
Heeft u iets te vieren?
Neem gerust contact met ons op en vraag naar de

mogelijkheden!

Van 26 april tot en met 9
mei zijn wij gesloten.Het

hotel is open. BESTELLEN?
0591- 371241 / 06 38065530

of via
info@grandcafe-libo.nl

Openingstijden
Wij zijn geopend op

donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag
op andere dagen zijn catering/cadeau in overleg mogelijk

Graag bestellen voor 17.30 uur

Iets te vieren?
HIGH-TEA

Met o.a. klein flesje prosecco en verschillende smaken thee.
Soepje, hartige sandwiches, gevulde wrapjes en mini-quiches
Carrot-cake, caramel-shortcake, brownie, lemon-cake &

macarons
Speciale wensen? vraag naar de mogelijkheden!

€20,00 p.p.

TAPAS-BOXEN
Mix 2 personen €30,00
Brood met smeersels, nachos, crispy hotwings,
gehaktballetjes in zoetzure saus & varkenshaas-sate
Fles wijn naar keuze of 4 speciaal bieren

Kip 2 personen €30,00
Kip strips, crispy hot wings, kip scnitzel reepjes met
wasabi mayonaise & pikante kipvleugeltjes
Fles wijn naar keuze of 4 speciaal bieren

Vis/vega 2 personen €30,00
Champignons in kruidenboter, nachos, gamba's in
knoflookolie & gebakken zalm
Fles wijn naar keuze of 4 speciaal bieren
Wil je liever volledig vegetarisch? Laat het ons weten!

De warme tapas-plateau's moet thuis even in de oven.
Heb je geen oven? Geen probleem, dan verwarmen wij het

voor je! Laat dit even weten.

Aelderstraat 6
7854 RR Aalden
0591 - 371241
06 - 38065530

info@grandcafe-libo.nl
www.grandcafe-libo.nl

PLATES
Huisgemaakte spare-ribs €17,50

Gebakken zalm €17,50

Spinazie-feta Pie (vega) €13,50

WEEKMENU
Geen zin om te koken? Geen zin om boodschappen te halen?
De komende weken bieden wij weer een lekkere daghap.

8 t/m 11 april €10,50
Kip cordon bleu met groente en gebakken aardappeltjes

15 t/m 18 april €10,50
Wrap gevuld met gehakt, mais, ui, paprika en tomatensalsa
friet en salade

22 t/m 25 april €10,50
Shoarma schotel met gebakken aardappels en salade
knoflooksaus of wiskeysaus

Van 26 april tot en met 9 mei zijn wij gesloten.

13 t/m 16 mei €10,50
Kip kerrie met witte rijst, cashewnoten en salade

20 t/m 23 mei €10,50
Kip spare-ribs met friet en groente


