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Voorwoord
Allereerst hartelijk dank voor uw interesse in Best Western Hotel Nobis Asten!
Algemeen
Het Best Western Hotel Nobis is een 4* hotel op een ideale locatie aan de A67. Ons hotel
bevindt zich op de grens van Brabant en Limburg en dichtbij alle belangrijke wegen. Zowel
voor de zakelijke gast als de toerist is het hotel een heerlijke plek om te overnachten,
ontspannen en ontmoeten. De Brabantse gastvrijheid voelt u door het hele hotel en het
interieur zal u direct thuis doen voelen.
Hotel
Het hotel beschikt over 120 luxe kamers, een 5-tal zalen, een brasserie, een bar, een
wellness– en sportcomplex, een gezellig buitenterras en een gratis parkeerplaats.
Feesten & partijen
Met 25 jaar ervaring weet ons sales-team wel hoe ze een feestje moeten organiseren! Of het
nu om een receptie, jubileum, bruiloft, familiedag of bedrijfsfeest gaat; bij Nobis kan het
allemaal. Alle zalen hebben een eigen karakter en ambiance, waarin verschillende
opstellingen mogelijk zijn. Naast een prima organisatie, een voortreffelijke keuken en
enthousiaste medewerkers, biedt Nobis ontzettend veel mogelijkheden en denken we
samen met u mee over de indeling en het programma van uw feestelijke gelegenheid. Uw
feest wordt een gegarandeerd succes!
Zakelijke evenementen & meetings
Onze pas vernieuwde social lobby is een ideale plek voor een zakelijke afspraak, om te
flexwerken of om even tot rust te komen voor de open haard na een lange rit. Bent u met
een grote groep of wenst u meer privacy? Dan raden wij u aan om één van onze 5 zalen te
boeken. Wij begrijpen dat elke bijeenkomst anders is, en denken daarom graag met u mee.
Het prettige aan vergaderen bij Best Western Hotel Nobis Asten, is dat alles wat u nodig
heeft tijdens uw vergadering onder één dak te vinden is. We hebben voldoende
parkeerplekken, een uitstekende keuken én comfortabele hotelkamers. Een meerdaagse
zakelijke ontmoeting met verschillende wensen en benodigdheden is daarom geen enkel
probleem.
Sales manager
Saskia van Schijndel
T | 0493 681 313
E | info@nobis.nl
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Onze zalen
De Vosselen
De Vosselen is een multifunctionele zaal van 340 m2.
De zaal biedt plaats aan 500 personen. Deze zaal is voorzien
van een eigen bar en leent zich hierom perfect voor
bedrijfsfeesten, conferenties, partijen en grote recepties. De
zaal bevindt zich op de begane grond van het hotel, en heeft
een eigen toiletvoorziening.

De Berken
De Berken bevindt zich op de begane grond. Deze zaal is 136
m2 en is voorzien van een eigen bar. De zaal wordt veelal
gebruikt voor vergaderingen, bijeenkomsten, koffietafels en
kleine partijen. De sfeervolle zaal is recent gerestyled en
voorzien van een prachtige muurschildering.

De Diesdonck,
De Diesdonk is gelegen op onze eerste verdieping. De zaal heeft een oppervlakte van 150m2,
en is uitermate geschikt voor vergaderingen en bijeenkomsten tot 100 personen.
De zaal is voorzien van een beamerscherm en een tv scherm waarop u uw presentatie kan
tonen.
Het Achterbosch
Deze zaal is gelegen op onze 2de etage. De zaal heeft een oppervlakte van 50 m2, geschikt
voor uw zakelijke bijeenkomst tot 30 personen. Deze zaal is voorzien van een beamerscherm.
De Voordeldonk
De Voordeldonk is gelegen op onze 2de etage. Deze zaal heeft een oppervlakte van 40 m2
en is geschikt voor uw zakelijke bijeenkomst tot 20 personen. Deze zaal is voorzien van een
beamerscherm.
Onze locatie is voor uw gasten makkelijk te bereiken, en met ons eigen parkeerterrein voor
de deur zijn wij uw ideale locatie voor uw bijeenkomst
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Ontbijt

