IETS TE VIEREN?
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PARTYPLANNER.NL

ALLE PARTYINSPIRATIE TOP GEPRESENTEERD!

menu
zo smaakt brabant op z’n best!

EEN PASSENDE LOCATIE VOOR ELKE BIJEENKOMST:
ALTIJD WELKOM BIJ NOBIS!

Een najaarsborrel voor personeel, een leuke workshop volgen
met jouw vriendenclub of ga je misschien zelfs trouwen?
Op partyplanner.nl vindt je een tof aanbod van workshops,
uitjes, parties en dat alles in combi met heerlijk eten!
Check het snel en maak er een feest van!

desserts
stroopwafel ijstaartje

gezouten karamel | choco crumble 		

7.95		

amarene ijs | rood fruit 			

7.95			

blackberry cheesecake
dame blanche

vanille-ijs | chocoladesaus 		
hazelnoot panna cotta

7.95					
«

chocoladeganache | bastogne crumble

«

«

«

7.95		

koffie compleet				7.95

We kunnen niet wachten om het jaar 2020 achter
ons te laten! Dit zullen we daarom ook groots vieren
tijdens de gezellige december feestdagen.

koffie naar keuze met lekkernijen		
sharing dessert
proeverij van kleine desserts 		

					
9.00

zomersorbet

Kijk op proefdefeestdagen.nl voor de lekkerste buffetten, feestjes,
borrels en heerlijke lunches, brunches en diners! Hello 2021!
proefdefeestdagen.nl

beleef brabant op z’n best!
best western hotel nobis asten
nobisweg 1 5721 VA asten
t: 0493 681300
welcome@nobis.nl | nobis.nl

netwerk: wififree/wachtwoord: internetfree
facebook.com/hotelnobis
instagram.com/hotelnobis

r
f

lunch

Tafeltje vol smaak

verkrijgbaar tot 18.00 uur

broodjes [keuze uit: born wit | born grijs | spelt | waldkorn [+0.50]

*'born' is een evenwichtig en gezond broodje dat rijk is aan vezels en geen toegevoegde suikers bevat

6.15
8.75
7.50
8.25
9.50		
9.50

[h]eerlijk samen delen!
start sharing: verschillende voorgerechten | soepje

brood met smeersels | vis en vlees of los: 11,95 [vanaf 2 pers]

sharing sensations: visgerechten | vleesgerechten | aardappel-

.

jong belegen kaas of oude kaas 					
gerookte zalm | komkommer | limoen-korianderdressing 			
'gezond' | ambachtelijke ham | jonge kaas | komkommer | tomaat | ei
carpaccio van het rund | pesto | kaassnippers | pijnboompitten | truffelmayonaise
wrap krokante kip | champignons | bosui | honing-tijmglaze 		
pikante oosterse kip | ui | paprika | taugé | chili-saus 			

gerecht | diverse garnituren | verschillende groenten

of los: 20,95 [vanaf 2 pers]

sandwiches

sweet sharing: verschillende zoete nagerechten om samen super

clubsandwich | gerookte kip | spek | ei | tomaat | kaas | gemengde sla | cocktailsaus 11.75
fish clubsandwich | forel | zalm | sla | rode ui | komkommer | cocktailsaus
12.75

tosti’s

van te genieten! of los: 7,95 [vanaf 2 personen]

29,95 pp

ham | kaas | ham-kaas | rauwkostsalade 					 3.75
'nobis' | ham | kaas | champignons | gebakken ei | rauwkostsalade 		
5.50

lunchgerechten

vanaf 2 personen te bestellen

ouderwets goed gevulde rundvleeskroketten | brood | mosterd | rauwkostsalade 8.75
'de stegen' lunch | 3 sneetjes brood | rundvleeskroket | spiegelei | jong belegen kaas
huzarensalade		
						 9.75
lunchproeverij | klein kopje soep | groentenloempia | molenaarsbrood met gerookte kip
pijnboompitten | truffelmayonaise 					
9.75
uitsmijter of omelet naar keuze 					 7.50
keuze uit beleg ; spek , ham, kaas, rosbief [0.75 per item], parmaham [*1.50]
keuze garnituur; spekreepjes, hamblokjes, geraspte kaas, ui, paprika, champignons [0.75 per item]
lunchplank voor 2 pers | forel | spiegelei | serranoham| kaas | rosbief | broodsoorten |
2 garnalenkroketjes | 2 kleine kopjes soep | clubsandwich | rauwkostsalade
25.00

tournedos met rode wijn saus

hoofdgerechten

start sharing: proeverij van voorgerechtjes

voorgerechten/salades [*ook als maaltijdsalade te bestellen + 3.50]

salade gamba

tomatensoep | bosui 							
runderbouillon | verse soepgroenten | rundvlees | bieslook | vermicelli
knolselderij-truffel soep | serrano ham | croutons | bieslook 		
carpaccio* | rucola | pijnboompitten | truffelmayo | zongedroogde tomaat
parmezaanse kaas 							
visbordje* | zalm | forel | gamba | dragonmayonaise 				
salade ‘du chef’* | gegrilde kiphaasjes | spek | zongedroogde tomaat
pijnboompitten| parmezaanse kaas | knoflookdressing			
salade gamba* | zoetzure komkommer | zongedroogde tomaat | croutons
limoen-koriander
						
salade geitenkaas* | vijg | peer | walnoot | balsamico 		
		
salade eendenborst filet* | zoetzure komkommer | mango chutney | uiencompote
pijnboompit | honing-tijmglaze

6.00
6.00
6.25
10.95
12.50
11.75
13.75
11.75
13.50

varkens rib roast | aardappelspies | rodewijn-mosterdsaus 			
22.95
schnitzel 'de stegen' 300gr | saus naar keuze [champignon-, rodewijn-,
pepersaus] of gebakken garnituur van spek, ui, champignons en paprika
19.95
diamanthaas | rode wijn-truffelsaus 					
20.95
entrecote double dutch [250 gr] rode wijnsaus			
25.50
tournedos | rode wijn saus 						 25.50
zalmfilet | paprikasaus | courgette						 20.75
duo zeebaars gamba’s | dragon saus | citroen 				
20.95
pan gamba’s | groenten | chilisaus						 21.95
pan kip teriyaki | kiphaasjes | taugé | paprika | rode ui | teriyakisaus 		
21.95
pan groentencurry | ui | paprika | tomaat | lente-ui | paddenstoelen | papadum
21.95
vegetarische risotto | courgette | spinazie | venkel | parmezaan 		
17.95

hamburgers

all the way burger | spek | uienringen | kaas | rellish 			
teriyaki burger | zoetzure komkommer | bosui | seroendeng 			
stegen burger | uien compote | bacon | kaas | tomaat | smokey bbq		

streekproduct.
heeft u een allergie? de bediening helpt u graag met een passend advies.

vegetarisch of op verzoek vegetarisch te bereiden.

15.00
15.00
15.00

