VIER UW EINDEJAARSFEESTEN
MET BISTRO NOBIS!
Stel nu uw feestmenu zelf samen!
Thuislevering ook mogelijk.

Bistro Nobis
Herentalsebaan 30, 2390 Oostmalle

FIJNE FEESTEN!

Beste klanten,
De mooiste tijd van het jaar breekt weer
aan! Tijd om gezellig met elkaar te tafelen,
en daar helpt Bistro Nobis u graag bij! Stel
met behulp van deze folder jouw menu
volledig zelf samen. Kies voor de ganse tafel
hetzelfde of voor ieder apart, van hapje tot
dessert! Wij voorzien de juiste instructies
bij de gerechten om van het diner een echt
feestmaal te maken en nemen het werk uit
jouw handen. Bestel vandaag nog!
Wij wensen jullie alvast
fijne feestdagen allemaal.
Andra, Lowie & het ganse
Bistro Nobis team!

VANAF BESTELLING VAN €100,00 ONTVANGT
U EEN GRATIS FLES WITTE OF RODE WIJN

ONS FEESTMENU

Hapjes
TONIJN KORT GEBAKKEN*
Met parelcouscous en afgewerkt met wasabidressing

€ 9,80/4st

ZALMMOUSSE*
Afgewerkt met zalmeitjes en japans zeewier

€ 9,80/4st

HUISGEMAAKTE WORSTENBROODJES
Dient bij u thuis warm gemaakt te worden

€ 8,00/8st

KROKETJE VAN WILD
€ 9,80/4st
Met mosterddip – dient bij u thuis warm gemaakt te worden

Koude voorgerechten
VITELLO TONNATO*
€ 13,50 p.p.
Kort gegaard kalfsvlees met een saus op basis van tonijn
½ KREEFT BELLE VUE KLASSIEK*
€ 21,50 p.p.
Afgewerkt met citroen, cocktailsaus en hard gekookt eitje
KLASSIEK TRIO VAN WILDPATÉ*
€ 10,50 p.p.
Drie soorten wildpaté op bord samen met aangepaste konfijten
HUISGEROOKTE ZALM DOOR ONZE CHEF*
Afgewerkt met zure room, rode ui en citroen

€ 13,50 p.p.

ONS FEESTMENU

Warme voorgerechten
GEGRATINEERDE SINT-JACOBSSCHELP ROYALE**
Schelp gevuld met Sint-Jacobsvrucht en scampi
afgewerkt met witte wijnssaus en garnalen

€ 12,50 p.p.

GAMBA’S MET LOOKBOTER **

€ 14,00 p.p.

VEGETARISCH BLADERDEEGGEBAKJE**
Met aubergine, ui en mimolettekaas

€ 10,50 p.p.

HUISBEREIDE KAASKROKET MET 4 SOORTEN KAAS € 2,80/stuk
Met gefrituurde peterselie en een partje citroen
HUISBEREIDE GARNAALKROKET
Met 60% grijze garnalen. Met gefrituurde
peterselie en een partje citroen

€ 3,90/stuk

HUISBEREIDE MOSSELKROKET
Kroket gevuld met mosselvlees en fijne groenten

€ 3,00/stuk

Soepen
TOMATENROOMSOEP
€ 4,50/l
Soep van verse tomaten afgewerkt met een vleugje room en balletjes
BISQUE D’HOMMARD
€
Een bisque op basis van kreeft afgewerkt met verse garnalen

9,50/l

BOSPADDENSTOELENSOEP

4,50/l

€

ONS FEESTMENU

Buffetten & Schotels
TEPPANYAKI VAN DE KRUISHUISHOEVE
€ 21,50 p.p.
(400gr/ pers.) Gemarineerde steak, entrecôte, mini hamburger,
worstje, kipfilet, gemarineerde scampi (groenten apart te bestellen)
KOUD BUFFET
€ 27,50 p.p.
Tomaat gevuld met grijze garnalen, gerookte zalm, gerookte
ham met meloen, gevuld eitje, gerookte makreel, gebraden rosbief
mooi afgewerkt met salade en koude groenten en aardappelsalade.
Cocktailsaus, tartaarsaus en brood worden apart voorzien.
LUXE FEESTBUFFET
€ 32,50 p.p.
Gepocheerde zalm, huisgerookte zalm, tomaat gevuld met grijze
garnalen, perzik met tonijnsalade, gerookte ham met meloen, gevuld
eitje, gerookte makreel, gebraden rosbief mooi afgewerkt met salade en
koude groenten en aardappelsalade. Cocktailsaus, tartaarsaus en brood
worden apart voorzien.