-

Onbeperkt koffie, thee ,
melk en vruchtensappen
Diverse broodsoorten
Harde broodjes
Zachte broodjes
Beschuit & crackers
Zoete broodjes
Vleeswaren

-

Kaas
Zoetwaren
Muesli & cornflakes
Yoghurt
Vers fruit
Diverse warme bijgerechten zoals
roerei, gekookte eieren, spek en
ontbijtworstjes
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Brabantse koffietafel

-

vanaf 10 personen

Soep á Chefs keuze
Wit- en bruin brood
Mini broodjes
Zachte puntjes
Roggebrood
Rozijnenbrood
Jonge- en oude kaas
Ambachtelijke achterham

-

-

Rosbief
Cervelaatworst
Hagelslag, pindakaas,
chocoladepasta en diverse soorten
jam
Roomboter & margarine
Koffie, thee en melk

Indien u andere items wenst bij de koffietafel zijn onderstaande items mogelijk. Is dit
niet hetgeen wat u zoekt? Vraag naar andere mogelijkheden bij onze afdeling Sales.
-

Fruitsalade
Kroket
Fricandeau met
pepersaus

-

Boerenzult
Jus d’orange
Smoothie
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Lunch buffet

-

vanaf 10 personen

Soep ‘Chefs keuze’
Wit- en bruin brood
Mini broodjes
Zachte puntjes
Molenaarsbrood
Jonge-, oude- en komijnekaas
Ambachtelijke achterham
Rosbief
Cervelaatworst
Fricandeau

-

-

Visgerecht
Vleesgerecht
Warme snack
Garnituur
Salade corner met rode ui, paprika,
croutons, walnoot, spekjes,
samengestelde salade, vers fruit
salade en diverse dressings
Koffie, thee, melk, karnemelk, jus
d’orange en smoothie
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Astense Lunchplank

-

vanaf 2 personen

2 seizoensgebonden salades
- Gamba kroketjes
Serranoham
- Rosbief
Kaas
- Wrap of clubsandwich
Rauwkost salade
Vers brood
Kopje soep per persoon
De planken worden uitgeserveerd per 2 personen

Soep & Sandwich lunch



vanaf 10 personen





Huisgemaakte soep
Rijkelijk belegde sandwiches:
Sandwich gezond

Sandwich brie, honing en walnoot
Sandwich gerookte zalm
Inclusief koffie en thee

Indien u ander beleg wenst is dit mogelijk in overleg
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High Tea

-

vanaf 2 personen

Soep van het seizoen
Gemarineerd kipspiesje met
knoflook crème
Butterfly gamba met chilisaus
Mini clubsandwich carpaccio,
Parmezaan en truffel crème
Mini clubsandwich gerookte kip,
krokant spek, kaas en ravigotesaus
Wrap gerookte zalm,
kruidenroomkaas, en rode ui

-

Mini muffins
Scones
Gezoete room
Bonbons
Pastel de nata
Mini koffiebroodje
Mini chocolade croissant
Klein seizoen dessert
Confiture

Gelieve minimaal 2 dagen vooraf te reserveren
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High Beer

vanaf 2 personen

Ronde 1

Ronde 3

-

-

Speciaal bier La Trappe Isid’or
Etagère met chicken bytes,
gestoomd broodje met pulled pork
en butterfly garnalen

Speciaal bier Rieneke Witbier
Etagère met oude kaas en
appelstroop, chocolade brownie
en vanille ijs

Ronde 2
-

Speciaal bier Duvel
Plank met spareribs smokey bbq,
frites en krokante uienringen

Gelieve minimaal 3 dagen vooraf te reserveren
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Brunch buffet

vanaf 40 personen
(aangepaste versie mogelijk vanaf 25 personen)

Voor uw feestje, voor- of na uw bijeenkomst of gewoon voor de gezelligheid hebben wij een
zeer uitgebreid brunchbuffet voor u samengesteld inclusief een welkomstdrankje,
onbeperkt koffie, thee, jus d’orange, melk en ranja
-

