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15
MAANDAG
vooraf
A
B
C (vegetarisch)
DINSDAG
vooraf
A
B
C (vegetarisch)

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
12:00 - 15:00
17:00 - 20:00
zaterdag
17:00 - 20:00

9-4-2018 tm 14-4-2018

Aspergesoep met gekookt ei en peterselie.
Stamppot boerenkool met spekjes en rookworst.
Marokkaanse kip, cous cous, groente saus en bietensalade.
Hartige taart met broccoli brie en cashewnoten, pomme duschesse
witlofsalade met ei.

€ 2,25/3,75

Groentesoep of voorgerecht van de week.
Nasi met rookspek, pindasaus, mini loempia's en komkommeratjar.
Pepersteak met kruidenboter, gebakken aardappelen en sperziebonen.
Gevulde courgette, pasta met Italiaanse tomatensaus en een salade.

€ 2,25/3,75

WOENSDAG
vooraf

€ 7,75
€ 9,00
€ 8,75

€ 7,75
€ 9,00
€ 8,75

€ 2,25/3,75

A

Gesloten i.v.b.m bijeenkomst Humanitas!!

€ 7,75

B
C (vegetarisch)

Sorry voor het ongemak.

€ 9,00
€ 8,75

DONDERDAG
vooraf
A
B
C (vegetarisch)

Courgettesoep met kaasballetjes of voorgerecht van de week.
Gehaktbal, rodekool met appel en gekookte aardappelen.
Roti met kip, kouseband, kool, aardappelen en ei.
Bulgor met rozijnen, pompoen saus, waldorfsalade met walnoten en appel.

€ 2,25/3,75

VRIJDAG
vooraf
A
B
C (vegetarisch)

Thaise kippensoep of voorgerecht van de week.
Macaronischotel met shoarmavlees en een gemende salade.
Gebakken vis remouladesaus, Vlaamse friet en wortelen met peterselie boter.
Gado gado, rijst, ei, pindasaus en een komkommersalade.

€ 2,25/3,75

€ 7,75
€ 9,00
€ 8,75

€ 7,75
€ 9,00
€ 8,75

ZATERDAG
vooraf
A
B
C (vegetarisch)

Gestoofde kippendij met pasta met olijven en kappertjes, wittewijnsaus en tomatensla.

Toetje van de week:

Wentelteefje van suikerbrood met ijs en slagroom.

Voorgerecht van de week:

Garnalencocktail met dillesaus en citroen.

€ 2,75
€ 3,75

Kindermenu

Kroket of kaassoufflé of kipnuggets, frietjes, mayonaise,
appelmoes en vruchtjes
Stokbrood met kruidenboter
Schnitzel met garnituur van de dag

€ 5,00
€ 2,75
€ 8,75

Nu ook dagelijks:

Drie-gangen menu voor € 13,00
Knolselderijsoep,gamba,kruidenolie.
Sukadelapje en andijvie a la creme geserveerd met aardappelgratin.
Wrap gevuld met spinazie en mozzarella en een salade met avocado.

Eeterie de Globe is een onderdeel van:

€ 2,25/3,75

€ 7,75
€ 9,00
€ 8,75

