmerkende zoete smaak.

PROEFNOTITIES

Kleur: jade groen 
Geur: planten 
Smaak: iets zoet 
Afdronk: mild

INGREDIËNTEN

Groene thee

HERKOMST

Japan

ASSAM

De blaadjes worden gevormd door hittegolven en
wolkbreuken van de moessons. Tweede oogst, vurig en
intens. De smaak van Noordoost India.

PROEFNOTITIES

Kleur: helder kastanjebruin 
Geur: moutachtig 
Smaak: vleugjes walnoot en melasse, verkwikkend
Afdronk: zacht

INGREDIËNTEN

Zwarte thee

HERKOMST

India

GENMAICHA

Een mooie blend van Japanse groene theeën en rijst
korrels. Genmaicha staat bekend om de notige aroma’s
en de geroosterde afdronk.

PROEFNOTITIES

Kleur: groen met een gouden tint 
Geur: nootachtig 
Smaak: verse bladeren, rijst, zoetig 
Afdronk: geroosterd

INGREDIËNTEN

Groene thee, rijst korrels

HERKOMST

Japan

LAPSANG SOUCHONG

De oudste zwarte thee uit de geschiedenis, in de loop
van duizenden jaren geperfectioneerd in de Chinese
provincie Fujian. De theeblaadjes worden met zorg
gedroogd boven vuur van dennenhout. Onmiskenbare
rooksmaak.

PROEFNOTITIES

Kleur: donker chocoladebruin 
Geur: zoet, sterk 
Smaak: rond, vol 
Afdronk: langdurig, rokerig

INGREDIËNTEN

Zwarte thee

HERKOMST

China 



EARL GREY

Legendarische thee, oorspronkelijk uit China, maar ook
gekweekt in de tuinen van Howick Hall in het Britse
Northumberland. Genoemd naar de Britse minister-
president Earl Grey, en gecombineerd met bergamot en
sinaasappel, volgens de Engelse traditie

PROEFNOTITIES

Kleur: helder amber 
Geur: geurige citrus 
Smaak: rijk, subtiele hint van zoete bergamot 
Afdronk: zacht

INGREDIËNTEN

Ceylon zwarte thee en bergamot

HERKOMST

China

PRIME DARJEELING 

Gekweekt in de ijle lucht in de Himalaya en zorgvuldig
met de hand geplukt tijdens de eerste pluk: fluweelzacht,
onvergelijkbaar.

PROEFNOTITIES

Kleur: bleek, amber 
Geur: bloemrijk, muskaatdruif 
Smaak: rijk, complex 
Afdronk: langdurig

INGREDIËNTEN

Zwarte thee

HERKOMST

India

CEYLON

Verbouwd in de Uva hooglanden van Sri Lanka, hoog
boven de zee op de oostelijke hellingen. Harmonieus en
evenwichtig, met een hint van specerijen en mysterie.

PROEFNOTITIES

Kleur: helder amber 
Geur: specerijen, vleugje citroen 
Smaak: lichte citrus 
Afdronk: pittig, vol

INGREDIËNTEN

Zwarte thee

HERKOMST

Sri Lanka

PU ERH

Uniquely fermented in the Chinese tradition; aged to
perfection, with an unforgettably taste and texture,
earthy and rich.

PROEFNOTITIES

Kleur: rijk donkerbruin 
Geur: aards 
Smaak: houtig, evenwichtig, zacht 
Afdronk: chocolade

INGREDIËNTEN

Pu Erh thee

HERKOMST

China



GINSENG OOLONG

Ginsengwortel gaat samen met geurige Oolong thee - de
perfecte balans tussen de frisse smaak van groene thee
en de rijkdom van zwarte thee, semi-geoxideerd voor
perfectie.

PROEFNOTITIES

Kleur: goudbruin 
Geur: bloemrijk, hint van orchidee 
Smaak: ginseng 
Afdronk: zoet, langdurig

INGREDIËNTEN

Oolong thee en ginseng

HERKOMST

China

KAMILLE

Een kruidenthee uit de oudheid, gedoopt tot heilzame
drank en elixer voor de eeuwige jeugd. Tegenwoordig
bekend om haar kalmerende effecten.

PROEFNOTITIES

Kleur: heldergeel 
Geur: grassig, weide 
Smaak: bloemig, grassig 
Afdronk: zacht

INGREDIËNTEN

Kamille

HERKOMST

Duitsland

ROOIBOS

Een fijne, cafeïnevrije ontbijt-blend: rooibos,
oorspronkelijk uit het gebied van de Cederberg, Zuid-
Afrika, aangevuld met sappige mango’s, krenten,
sinaasappels en geurig sandelhout.

PROEFNOTITIES

Kleur: oker 
Geur: zoete sinaasappel, mango 
Smaak: nootachtig 
Afdronk: scherp, aanhoudend

INGREDIËNTEN

Rooibos, mango, bessen, sinaasappel, sandelhout en
zoethout

HERKOMST

Zuid-Afrika

CITROEN VERBANA 

Een van nature cafeïnevrije thee gemaakt om te
kalmeren en te ontspannen. Deze thee staat ook wel
bekend als verveine; een blad dat oorspronkelijk uit Zuid-
Amerika komt.

PROEFNOTITIES

Kleur: licht geel 
Geur: geurige citrus 
Smaak: zacht en verfrissend 
Afdronk: zacht

INGREDIËNTEN

Verbena

HERKOMST

Zuid-Amerika



THEE IS PASSIE, KUNST,

WETENSCHAP, GESCHIEDENIS,

NALATENSCHAP, LEVEN

In de geschiedenis van de mensheid heeft thee
duizenden jaren lang een positie van cultuur,
grandeur en glorie genoten. Helaas ging de
industrialisering van de handel in de 20ste eeuw
gepaard met het verlies van een groot deel van de
rijke cultuur van thee, omdat grote merken aan
kwaliteit inboetten ten behoeve van kwantiteit. 

Om kwaliteitsthee te herintroduceren op de markt en
de grandeur van de theecultuur te doen herleven,
werd Newby Teas rond de eeuwwisseling opgericht in
Londen met als missie het verkrijgen, mengen,
conserveren en serveren van de meest delicate
theesoorten ter wereld.

LIEFDADIGHEID

Newby Teas is grotendeels in handen van de N. Sethia
Foundation; een non-profit, in het Verenigd Koninkrijk
geregistreerde liefdadigheidsinstelling, die unieke
projecten omtrent onderwijs, geneeskunde en
maatschappelijk welzijn steunt, zowel binnen het
Verenigd Koninkrijk als in het buitenland. Iets
terugdoen voor de samenleving is in de ogen van
Newby Teas een essentiële verplichting waaraan ze
met nauwlettende zorg en vreugde voldoen. Middels
de Stichting hebben ze bijgedragen aan
uiteenlopende projecten, waaronder het Chitra Sethia
Centre for Robotics and Minimal Access Surgery, het
Chitra Sethia Autism Centre en het Sona Devi Sethia
PG Girl’s College.

Sofitel Legend the Grand Amsterdam doet er alles aan om te voldoen aan de behoeften van onze gasten. Stelt u  ons
gelieve op de hoogte van speciale dieetwensen en eventuele voedsel allergieën, zodat we in staat zijn om accurate

informatie en advies te geven over onze gerechten.

Volg ons:
SofitelLegendTheGrandAmsterdam 

 
Oudezijds Voorburgwal 197 

1012 EX Amsterdam - The Netherlands 
T +31 20 555 3 560 

E H2783@sofitel.com 
www.sofitel-legend-thegrand.com 