Runderbouillon
Tomatensoep
Diverse soorten brood
Boter, kruidenboter en tapenade*
Oude-, jonge- en komijnekaas
Cervelaatworst, rosbief,
kalkoenfilet en achterham
Zoetwaren
Griekse salade
Rauwkost*
Salade corner
Rundvleessalade
Gerookte zalm en forel met rode ui
en kappertjes
Gerookte forel met rode ui en
kappertjes
Aardappelsalade met spek en ui
Tomaat & komkommersalade
Roerei, spek, worstjes en gekookte
eieren

-

-

Gebakken zalmfilet met gamba’s
en Oosterse saus
Varkenshaasmedaillons met
groene groenten en
bospaddenstoelenjus
Gegrilde kiphaasjes met
peperroomsaus*
Frites
Vers fruit salade
Bavarois
Pastel de nata
Slagroomsoesjes
Chocolade-, aardbeien en
bastogne mousse*
Mini donuts
2 soorten ijs
Vanille- en chocoladesaus
Mascarpone bramen ijstaart*
Slagroom

Gerechten met een * vervallen voor brunches van 25 tot 40 personen
Voor de kleinere kinderen hebben we bitterballen, poffertjes en kipnuggets

Kinderen van 3 t/m 11 jaar voor de helft van de prijs, 0 t/m 2 jaar gratis
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Diner buffet

vanaf 25 personen

Voor uw feestje, na uw bijeenkomst of gewoon voor de gezelligheid hebben wij een zeer
uitgebreid koud- en warm buffet voor u samengesteld
-

-

-

Runderbouillon
Tomatensoep
Diverse soorten brood
Boter, kruidenboter en tapenade
Griekse salade
Rundvleessalade
Aardappelsalade
Tomaat-basilicumsalade
Kipkerriesalade
Carpaccio met truffelmayonaise,
pijnboompitten en rucola
Serranoham met meloen
Gerookte zalm en gemarineerde
gamba’s
Saladecorner met rode ui, paprika,
croutons, nootjes, spekjes en
diverse soorten dressings
Gebakken scampi’s met
roerbakgroenten en een tomaatbasilicumsaus
Mini kipspiesjes met pepersaus

-

-

-

Gegrilde zalmfilet met
roerbakgroenten en een dillewitte wijnsaus
Varkenshaasmedaillons met
groene groenten en
bospaddenstoelenjus
Diamanthaasmedaillons met een
rode wijnsaus
Gebakken aardappelen of frites
Vers fruit salade
Diverse smaken bavarois
2 soorten ijs
Pastel de nata
Slagroom soesjes
Chocolade-, aardbeien en
Bastogne mousse
Mini donuts
Vanille- en chocoladesaus
IJstaart
Slagroom

Voor de kleinere kinderen hebben we bitterballen, poffertjes en kipnuggets
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Kinderen van 3 t/m 11 jaar voor de helft van de prijs, 0 t/m 2 jaar gratis

Peel buffet

-

-

vanaf 25 personen

Tomatensoep of runderbouillon
Diverse soorten brood
Kruidenboter, boter en tapenade
Rundvleessalade
Aardappelsalade met spekjes en
lente ui
Salade met gerookte kip en
spekjes
Gerookte Peelham met meloen
Salade corner met rode ui, paprika,
croutons, nootjes, spekjes en
diverse dressings
Beenham met honingmosterdsaus

-

-

Diamanthaasmedaillons met rode
wijnsaus
Gemarineerde kipfilet, gebakken
champignons en spekjes met een
saus van grove mosterd
Gepocheerde zalmfilet met een
witte wijnsaus
Gebakken aardappelen of frites
Rijst met roerbakgroenten
Seizoengroenten
Chocolade- en Bastogne mousse
Twee soorten bavarois
Aardbeien- en vanille roomijs
Slagroom

Kinderen van 3 t/m 11 jaar voor de helft van de prijs, 0 t/m 2 jaar gratis
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Stel uw eigen buffet samen