Hoofdgerechten***
LAMSFILET MET LAMSJUS

€ 36,00/kg

VARKENSHAASJE MET PEPERSAUS

€ 29,50/kg

HERTENKALFFILET GRAND VENEUR

€ 59,00/kg

GEVULDE KALKOENFILET FINE CHAMPAGNESAUS

€ 29,50/kg

VOL-AU-VENT

€ 22,50/kg

FILET VAN FAZANT BRABANCONNE
Gebakken witloof apart te bestellen

€ 40,50/kg

STOOFVLEES VAN DE KRUISHUISHOEVE

€ 22,50/kg

ZALMFILET MET WITTEWIJNSAUS

€ 27,50/kg

SCAMPI’S MET ZACHTE CURRYSAUS

€ 16,50 p.p.

POMPOENQUICHE ( VEGETARISCH)
€ 15,50 p.p.
Met pesto van doperwten en gebakken boschampignons

ONS FEESTMENU

Groenten & aardappelen
WARME GROENTESCHOTEL
Gebakken witloof, bloemkool, broccoli, bonen, spruiten

€ 6,00 p.p.

KOUDE GROENTESCHOTEL
€ 5,50 p.p.
Gemengde sla, tomaten, wortelen, komkommer en aardappelsla
GEBAKKEN WITLOOF (5 STUKS)

€

5,50

SPRUITEN MET SPEK (500 GRAM)

€

5,50

BONEN MET SPEK (5 STUKS)

€

6,50

APPELEN MET VEENBESSEN

€

2,50/st

VERSE KROKETTEN

€ 3,20/10st

AARDAPPELPUREE

€

7,50/kg

TORENTJE GRATIN

€

1,20/st

GEBAKKEN KRIELTJES

€

5,50/kg

RESTAURANTBROODJES
Zelf af te bakken + kruidenboter wordt mee gegeven

€ 2,00/5st

Dessert
HUISGEMAAKTE FRANGIPANETAART*

€ 7,50 p.p.

VANILLEMOUSSE MET SPECULOOSCRUNCH*
En een krokant van chocolade

€ 7,50 p.p.

TARTE TATIN MET COULIS VAN RODE VRUCHTEN*

€ 6,50 p.p.

KAASSCHOTEL*
Afgewerkt met vers fruit en noten

€ 10,50 p.p.

CHEESECAKE MET SPECULAASBODEM
En afgewerkt met vers fruit

€ 6,50 p.p.

PRAKTISCH

Wanneer bestellen?
• Bestellingen voor 24 en 25 december dienen ten laatste
17 december doorgegeven te worden.
• Bestellingen voor 31 december en 1 januari dienen ten laatste
24 december doorgegeven te worden.

Hoe bestellen?
U kan steeds tijdens onze openingsuren in de bistro komen bestellen.
Via e-mail kan u de bestelling doormailen (info@bistronobis.be)
U mag ons ook telefonisch contacteren op het nummer 03 434 25 37
OPGELET: Uw bestelling is enkel definitief als u van ons een
volgnummer hebt ontvangen.

Afhalen
U kan uw bestelling bij ons in de bistro komen afhalen,
enkel op vertoon van uw volgnummer.
• 24/12 en 25/12 ophalen tussen 09u00 en 11u00
• 31/12 ophalen tussen 09u00 en 11u00
• 1/1 ophalen tussen 09u00 en 10u00 op afspraak

Openingsuren tijdens de feestdagen
•
•
•
•
•
•

23/12 gesloten
24/12 en 25/12 enkel ophaling of levering
26/12, 27/12 gesloten
28/12, 29/12 en 30/12 volgens normale openingsuren geopend
31/12 en 1/1 enkel ophaling of levering
Vanaf 4/1 terug geopend volgens onze normale openingsuren

Laten leveren

Bestellingen worden op de afgesproken datum geleverd
tussen 09u00 en 13u00.
Dit is enkel mogelijk voor bestellingen voor 24, 25 en 31 december
• €5,50: Levering Malle
• € 8,50: Levering Zoersel, Beerse, Vlimmeren, Lille, Rijkevorsel
en Sint-Leenaerts

Waarborg
*

Deze hapjes worden voorzien van een bordje of in een glaasje.
Hiervoor rekenen wij een extra waarborg aan van €1,00 per
bordje/glaasje

**

Deze gerechten worden voorzien op een porseleinen bord.
Hiervoor rekenen wij een extra waarborg aan van € 3,00 per bord

Extra
*** Wij rekenen +/- 350 gram per persoon.
U kan ook het door u gewenste gewicht bestellen.

Openingsuren
ma gesloten
di gesloten
woe 17.00 u − 21.30 u
do 17.00 u − 21.30 u
vr 17.00 u − 21.30 u
za 17.00 u − 21.30 u
zo 11.30 u − 21.30 u

Bestellen ?
Bestel telefonisch op het nummer 03/434.25.37.
Of via email: info@bistronobis.be.
Bistro Nobis
Herentalsebaan 30, 2390 Oostmalle
03/434.25.37
info@bistronobis.be

