
SINTER-TAPAS
Heerlijk avondje is gekomen... met het hele gezin op 4, 5 en 6 december! Een
tapas-box vol lekkers zodat je in het weekend van Sinterklaas niet hoeft te

koken! Speciaal voor ouders & kinderen!

Warme tapas: kipfilet strips, mini-oven snacks, mini broodje hamburger &
nacho's.

Koude tapas: pepernoten mousse, pepernotenmix, gevulde speculaas,
banketstaaf & chocolade munten

We bezorgen de tapas-boxen op 4, 5 en 6 december eind van de middag bij je
thuis. De warme gerechtjes moeten thuis nog even in de oven.

Volwassene €15,00 p.p.
Kind €10,00 p.p.

KERST BRUNCH
Wij verzorgen op 25 en 26 december opnieuw (net als met Pasen) een

keuze-brunch. Een lopend buffet maar dan bij je thuisbezorgd.
Met o.a. heerlijk kerstbrood van bakkerij Schepers, suikerbrood, quiche,
pasteitjes, bagels, kaneelbroodjes, verse smoothie, jus d'orange, zalm,

soepje, gevulde wraps, beenham en fruit

Kinderen tot 6 jaar gratis, kinderen 6-12 jaar €15,00, kinderen 12+ & volwassenen €29,95 p.p.

Hou OEK, onze socials en/of onze website in de gaten

voor het bestelformulier! Bestellen uiterlijk 20 december

BESTELLEN?
0591- 371241 / 06 38065530

Open op vrijdag, zaterdag, zondag, maandag & dinsdag.
Bestellen tot 17.30 uur

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

DECEMBER SPECIAL

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
Speciaal voor de december-maand

Incl. diverse zoetigheden aangepast aan de feestdagen!

€20,00 p.p.

TAPAS-BOX
Koud 2 personen €25,00

Kaas, fuet, olijven, brood, aioli, parmaham, gevulde peper, notenmix,
gevulde wrap en pesto

Fles wijn naar keuze of 4 speciaal bieren

Warm 2 personen €30,00
Brood met smeersels, nachos, crispy hotwings, gehaktballetjes in

zoetzure saus, varkenshaas-sate
Fles wijn naar keuze of 4 speciaal bieren

Het warme tapas-plateau moet thuis even in de oven. Heb je geen
oven? Geen probleem, dan verwarmen wij het voor je! Laat dit even

weten.

DINER
€5,00

€17,50

€15,50

€17,50

€13,50

€13,50

€4,25

€4,25

Aelderstraat 6
7854 RR Aalden
0591 - 371241
06 - 38065530

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

WEEKMENU
Geen zin om te koken? Geen zin om boodschappen te halen?
De komende 5 weken bieden wij weer een lekkere daghap.

Week 1 (20 t/m 24 november)
Kip kerrie met rijst en warme groente

Week 2 (27 t/m 1 december)
Stamppot zuurkool met gerookte spekjes en sukkade lapje
met jus

Week 3 (4 t/m 8 december)
Mexicaanse wraps met kip, gegrilde paprika & ui,
huisgemaakte guacamole, sour cream, mais, sla en kidney
bonen.

Week 4 (11 t/m 15 december)
Huisgemaakte (varkens) cordonbleu met warme groente en
gebakken aardappeltjes

Week 5 (18 t/m 22 december)
Thai chicken curry met kip, sperzieboontjes, en rijst.
Keuze; mild of spicy.

€10,50 p.p.

Soep

1. Goed gevulde erwtensoep met sandwiches van roggebrood en katenspek

Hoofdgerechten

2. Huisgemaakte spare-ribs

3. Kipschnitzel met champignon-roomsaus

4. Gebakken zalm

5. Flatbread kippendij met tzatziki, rode ui, paprika, salade

6. Pom-pie Spinazie-Feta (hartige taart)

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met gebakken aardappeltjes of friet en warme groentes.

Nagerecht

9. Chocoladetaart (glutenvrij)

10.Monchou-toetje


