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LiBo tapasbox

Stel je eigen tapasbox samen. Kies 4 tapas per persoon.
€16,00 per persoon
De LiBo-tapasbox is koud af te halen. Hĳ hoeft alleen nog even in de oven!
Geen oven? Geef dat vooral door, dan serveren we de tapasbox warm!

Aelderstraat 6, 7854 RR Aalden

Open: 7 dagen per week vanaf 11 uur
Bezorging mogelĳk op vr/za/zo/ma 17.00-19.30 uur
Bestellen via 0591-371241 of per app 06-380 655 30
of mail naar info@grandcafe-libo.nl

Plate-gerechten
Alle gerechten worden geserveerd met frietjes en salade

Tineke's favoriet
Vegetarische Thaise gele curry
Heerlĳke milde of pittige groente curry
geserveerd met rĳst en salade
€17,50
LiBo schnitzel

€15,00

met zigeunersaus

Huisgemaakte gemarineerde spareribs

€17,50

Gebakken zalmfilet

€17,50

Vegetarische tapas
1. brood met aioli en kruidenboter
2. nacho's met creme fraiche, bosui en kaas
3. swirl van krokant bladerdeeg met tomaat en
cheddar-kaas
4. champignons in kruidenboter
5. aardappelsalade met paprika en linzen
6. pasta-salade met truffelmayonaise
7. empanada met roti masala vulling
8. zakje friet met mayonaise
Vis tapas
9. zalmtartaar met sesammayonaise
10. gamba's in knoflookolie
11. gebakken zalmfilet in botersaus
12. inktvisringen met aioli
Vlees tapas
13. coppa di parma met olĳven en
zongedroogde tomaat (koud)
14. kipvleugeltjes
15. zoete spareribs
16. beenham met honing-mosterd saus
17. gehaktballetjes in zoetzure saus
18. varkenshaas saté
19. crispy hotwings
20. empanada's met gekruid gehakt
21. biefstukpuntjes teriyaki
Kinder tapas
22. kipstrips
23. frikandelletjes
24. kaas stengels

met groene kruiden creme fraiche

Vegetarische spinazie-feta pie (hartige taart)

€15,00

Surf & turf salade

€15,50

met biefstukpuntjes en gamba's

Family-box
2 volwassenen + 2 kids €40,00
- 10 tapas naar keuze vega/vis/vlees
- 2 kinder tapas
- zakje friet met mayonaise

Party-box
Extra frietjes/gebakken aardappeltjes
Extra warme groentes
Extra salade

€2,50
€2,50
€2,50

+/- 8 personen €100,00
Probeer al onze 21 tapas tĳdens uw
feestje. Incl 2 flessen wĳn.

