
Menukaart
Taart

Huisgemaakte Monchou taart
Bananenbrood met walnoot

Bakkers appeltaart
Vanille/choco muffin karamel-zeezout

Drentse turfkoek
LiBo-taart (vraag onze bediening)

€4,25
€3,50
€4,25
€3,50
€2,50
€4,25

Verwenmomentje
Ontbijt uit bed €10,50
kop koffie/thee, glas verse jus, verschillende
broodjes, croissant, ei, broodbeleg

HealthyYoghurt €10,50
kop koffie/thee, glas verse jus, griekse
yoghurt, huisgemaakte cruesli, honing en vers fruit

Smul-pancakes €10,50
American pancakes met nutella en banaan
American pancakes met rode vruchten en monchou-creme

Pannenkoek met verse aardbeien en slagroom €11,50

Broodjes
Keuze uit bruin of wit en sandwich of bol

Carpaccio
Avocado (vega)

Zalm
Pulled chicken
Geitenkaas (vega)
Huisgemaakte eiersalade (vega)

€9,00
€7,50
€8,00
€9,00
€8,00
€8,00

Basics
12-uurtje
Soep, gebakken ei op brood en broodje kroket

Panini ham en/of kaas
Libo-panini
panini met aioli, pi�ge worst, tomaat en kaas

Oma Bob's kroke�en op brood
Oma Bob's vega-kroke�en op brood
Uitsmijter ham/kaas/spek
Pannenkoek naturel
Pannenkoek spek en/of kaas

LiBo-specials
Flatbread kippendij met tzatziki, rucola, rode ui,

komkommer en paprika €11,50
Flatbread gehakt met satesaus, cheddar, salade, rode ui

en tomaat €11,50
Pom-pieThai chicken met salade €10,50

Pom-pie spinzie & feta met salade (vega) €10,50

€10,00

€ 5,50
€ 6,00

€ 8,00
€ 8,00
€ 8,50
€ 7,50
€ 9,00

Soep
Drentse mosterdsoep €5,75
Tomatensoep €5,75

Salade basis van gemengde sla

Pokebowl basis van sushi-rijst

Gerookte zalm €13,00
Warme brie €13,00
Carpaccio €13,00

Plates
geserveerd met frites en salade

Schnitzel met gebakken champignons en ui
Runderburger op bol met spek, tomaat, cheddar, rode ui en burgersaus

Vega-burger op flatbread met tomaat, cheddar, rode ui en burgersaus
Sate van kippendij of varkenshaas met satesaus, seroendeng en kroepoek
Gebakken zalm met wasabi, wakame en gegrilde groente

€16,00
€15,50
€15,00
€15,00
€17,50

Keuken geopend van 11.00-19.00 uur. Gebak en snacks van onze borrelkaart zijn de hele dag te bestellen.

Wij hebben ook een high tea / high beer / high wine.Vraag ons personeel naar de mogelijkheden.


