
Tea Pairing Menu

High Tea
Summer
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Vertrekkend van een uitzonderlijk blad tot aan de 
uiteindelijke perfect serve, is een gedenkwaardige 
thee-ervaring een gebeurtenis voor alle zintuigen, 
die evenzeer het gezicht, de geur- en de tastzin 
als de smaakzin omvat. Bij Pure Leaf® engageren 
we ons om alleen hoogwaardige blaadjes uit de 
beste theeplantages ter wereld te gebruiken, omdat 
uitzonderlijke blaadjes een uitzonderlijke smaak 
betekenen.

Wij zijn Pure Leaf® 

En uitstekende thee verdient een uitstekende high 
tea-ervaring. Door onze ambachtelijke theemixen 
smaakvol te combineren met innovatieve en mooie 
voedingsmiddelen, kunt u voor uw gasten high tea-
ervaringen creëren die de zintuiglijke belofte van de 
thee overstijgen.  

Voor deze gids hebben we zorgvuldig recepten 
geselecteerd die perfect passen bij onze 
hoogwaardige theeën. We geven zowel 
gedetailleerde informatie over complete high tea-
oplossingen als individuele suggesties voor het 
combineren van voedsel en thee.
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Summer High Tea pairing
Er is high tea en dan is er Summer High Tea. Deze Summer High Tea met 
seizoensgebonden ingrediënten kunnen op ieder moment van de dag uw gasten 
plezieren. Een heerlijke lunch, verfrissende aperitief, hartige snack of een zoet dessert, 
de rijke smaken van de Pure Leaf® premium theeën tillen elk gerecht naar een hoger 
niveau. Ontdek hier enkele originele gerechten in combinatie met Pure Leaf® zijn heerlijke 
theeën om uw gasten écht zomers te laten genieten. 

Briochesandwich met gerookte eend en rodevruchtenconfituur (p. 6) 
Italiaanse broodstengels met Parmaham (p. 8) 
Pokékom met garnalen (p. 10) 
Kokosmakaron met limoen & pandan (p. 12) 

Gerechten:



Ingrediënten - 10 porties

• 10 kleine sneetjes briochebrood
• 40 sneetjes gerookte eend
• 10 tl. rodevruchtenconfituur 
• Hellmann’s Sandwich Delight Natuur
• rode snijbiet

Bereiding
1 Smeer Hellmann’s Sandwich Delight Natuur op elke snee.
2 Leg er slablaadjes bovenop.
3 Leg vier plakjes gerookte eend op elk stuk brood.
4 Schep wat confituur bovenop de gerookte eend.
5 Garneer met kleine slablaadjes.
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Black Tea
with Berries

Een verrassende combinatie van delicate Assam 
zwarte thee en sappige aardbeien, frambozen, 
rode bessen en bramen. Laat 3 minuten trekken 
in vers gekookt water en serveer daarna met: 

Briochesandwich met gerookte eend 
en rodevruchtenconfituur

Allergenen: gluten, melk

De intens hartige smaak van onze 
eend, geserveerd met een subtiele 
noot chutney op een plak boter-
rijke brioche, gaat heerlijk samen 
met de zoete, scherpe en 
verfrissende smaak van onze 
Black Tea with Berries.

Hartig en toch zoet? 
Thee van rode 
vruchten past 

overal perfect bij! 

TIP



Het ideale aperitief 
voor klanten die geen 

alcohol drinken. 

TIP
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English
Breakfast

Een fijn uitgebalanceerde mix van Assam- en 
Ceylonbladeren verleent een rijk aroma, een 
diepe amberkleur en een gedurfde smaak. 
Laat 3 minuten trekken in vers gekookt water 
en serveer daarna met:

Ingrediënten - 10 porties

• 500 g universele bloem 
• 2 el. maïsmeel 
• 2 tl. zout
• 7 g droge gist 
• 275 g lauw water
• 1 el. honing
• 3 el. extra vergine olijfolie
• sesamzaadjes 
• 10 sneetjes parmaham
• Hellmann’s Sandwich Saus 

Zongedroogde Tomaten 

Bereiding
1 Doe alle ingrediënten, behalve de 

sesamzaadjes, in een keukenrobot met een 
deeghaak en kneed gedurende 10 minuten.

2 Dek de kom af met een doek en laat 10 
minuten rusten. Kneed het deeg nog eens 
10 minuten. Laat weer 10 minuten rusten. 
Rol het deeg in een rechthoek en laat het 
een paar minuten rusten.

4 Snijd het deeg in de lengterichting in repen, 
rek het uit en rol het in mooi gevormde 

Italiaanse broodstengels
met parmaham

Allergenen: gluten, sesamzaadjes, mosterd

Een gewaagde 
thee heeft voedsel 
met een gedurfde 
smaak nodig en 
deze in gerookte 
ham gerolde 
tomaatgrissini 
zorgt voor een 
uitzonderlijke 
dubbele act in 
combinatie met 
onze pittige English 
Breakfast Tea.

broodstengels tot al het deeg op is.
5 Leg de stroken op een met bakpapier  

beklede bakplaat, bestrijk ze met een geklopt  
ei en bestrooi ze met sesamzaadjes.

7 Bak in een op 175 °C voorverwarmde oven 
gedurende 15-20 minuten, of tot de stengels 
goudbruin zijn en knapperig aan de binnenkant.

8 Laat afkoelen en spuit wat Hellmann’s 
Sandwich Saus Zongedroogde Tomaten op  
de stengel en rol er een sneetje ham omheen.



Earl Grey
Een elegante combinatie van Sri Lankaanse Ceylon 
zwarte thee en citrussmaken, waaronder pittige bergamot 
topnoten, die zorgt voor een zachte, verfrissende kop 
met een bloemenaroma. Laat 3 minuten trekken in vers 
gekookt water en serveer daarna met:

Ingrediënten - 10 porties

• 300 g sushirijst, gekookt en gekruid 
• 15 zwarte tijgergarnalen
• 100 g verse sojabonen 
• 150 g komkommerblokjes
• 5 radijzen, in schijfjes gesneden 
• 3 lente-uien, fijngehakt 
• Hellmann’s Citrus Vinaigrette
• Hellmann’s Mayonaise 
• kroepoek
• furikake

Bereiding
1 Maak de garnalen schoon en bak ze in een pan met olie, 
 laat ze afkoelen en snijd ze doormidden.
2 Marineer de garnalen in de Hellmann’s Citrus Vinaigrette.
3 Verdeel de rijst over tien kommetjes of potjes.
4 Leg al de ingrediënten op de rijst.
5 Spuit er kleine puntjes Hellmann’s Mayonaise bovenop en bestrooi met furikake.
6 Garneer met kroepoek of een rijstcracker.

Pokékom 
met garnalen

Allergenen: schaaldieren, eieren, sojabonen

Soms werken de meest 
onwaarschijnlijke combinaties 
het beste samen - zoals de 
populaire Japanse sushi met 
een klassiek kopje Engelse 
Earl Grey. Een verrassend 
heerlijke mix van pittige 
umami en verfijnde 
bloemige smaken.

Mix and match: 
klassieke thee  

met verrassende 
smaken! 

TIP
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Indonesische thee van één oorsprong, strak 
gerold tot kleine pellets die zich ontvouwen 
tot lange, weelderige bladeren en zorgen 
voor een zuivere smaak en verfrissende 
afwerking. Laat 2-3 minuten trekken in 
water van 80 °C en serveer daarna met:

Gunpowder
Green Tea

Een unieke versie van 
het klassieke Franse 
zoetigheidje. Deze kleine 
zoete bundeltjes exotische 
kokos en amandel krijgen 
door de toevoeging van 
pandan een opvallend groene 
kleur. Sterke moutachtige 
noten van Breakfast Tea.

De perfecte thee 
als afsluiter voor 

verfijnde papillen.

TIP
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Ingrediënten - 20-25 porties

• 500 g suiker
• 500 g geschaafde kokos
• 5 eieren
• 100 g boter
• 1 limoenschil
• 1 tl. pandanextract 

Bereiding
1 Meng de suiker en de geschaafde kokos.
2 Doe er vijf eieren bij en meng.
3 Smelt boter en voeg toe aan het mengsel.
4 Voeg limoenschil en pandanextract toe.
5 Zet gedurende een uur in de koelkast en maak er daarna balletjes van.
6 Bak ze gedurende 10-15 minuten in een op 175 °C voorverwarmde 

oven of tot ze goudbruin zijn.

Kokosmakaron 
met limoen & pandan

Allergenen: eieren, melk



Uitzonderlijke 
theeën, expertise 
en passie
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We selecteren zorgvuldig uitzonderlijke blaadjes van 
onze partnerplantages over de hele wereld, en daarna 
doen we er zo weinig mogelijk mee zodat hun echte 
essentie kan doorschijnen. Pure Leaf® theeën zorgen 
voor een authentieke aromatische en heerlijke 
thee-ervaring.

Alle informatie ontdekt u op www.pureleafb2b.be. 
Wacht niet langer en bestel uw perfecte Pure Leaf® thee nu! 
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www.pureleafb2b.be


