Menu Maart 2020
Elke Dinsdag en Vrijdag kunt u
vanaf 17.30 uur tot 18.00 uur aanschuiven.
Kosten bedragen € 6,00 voor een gezonde
driegangenmaaltijd inclusief koffie of thee.
Kinderen tot 8 jaar eten mee voor € 3,00.
Telefonisch reserveren kan op dinsdag en
vrijdag tot 13.30 uur op nummer
06-1389 4181 of 06-1389 2862

Vegetariër? Als u het doorgeeft dan
houdt de kok er rekening mee.

Dinsdag
3 maart
Doperwtensoep
Gevulde wraps uit de oven
Dubbelvla
10 maart

Vrijdag
6 maart
Kippensoep
Gekookte aardappelen, doperwtjes,
hamburger en sla
Speculoostoetje
13 maart

Kerriesoep
Stamppot rauwe andijvie met spekjes
Vruchtenyoghurt
17 maart
Groentesoep
Stoofpotje met vis en aardappelpuree
Bitterkoekjes vla

Gesloten
20 maart
Preisoep
Broccolisalade met kip en krieltjes
Kwark

24 maart

27 maart

Champignonsoep
Gekookte bietjes met aardappelen en
een braadworstje
Arretjescake met slagroom

Slaatje
Frites met mini snacks en appelmoes
IJsco

31 maart
Stokbrood met kruidenboter
Groente-ovenschotel
Pudding

Eetcafé de Balie
Händellaan 315
Zwolle

Menu April 2020
Elke Dinsdag en Vrijdag kunt u
vanaf 17.30 uur tot 18.00 uur aanschuiven.
Kosten bedragen € 6,00 voor een gezonde
driegangenmaaltijd inclusief koffie of thee.
Kinderen tot 8 jaar eten mee voor € 3,00.
Telefonisch reserveren kan op dinsdag en
vrijdag tot 13.30 uur op nummer
06-1389 4181 of 06-1389 2862

Vegetariër? Als u het doorgeeft dan
houdt de kok er rekening mee.

Dinsdag

Vrijdag
3 april
Tomaat met mozzarella
Spaghetti
Vla met appelstukjes

7 april
Chinese tomatensoep
Sperziebonen, gekookte aardappelen
en een kipburger
Aardbeienkwark
14 april

10 april
Uiensoep
Bloemkool met satésaus,
aardappelschijfjes en vissticks
Frambozenvla
17 april

Pizzabroodje
Lentestamppot met zoete spekjes
Vruchtenyoghurt
21 april
Champignonsoep
Witlof ham-kaas met gekookte
aardappelen
Vlaflip
28 april
Mini loempia’s
Nasi met satésaus en kroepoek
IJs

Slaatje
Bonenschotel
Wafel met slagroom
24 april
Groentesoep
Frites met snack naar keuze en
appelmoes
Vers fruit

Eetcafé de Balie
Händellaan 315
Zwolle

Wist U dat
U dit menu elke maand in uw mailbox kunt ontvangen. Stuur dan een mail aan
prbaliezwolle@live.nl en u komt op onze verzendlijst.
U iedere woensdag kan genieten van een vers bereide en afwisselende lunch
voor € 3,50. De lunch is verkrijgbaar tussen 11.30 en 12.30 uur.
U ons ook kunt vinden op facebook! Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws
en leuke acties en volg ons op facebook:

www.facebook.com/eetcafedebaliezwolle

Routebeschrijving
Locatie Fermate (Driezorg)
Händellaan 315, Zwolle
Met het openbaar vervoer
Stadsbus lijn 1
(richting Stadshagen)
Uitstappen bij halte Bachplein
Stadsbus lijn 2
(richting Holtenbroek)
Uitstappen bij halte Händellaan.
Ingang Fermate dan direct
tegenover halte.
Met de auto
U kunt bij ons gratis parkeren
op het parkeerterrein van Driezorg.

