
B i s t r o  N o b i s

Herentalsebaan 30, 2390 Oostmalle

Vier uw einderjaarsfeesten  
met Bistro Nobis

Thuislevering ook mogelijk

Stel nu uw feestmenu zelf samen!

 WANNEER BESTELLEN? 

Bestellingen voor 24 tot en met 29 december dienen ten laatste  
17 december doorgegeven te worden.

Bestellingen voor 31 december en 1 januari dienen ten laatste  
24 december doorgegeven te worden.

 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. 

24-25 december ophalen tussen 09u00 en 11u00
26-29 december ophalen tijdens onze openingsuren 
31 december en 1 januari ophalen tussen 09u00 en 11u00.

 OPENINGSUREN TIJDENS DE FEESTDAGEN

24/12 en 25/12 enkel ophaling of levering
26/12 tot 29/12 volgens normale openingsuren geopend
31/12 enkel ophaling of levering 
1/01 ophalen tussen 09u00 en 11u00 geopend volgens  
normale openingsuren

 LATEN LEVEREN! BESTELLINGEN WORDEN OP DE  
AFGESPROKEN DATUM GELEVERD  TUSSEN 9u00 EN 13u00

Dit is enkel mogelijk voor bestellingen voor 24, 25 en 31 december
Levering  Malle = €4,50
Levering Zoersel, Beerse, Vlimmeren, Lille, Rijkevorsel en  
Sint-Leenaerts = € 7,50

PRAKTISCHE INFORMATIE

DESSERT

Huisgemaakt frangipanetaart* € 5,50 P.P.
Vanillemousse met speculooscrunch en een  
krokant van chocolade* € 5,50 P.P.
Bisquitrol met chocolade en hazelnoot* € 5,50 P.P. 
Kaasschotel* € 9,50P.P.
Afgewerkt met vers fruit en noten 

GROENTEN EN AARDAPPELEN 

Warme groenteschotel € 6,00 P.P.
Gebakken witloof, pastinaak, bonen en spruiten
Koude groenteschotel € 5,50 P.P.
Gemengde sla, tomaten, wortelen,  
komkommer en aardappelsla
Gebakken witloof (5 stuks) € 5,50
Spruiten met spek (500 gram) € 4,50
Bonen met spek (5 stuks) € 6,50
Appelen met veenbessen € 2,20/st
Verse kroketten € 2,80/10st
Verse amandelkroketten € 3,50/10st
Aardappelpuree € 7,50/kg
Wortelpuree € 8,00/kg
Savooipuree € 8,00/kg
Torentje gratin € 1,20/st
Gebakken krieltjes € 5,50/kg
Restaurantbroodjes  € 1,50/5st
Zelf af te bakken

*Deze gerechten worden voorzien in een glas of porseleinen bord.  
Hiervoor rekenen we een extra waarborg aan van € 3,00 per bord/ glas.

ACTIE

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



B i s t r o  N o b i s

CONTACTEER ONS

Reserveer je liever telefonisch of heb je 
nog bijkomende vragen?

Wij zijn 24/7 beschikbaar en helpen  
u graag verder.

OPENINGSUREN

ma gesloten

di gesloten

woe 11.30 u - 21.30 u

do 11.30 u - 21.30 u

vr 11.30 u - 21.30 u

za 17.00 u - 21.30 u

zo 11.30 u - 21.30 u

Herentalsebaan 30
2390 Oostmalle

03/434.25.37
info@bistronobis.be

SOEPEN

Tomatenroomsoep € 4,20/l
Soep van verse tomaten afgewerkt met een  
vleugje room en balletjes
Bisque de Homard € 8,90/l
een bisque op basis van kreeft afgewerkt met  
het vlees van de kreeft
Pompoensoep € 4,20/l
Een overheerlijke verse pompoensoep

HOOFDGERECHTEN 

Lamsfilet met lamsjus    € 32,90/kg
Varkenshaasje met pepersaus  € 17,90/kg
Hertenkalffilet Grand Veneur  € 59,00/kg
Gevulde kalkoenfilet met  
Fine Champagnesaus  € 26,50/kg
Vol-au-vent  € 14,50/kg
Filet van fazant “Barbançonne”                           € 40,50/kg 
Gebakken witloof apart te bestellen

Kabeljauwfilet met beurre blancsaus  € 26,50/kg
Zalmfilet met wittewijnsaus € 23,50/kg
Scampi's met zachte currysaus met en lichte anijstoets € 40,50/kg
Gevulde pompoen uit de oven met  
kastanjes, veenbessen en rijst € 14,50/P.P
Kaasschotel 
Afgewerkt met vers fruit en noten € 12,50/P.P

HAPJES 

Glaasje gevuld met couscous en  
kort gebakken tonijn* € 2,10/st
Zalmmousse afgewerkt met zalmeitjes
en groene appel *  € 2,10/st
Gebakken buikspek met five spices* € 2,10/st
(Dient bij u thuis warm gemaakt te worden)

Gerookte eendenborstfilet met
konfijt van vijgen* € 2,50/st
Hapje van tomaat met burrata  
en basilicum* € 2,10/st

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

KOUDE VOORGERECHTEN 

Vitello tonnato* € 7,50 P.P.
Kort gegaard kalfsvlees met een saus  
op basis van tonijn

Garnaalcocktail* € 9,50 P.P.
Tomaat gevuld met grijze garnalen 
en klassiek granituur

Klassiek trio van wildpaté* € 7,50 P.P.
Drie soorten wildpaté op bord samen 
met aangepaste konfijten

Huisgerookte zalm op de Green Egg * € 7,50 P.P.
Afgewerkt met zure room, rode ui en citroen 
*Deze gerechten worden voorzien op een porseleinen bord.  
Hiervoor rekenen wij een extra waarborg aan van € 3,00 per bord

WARME VOORGERECHTEN 

Gegratineerde sint-jacobsschelp royale* € 7,50 P.P.
Schelp gevuld met Sint-Jacobsvrucht en scampi  
afgewerkt met witte wijnssaus en garnalen
Scampi Tripel* € 8,90 P.P.
5 krokant gebakken scampi’s met een saus
op basis van Westmalle tripel
Portobello-geitenkaas* € 6,50 P.P.
Gevulde portobello met fijne groenten
afgewerkt met gerookte geitenkaas

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