Soepen | u kunt 2 soepen kiezen
o Tomatensoep
o Groentesoep
o Mosterdsoep
Voorgerechten | u kunt 3 voorgerechten
kiezen
o Huzarensalade
o Carpaccio met Parmezaanse kaas,
rucola en truffelmayonaise
o Zalmsalade
o Aardappelsalade met spekjes en
rode ui
o Griekse salade
o Serranoham met meloen
Hoofdgerechten | u kunt 3
hoofdgerechten kiezen
o Kipsaté in pindasaus
o Gehaktballetjes in een licht
pikante saus
o Fricandeau met mosterdsaus
o Zacht gegaarde kalfssucade met
rode wijnsaus
o Atlantische tongfilet met witte
wijnsaus

vanaf 25 personen

Groenten | u kunt 2 soorten groenten
kiezen
o Spinazie met ei en croutons
o Sperzieboontjes
o Mix van groenten
o Parijse worteltjes
Aardappelgarnituur | beide worden
geserveerd
o Gebakken aardappelen
o Frites
Dessert |
o Uitgebreid dessertbuffet met o.a.
ijstaarten en verschillende soorten
bavarois

* Bij het buffet worden standaard diverse broodsoorten en 3 sauzen geserveerd

Kinderen van 3 t/m 11 jaar voor de helft van de prijs, 0 t/m 2 jaar gratis
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Deluxe buffet

Soepen | u kunt 2 soepen kiezen
o Tomatensoep
o Groentesoep
o Mosterdsoep
o Champignonsoep
Voorgerechten | u kunt 3 voorgerechten
kiezen
o Geitenkaassalade
o Salade met kiphaasjes
o Salade Caprese
o Carpaccio met rucola en
truffelmayonaise
o Vispalet bestaande uit gerookte
zalm, gerookte forel, gerookte
makreel en een garnalensalade

vanaf 25 personen

Groenten | u kunt 2 soorten groenten
kiezen
o Spinazie met ei en croutons
o Sperzieboontjes
o Mix van groenten
o Worteltjes met suiker en boter
Aardappelgarnituur | beide worden
geserveerd
o Gebakken aardappelen
o Frites
Dessert |
o Uitgebreid dessertbuffet met o.a.
ijstaarten en verschillende soorten
bavarois

Hoofdgerechten | u kunt 3
hoofdgerechten kiezen
o Diamanthaas met gebakken
champignons
o Beenham met mosterdsaus
o Kipkerrie
o Gebakken zalmfilet met een
dillesaus
o Gebakken gamba’s met chilisaus
* Bij het buffet worden standaard diverse broodsoorten en 3 sauzen geserveerd

Kinderen van 3 t/m 11 jaar voor de helft van de prijs, 0 t/m 2 jaar gratis
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Hollands stamppot buffet (seizoensgebonden) vanaf 15 personen

-

Boerenkool
Zuurkool
Hutspot
Speklappen
Rookworst

-

Jus
Mosterd
Zuur
Gebakken uitjes

Kinderen van 3 t/m 11 jaar voor de helft van de prijs, 0 t/m 2 jaar gratis

Extra opties:
-

Erwtensoep (seizoensgebonden)
Roggebrood met spek
Gehaktballen
Hachee
Rode kool stamppot
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BBQ

-

vanaf 25 personen

Diverse soorten brood
Kruidenboter, roomboter,
tapenade en pesto
Kipsaté
Barbecue worstjes
Gemarineerde speklapjes
Gemarineerde varkenslapjes
Runderhaas medaillons
Hamburger van rundvlees
Gambaspiesje
Zalmfilet in folie met groenten en
vis bouillon

-

-

Rundvleessalade
Aardappelsalade
Vers fruit salade
Saladecorner met komkommer,
tomaat, paprika, rode ui,
gemengde sla, spekjes,
gefrituurde uitjes en diverse
dressings
Cocktailsaus, knoflooksaus, BBQ
saus, chilisaus, remouladesaus,
satésaus en rode wijn saus

Kinderen van 3 t/m 11 jaar voor de helft van de prijs, 0 t/m 2 jaar gratis

Extra opties:
-

Gepofte aardappel met room
IJscokar
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Kaas buffet

