
The Grand Wonderland
Afternoon tea

Alice in



Once upon a 
tea time...

Onder leiding van onze getalenteerde Pastry Chef Alice

Stancanelli, hebben The Grand patissiers een verrukkelijke

en uitzonderlijke afternoon tea gecreëerd, geheel

geïnspireerd op de wereldberoemde roman van Lewis

Caroll, Alice in Wonderland. Ga met Alice mee op reis door

‘Alice in The Grand Wonderland’ en geniet van hartige

heerlijkheden en zoete lekkernijen. Daarnaast ontdekt u

alles over hotel Sofitel Legend The Grand Amsterdam. 



Afternoon Tea 
Menu

Alice in The Grand Wonderland Afternoon Tea
Geserveerd van 15:00 tot 17:00 uur

Amuse
Parmezaanse kaas lolly

Gazpacho

Blini met gerookte zalm

Croissant met zwarte knoflook 

Focaccia met burrata en Parma ham

Sandwich met ei en truffel 

Hartig

Traditionele en chocolade scones met 

clotted cream en jam

Scones

Frambozen tartelette met basilicum

Tiramisu 

Mousse van kokosnoot en passievrucht

Appel choux

Zoetigheden

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

Le Goûter
Geserveerd van 12:00 tot 20:00 uur

Maak kennis met Newby Teas theesoorten uit exotische windstreken.
Geniet ondertussen van verschillende huisgemaakte heerlijkheden van
onze getalenteerde patisserie brigade!

The Grand Afternoon Tea 

With a glass of Henriot Champagne

With Perle Imperial caviar 30, 50 or 125 grams

49 p.p.

64 p.p.

130/160/295

30 p.p.

Om onbezorgd te kunnen genieten, vragen wij u om van te voren (minimaal 24 uur
voorafgaand aan uw reservering) uw allergieën of dieetwensen door te geven.

Klik hier voor de uitzonderingen waar wij rekening mee kunnen houden.

https://www.sofitel-legend-thegrand.com/nl/dietary-requirements.html


Thee van Newby 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 via:

SofitelLegendTheGrandAmsterdam 

 

Oudezijds Voorburgwal 197 

1012 EX Amsterdam - The Netherlands 

T +31 20 555 3 560 

E H2783@sofitel.com 

www.sofitel-legend-thegrand.com 


