
 PAAS HIGH TEA BUFFET  
  
 
 
 

genieten van een zeer uitgebreid buffet! 
 

ZOET 
- Paas zoetigheden; stol, koekjes en chocolade 

- Scones met clotted cream & jam 

- Assortiment van gebak 

- Diverse creambars als pistache bars, brownies en blondies 

- Mini muffins in diverse smaken 

- Kleine, zoete broodjes als pain au chocolat en pain au raisin 

- Soesjes 

 

HARTIG 
- Omelettaart van seizoensgroenten 

- Heerlijke, verse soep van tomaten en gegrilde rode paprika 

- Assortiment van vers gebakken mini broodjes 

- Assortiment van vleeswaren, kaassoorten en broodsalades 

 

MAKE YOUR OWN SALAD BAR 
- 3 soorten sla om zelf de mooiste salade te maken  

- Rijkelijke assortiment van rauwkost, groene groenten, geroosterde 

groenten en gepickelde groenten  

- Gerookte en gemarineerde vissoorten 

- Aardappeltjes, pasta en croutons 

- Olijfolie, vinaigrette en romige dressing 

 

THEE 
- Royaal assortiment van diverse soorten thee van ’t Theewinkeltje 

- Verse munt en gember & citroen 

 

 

KINDERBUFFET 
Voor de kinderen maken wij een speciaal kinderbuffet: 

- Pannenkoeken en allerlei toppings om te versieren  

- Lekkere zoete broodjes; chocolade broodjes en rozijnenbroodjes 

- Vers afgebakken mini broodjes & scones en zoet & hartig beleg 

- Dranken als chocomel (warm), yoghurt drink en limonade. 

 



 PAAS HIGH TEA BUFFET  
  
DRANKEN 
Overige dranken als diverse soorten koffie, frisdranken, wijnen en bieren zijn niet 

inbegrepen. Uiteraard kunt u deze gewoon bestellen. De kosten hiervan 

worden berekend op basis van nacalculatie. 

 

TARIEVEN & TIJDEN & RESERVEREN 
Paas high tea buffet– 14.00-16.00 uur – deur open 14.00 uur 

€ 22.50 per persoon | € 12 per kind (3-10 jr) | kinderen onder de 3 jr zijn gratis 

 

Wij serveren de high tea van 14.00 uur tot 16.30 uur. Om 16.30 uur worden alle 

gerechten en dranken weggehaald en zal kort daarna de opbouw starten 

voor het diner. 

 

Reserveren kan snel en gemakkelijk via www.khotinsky.com/reserveren  Liever 

even bellen!? Dan kan ook via 078 20400000. 

 

UPGRADE JE HIGH TEA! 
Maak je high tea nog luxer en bestel vooraf een glas bubbels (slechts €3 per 

glas). U kunt dit aangeven in uw reservering. 

 

TIP! 
Eerst high tea buffet  bij KHOTINSKY en daarna lekker genieten van een film in 

de bioscoop van Kinepolis. 

Bioscoop voucher*  meerprijs € 8 per persoon 
*LET OP! De voucher betreft een tegoedkaart voor 1 bioscoop ticket naar keuze 

(exclusief toeslagen zoals 3D). Deze voucher betreft geen reservering voor een film. U 

dient deze voucher bij de kassa van Kinepolis Dordrecht in te leveren. 

U kunt wel voorafgaand uw kaartjes voor de film bestellen. Dit kan telefonisch via 078 

7820000, blijft u na het bandje even aan de lijn en geef bij de medewerker aan dat u 

vouchers ontvangt van KHOTINSKY. 

 

http://www.khotinsky.com/reserveren