-

vanaf 25 personen

6 verschillende soorten kaas
Druiven
Diverse noten
Noten vruchtenbrood

-

Dessert buffet

Boerenlandbrood
Appelstroop
Honing

vanaf 20 personen
(aangepaste versie mogelijk vanaf 10 personen)

-

Vers fruit salade
Diverse smaken bavarois
Pastel de nata*
Slagroom soesjes
Chocolade-, aardbeien* en
Bastogne mousse

-

Mini donuts
Twee soorten roomijs
Vanille- en chocoladesaus
IJstaart*
Slagroom

Gerechten met een * vervallen voor 10 tot 20 personen
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Dessert buffet Deluxe

-

Omelette Sibèrienne
Profiterol XXL (soesjestaart)
Frivolité mix
Bombe chocolade
Bombe witte chocolade

vanaf 25 personen

-

Hollands toetjes buffet

-

Kaneelmousse
Griesmeel pudding
Chocolade mousse
Rijstepap met kaneel

Granaatappel-sinaasappel
bavarois
Longeur vanille cassis bavarois
Pistachio driehoek bavarois

vanaf 25 personen

-

Boerenkwark met rode
vruchtensaus
Custard vla
Slagroom
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IJscokar

vanaf 25 personen

Wij serveren twee soorten ijs vanuit onze prachtige ijscokar
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Donut Wall

vanaf 25 personen

Een prachtige muur, versierd met verschillende smaken donuts
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Diner suggesties
Aan de hand van uw wensen, creëren wij een menusuggestie compleet naar uw smaak

Sharing dinner

vanaf 10 personen

Voorgerechten
-

-

-

Rundercarpaccio met rucola,
pijnboompitten en
truffelmayonaise
Gamba aioli met gegrild brood
Salade geitenkaas met walnoot,
geitenkaas kroketje en balsamico
glacé

Frites en salade

Desserts
-

Etagère met zoetigheden van de
chef zoals een mousse, vanille ijs
met karamelsaus, pastel de nata,
profiterol en een mini muffin

Hoofdgerechten
-

-

Diamanthaas medaillons met
seizoen groenten en
peperroomsaus
Eendenborstfilet met witlof,
aardappelspies en truffeljus
Zeebaars met gegrilde groenten,
pasta en tomatensaus

Gelieve minimaal 3 dagen vooraf te reserveren
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Walking dinner

vanaf 20 personen

Aan de hand van de wensen van onze gast, creëren wij een menusuggestie compleet naar
uw smaak
Een walking dinner is een leuke, gezellige en sociale manier van dineren. Een diner zonder
vaste plaatsen, waarbij de gast kan genieten van meerdere gangen, gevuld met kleine
culinaire gerechten. In plaats van de traditionele tafel opstelling zijn de gasten vrij om rond
te lopen. Een van de grootste voordelen is dat u meer mensen kunt spreken en het dus de
perfecte sociale én culinaire gelegenheid biedt!

Dilemmadiner

Een dinerspel waarbij u niet héél erg veel hoeft te doen! Genieten van een lekker drie- of
viergangen menu met uw familie, vrienden of partner. Wij zorgen voor talloze vragen die
jullie gaan beantwoorden tijdens het diner. Hier komen namelijk de leukste en mooiste
gesprekken uit voort! Begin met nutteloze weetjes en eindig met pittige, gênante vragen…
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Hapjes

-

zoetigheid

Petit four mini
Petit four
Gesorteerd gebak
Rastervlaai
Luxe vlaai
Appeltaart
Brownie
Muffin
Cake
Macarons
Soesjes
Luxe koekjes
Roomboterkoekjes
Bonbons
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Hapjes

-

-

hartig

Kaasstengels, kroepoek en pretzels
Diverse soorten brood met
kruidenboter, tapenade en pesto
Boerenlandbrood met roomboter
en tapenade
Diverse soorten brood met roomboter
tapenade en kruidenboter
Plateau met boerenlandbrood
Kaaszoutjes, kruidenboter en
tapenade
Fuetworstjes
Nacho’s
Olijven
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Koude hapjes

-

Stokbroodje met carpaccio, sherry
truffel glacé en grana padano
Stokbroodje met kalfsrosbief en
tonijncrème
Stokbroodje met gerookte zalm,
rode ui, affilia en wasabi soja
Stokbroodje met forel en
mierikswortel
Stokbroodje met crème van
geitenkaas, walnoot en bio
appelpeerstroop

Warme hapjes

-

Bladerdeeg hapje kip kerrie
Bladerdeeg hapje rundvlees
Bladerdeeg hapje kaas

afname minimaal 75 stuks

-

Stokbroodje met brie, walnoot en
honingtijm
Stokbroodje met rosbief en
truffelmayonaise
Wrapje met rauwe ham, rucola en
ras el hanout mayonaise
Wrapje met gerookte zalm,
roomkaas en bieslook

afname minimaal 40 stuks

-

Mini worstenbroodje
Chickenbite met sweet chili
Gehaktballetje met barbecuesaus
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Hollandse bittergarnituur

-

Bitterbal
Kipnugget
Bami hapje

afname minimaal 20 stuks

-

Koude luxe hapjes

Nasi hapje
Mini kaassoufflé

vanaf 20 stuks per soort

Deze hapjes worden allen per persoon geserveerd
-

Glaasje met geitenkaascrème, honingtijm en little gem
Glaasje met tartaar van zalm, wasabi soja, wakame en taugé
Rolletje van carpaccio met truffelmayonaise, pijnboompitjes
en oude kaas
Bruschetta gegratineerd met mozzarella, tomaat en pesto
Mini sandwich met gerookte zalm, roomkaas,
komkommer en sla
Mini sandwich van kalkoen met roomkaas, sla en tomaat
Bruschetta met gamba’s, koriander, paprika en soja

Warme luxe hapjes

vanaf 20 stuks per soort

Deze hapjes worden allen per persoon geserveerd
-

Yakitori spiesje met Oosterse sesamsaus
Mini gambakroketje met ras el hanout mayonaise
Spiesje met gamba en een wasabi soja stroop
Zalm in krokante korst met een limoen koriandercrème
Buikspek afgelakt met hoisin
Mini kalfskroketje met truffelmayonaise
Huisgemaakte mini kipsaté met satésaus
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Frites kraam

-

Frites
Frikadel
Kroket
Kaassoufflé

vanaf 30 personen

-

Frites kraam Deluxe
-

Frites
Hamburger
Shoarma
Zachte broodjes
Pita broodjes
IJsbergsla

Mayonaise
Ketchup
Curry
Uitjes

vanaf 30 personen
-

Mayonaise
Ketchup
Curry
Cocktailsaus
Knoflooksaus
Uitjes

Ook verkopen we pizzapunten, puntzakken met friet en snacks los
-

Puntzak friet
Snack
3 stokjes kipsaté met stokbrood
Pizzapunt
Mini hamburger
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Hapjes buffet Élégance

-

Diverse soorten brood met
tapenade, aioli en pesto
Mix van olijven
Wrapje met gerookte kipfilet en
cocktailsaus
Glaasje met geitenkaascrème,
honingtijm en little gem
Gevulde peppadews
Gedroogde worstjes
Tortillachips
Parmaham
Diverse kazen

vanaf 25 personen

-

Bruschetta met dorade en een
limoen- koriandercrème
Gemarineerde gamba’s met
zeewiersalade en wasabi soja glace
Yakitori spiesjes met sesamsaus
Kipspiesje met roerbakgroenten
en peperroomsaus
Zalmfilet in Oosterse panko met
Oosterse saus
Gamba’s gefrituurd in tempura
met een sweet chili dip

Kinderen van 3 t/m 11 jaar voor de helft van de prijs, 0 t/m 2 jaar gratis
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Hapjes buffet Superieur
-

Tuinkruidenbouillon met
soepgroenten
Glaasje met geitenkaascrème,
honingtijm en little gem
Foccacia met gamba’s en soja
sesam
Foccacia met mozzarella en
tomaten pesto
Glaasje met gazpacho
Spiesje met mozzarella, tomaat en
olijf
Rilette van eend en toastjes
Wrapje carpaccio met
truffelmayonaise
Loempia van eend met een
sesam dip
Vitello Tonato, kalfsrosbief,
tonijncrème, olijven en croutons
Mini hamburger met barbecuesaus
en ijsbergsla
Diamanthaas met seizoen
groenten en peperroomsaus
Mini kipspiesje met
roerbakgroenten en Thai curry
saus

vanaf 25 personen
-

Kalf sukade met snijbonen en
mosterdsaus
Frites
Wrapje gerookte zalm met
roomkaas
Glaasje met zalmsalade en wasabi
mayonaise
Gamba kroketje met
citroenmayonaise
Doradefilet met paksoi en tomaatbasilicumsaus
Gemarineerde gamba’s met
chilisaus
Zalmfilet met een kruidenkorst en
Oosterse saus
Gekookte rijst
Diverse olijven
Kaasplateau met diverse
buitenlandse kazen
Druiven, appelstroop, honingtijm
en walnoten
Diverse gedroogde fuet worstjes
Diverse broodsoorten met
tapenade. Kruidenboter, aioli en
pesto

Kinderen van 3 t/m 11 jaar voor de helft van de prijs, 0 t/m 2 jaar gratis
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Hapjes buffet Excellent
Vegetarisch
-

Glaasje met geitenkaascrème,
honingtijm en little gem
Bruschetta gegratineerd met
mozzarella, tomaat en pesto
Glaasje met gazpacho
(seizoensgebonden)
Mini quiche met zongedroogde
tomaat en geitenkaas

-

Vis
-

Vlees
-

vanaf 50 personen

Rouleau van gevogelte, groene
asperge en kruiden crème
Carpaccio met truffelmayonaise,
pijnboompitjes en oude kaas
Wrapje van kalkoen met roomkaas, sla
en tomaat
Dun gesneden Serranoham met
balsamico, mozzarella en basilicum
Mini hamburger met cheddar, tomaat
en barbecuesaus
Runderhaas met gegrilde courgette en
peperroomsaus
Kalfsentrecote met ratatouille en port
jus
Gemarineerd buikspek met paksoi en
sesamsaus

-

Bruschetta met tonijnsalade, rode ui
en bieslook
Bruschetta met gamba’s, koriander,
paprika en soja
Wrapje van gerookte zalm met
roomkaas, komkommer en sla
Glaasje met tartaar van zalm, wasabi
soja en wakame
Au papillot gegaarde vis met seizoen
groenten
Gamba tempura met
basilicummayonaise
Zalmfilet met kruidenkorst, Shanghai
paksoi en Oosterse saus
Gegrilde doradefilet met
roerbakgroenten en een tomaatbasilicumsaus

Overig
-

Diverse olijven
Diverse broodsoorten met tapenade,
kruidenboter en truffelcrème
Kaasplankje met diverse buitenlandse
kazen
Druiven, appelstroop, honingtijm en
walnoten
Diverse gedroogde worstjes

Kinderen van 3 t/m 11 jaar voor de helft van de prijs, 0 t/m 2 jaar gratis
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Etagère met zoetigheden

-

Mini pastel de nata
Mini vanille- en chocolade muffins
Banaan eclair

vanaf 4 personen

-

Etagère met koude hartigheden

-

Bruschetta met gerookte forel en
wasabi mayonaise
Stokbroodje gerookte
eendenborst met truffel
mayonaise

Chocolade mousse
Bonbons

vanaf 4 personen

-

Glaasje met geitenkaascrème,
honingtijm en little gem
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Etagère met fingerfood

-

Yakitori spiesje met wasabi soja
glace
Chickenbite met Oosterse
sesamsaus

vanaf 4 personen

-

Etagère met toetjes

-

Glaasje met chocolade mousse
Glaasje met panna cotta en
bosvruchten

Gambakroketje met ras el hanout
mayonaise

vanaf 4 personen

-

Crème brûlee van vanille
Mini bavarois
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Sharing etagère

-

Glaasje gazpacho
Gamba in panko
Serranoham
Olijven
Carpaccio met truffelmayonaise
Wrapje gerookte zalm met
roomkaas

vanaf 2 personen

-

Borrel etagère

-

Glaasje met olijven
2 glaasjes met gazpacho
2 plakjes Serranoham
Fuet worstjes

Zalmfilet met tomaatbasilicumsaus
Diamanthaas met peperroomsaus
Chickenbites
Loempia van eend

vanaf 2 personen

-

Old Amsterdam
2 gamba’s in panko
2 loempia’s van eend
10 stuks bittergarnituur
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Receptie arrangement Superieur | vanaf 40 personen | duur: 1,5 uur

-

Ontvangst met champagnoise of
koffie en thee met soesjes
Luxe zoutjes op tafel

-

Dranken op basis van Hollands
aperitief
Divers belegde stokbroodslices
Warm bittergarnituur

Consumpties zijn ook mogelijk per stuk, wel wordt er dan zaalhuur berekend
Voor de tarieven neemt u contact op met onze afdeling Sales

Receptie arrangement Excellent | vanaf 40 personen | duur: 2 uur

-

Ontvangst met champagnoise of
koffie en thee met soesjes
Luxe zoutjes op tafel

-

Dranken op basis van Hollands
aperitief
Divers belegde stokbroodslices
Warm bittergarnituur

Consumpties zijn ook mogelijk per stuk, wel wordt er dan zaalhuur berekend
Voor de tarieven neemt u contact op met onze afdeling Sales
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Feestarrangement Élégance | vanaf 40 personen | duur: 4,5 uur

-

Ontvangst met champagnoise
Dranken op basis van Hollands
aperitief
Stokbroodje carpaccio
Stokbroodje rauwe ham

-

Stokbroodje met brie, walnoot en
honing tijm
Yakitori spiesje
Butterfly scampi

Uiteraard zijn er ook arrangementen op maat te maken, geheel naar uw eigen smaak

Feestarrangement Superieur | vanaf 40 personen | duur: 4,5 uur

-

Ontvangst met champagnoise
Dranken op basis van Hollands
aperitief
Stokbroodje carpaccio
Stokbroodje rauwe ham

-

Stokbroodje met brie, walnoot en
honing tijm
Yakitori spiesje
Butterfly scampi
Kaaskroketje met
mosterdmayonaise

Uiteraard zijn er ook arrangementen op maat te maken, geheel naar uw eigen smaak
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Feestarrangement Excellent | vanaf 40 personen, duur: 4,5 uur







Ontvangst met champagnoise
Dranken op basis van Hollands
aperitief
Luxe zoutjes, nootjes en olijven op
tafel
Halverwege de avond serveren wij
een hapjes buffet bestaande uit:
Diverse soorten brood met
tapenade, aioli en pesto
Wrapje met gerookte kipfilet en
cocktailsaus
Glaasje met geitenkaascrème,
honingtijm en little gem
Gevulde peppadews
Gedroogde worstjes











Tortillachips
Parmaham
Diverse kazen
Bruschetta met dorade en een
limoen- koriandercrème
Gemarineerde gamba’s met
zeewiersalade en wasabi soja glace
Yakitori spiesjes met sesamsaus
Kipspiesje met roerbakgroenten
en peperroomsaus
Zalmfilet in Oosterse panko met
Oosterse saus
Gamba’s gefrituurd in tempura
met een sweet chili dip

Uiteraard zijn er ook arrangementen op maat te maken, geheel naar uw smaak

Geen zin om naar huis te gaan? Vraag naar onze speciale feest
tarieven voor een overnachting!
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Droog ijs

voor het wow-effect!

Als extra showelement op een buffet
Als extra showelement bij een diner per tafel
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Themafeesten

geheel naar uw smaak!

Hotel Nobis is geschikt voor feesten van alle soorten en maten. De mogelijkheden zijn
eindeloos en samen met u organiseren we hét feestje naar uw smaak. We hebben een
aantal voorbeelden van Themafeesten op een rij gezet.

-

Hollywood
80´s & 90’s party
Pink Party
Roaring sixties
Casino Royale

-

Party Hawai
Rock n’ Roll
Flower Power
Oktoberfest

Heeft u zelf een ander thema in gedachten? Wij denken graag met u mee.
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