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

8-10-2018 tm 13-10-2018

MAANDAG
vooraf
A
B
C (vegetarisch)

Mosterdsoep met katenspek of voorgerecht van de week.
Stamppot zuurkool met spek worst jus en zoet zuur.
Lamscurry rijst koolsalade papadun.
Linzen moussakka met courgette aubergine aardappelen. Bietensalade.

€ 2,25/3,75

DINSDAG
vooraf
A
B
C (vegetarisch)

Thaise kippensoep met kokos of voorgerecht van de week.
Surinaamse bonen rijst schotel kip garnaal en rookspek salade.
Gegratineerde vis uit de oven aardappelpuree en wortel met boter en peterselie.
Gado gado met groenten mihoen ei pindasaus komkommeratjar kroepoek.

€ 2,25/3,75

WOENSDAG
vooraf
A
B
C (vegetarisch)

Gebonden champignonne creme soep of voorgerecht van de week.
Goulasch met rijst wortelen met peulen.
Beoufe stroganoff rodekool met appel aardappelpuree.
Hartige spinazietaart met mozzarella pasta Italiaanse tomatensaus sla.

€ 2,25/3,75

DONDERDAG
vooraf
A
B
C (vegetarisch)

Wildsoep met groenten of voorgerecht van de week.
Pasta met een saus van tonijn Parmazaanse kaas gemengde salade.
Diamanthaas rodeportsaus aardappelen uit de oven bloemkool met saus.
Preistamppot met pesto en walnoten gebakken camanber.

€ 2,25/3,75

VRIJDAG
vooraf
A
B
C (vegetarisch)

Chinese tomatensoep met omelet of voorgerecht van de week.
Gehaktbrood mostermayo gebakkenaardappelen spinazie met ei.
Kabeljouw in wittewijnsaus met druiven pomme anna roerbakpaksoy.
Thaise groentencurry met cocos rijst cassava Amerikaanse koolsalade.

€ 2,25/3,75

ZATERDAG
vooraf

€ 7,75
€ 9,00
€ 8,75

€ 7,75
€ 9,00
€ 8,75

€ 7,75
€ 9,00
€ 8,75

€ 7,75
€ 9,00
€ 8,75

€ 7,75
€ 9,00
€ 8,75

€ 2,25/3,75

A

Gesloten I.V.B.M besloten feest.

€ 7,75

B
C (vegetarisch)

Sorry voor het ongemak.

€ 9,00
€ 8,75

Toetje van de week:

Flensjes met mango ijs en slagroom.

Voorgerecht van de week:

Gefrituurde champignons in een jasje knoflooksaus.

€ 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:

Eeterie de Globe is een onderdeel van:

