
AFHAALMENU BISTRO DE-NEUS 

BISTRO 'DE NEUS' 

HOOGEIND 85 - 2940 STABROEK 

TEL 03/568 89 10 
WWW.DENEUS-STABROEK.BE 

 

 

HOE BESTELLEN? 

Beste klanten door de aanhoudende  

Corona epidemie, hebben wij besloten om 

jullie tijdelijk via afhaal- en leveringservice 

te voorzien van een maaltijd. Hoe gaan wij 

te werk?  U kan uit volgend menu een 

keuze maken en kan dit telefonisch 

doorgeven vanaf 12u via het nr. 

03/568.89.10  . 

Wij vragen dan om uw contactgegevens 

en spreken en tijdstip van afhalen of 

leveren af. Dit kan vanaf 16u. Betaling bij 

afhalen gebeurd het liefst contactloos. Bij 

cash betaling liefst gepast te betalen om 

handcontact te vermijden. Bij levering 

enkel cash betalen.Al onze gerechten zijn 

RTE(Ready To Eat) zo hoeft u thuis 

helemaal niets meer te doen, enkel 

uitpakken en SMAKELIJK!!!!! 

 

-Spare-ribs met looksaus                            €14.50 

-Tongrolletjes met witte-wijnsaus,fijne groentjes 
en puree                                                       €14.50 

-Gehaktballen in jagersaus(champignons,spek en 
ajuin)                                                            €13.50 

-Scampi lookroom(12st)                           €13.50 

-Scampi van de chef(12st)                        €14.50 

(zuiderse groenten  en pittige  tomatensaus)  

-Gegratineerd vispannetje met puree     €14.50 

*Bij HG frieten,kroketten of puree incl. 

Bijgerechten 

-Portie frieten                                               €1.50 

-Portie kroketten(8st)                                 €1.50 

-Aardappelpuree                                          €1.50 

-Salade mix                                                   €1.50 

-Witloofsalade                                              €2.00 

-Tomatensalade                                            €1.50 

-Gebakken witloof                                        €3.00 

-Gegratineerde spruiten met spekjes        €3.00 

-Mix gegrilde groenten                                  €3.00 

(paprika,courgette,aubergine,witloof) 

 

Voorgerechten 

-Tomatensoep  met balletjes                           €3.50              

 -Heldere soep van fazant en bosschampignon                                                                                                                                                                                                         

-                                                                             €7.00 

-Vis fritti mix                                                       €7.00                     

(gepaneerde mossel,nobashi garnaal,calamares) 

-Rundscarpaccio                                               €7.50 

-Kaaskroketten(2st)                                          €7.50 

-Garnaalkroketten(2st)                                     €9.50 

-Duo kaas-garnaalkroket                                  €8.50  

-Scampi lookroom(7st)                                     €8.50 

-Scampi  van de chef(7st)                                 €9.50 

(zuiderse groenten  en pittige  tomatensaus) 

-Hertencarpaccio                                               €8.50 

*bij alle voorgerechten brood en boter incl. 

Hoofdgerechten 

-Stoofvlees  bereid met Corsendonk            €11.50 

-Huisbereide  vol-au-vent                               €11.50 

-Huisbereide  Hertenragout                           €15.50 

-Kipfilet met currysaus en ananas                €12.50 

 

http://www.deneus-stabroek.be/
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Voor de kids (tot 12jaar) 

 

Kids Take-Away Box   €9.50 

-Keuze uit: -stoofvlees 

                    -vol au vent 

                    -spare rib 

                    -gegrilde kipfilet 

                    -kipnuggets (6st) 

                    -curryworst (2st) 

-Zakje frietjes  

-vruchtensapje 

-een cadeautje van het huis 

*bij  bestelling kids box vermelden  

   jongen of meisje 

Desserten 

-Framboos merinque                                €4.50 

-Warme appelstrudel                               €5.50 

-Duo van chocolademousse                    €5.00 

-Chocolade taart                                        €4.50 

-Bavarois                                                    €4.50 

(vraag ernaar bij u bestelling) 

 

Al onze prijzen zijn incl. BTW 

 

Onze leveringsservice is  enkel 

voor de gemeentes Putte, 

Stabroek,Hoevenen en Kapellen 

Alle anderen kunnen wel 

gebruik maken van onze 

afhaalservice. 

 

Wij hopen u tijdelijk via deze 

weg te blijven kunnen 

verwennen en hopen u zo 

spoedig mogelijk terug te 

mogen verwelkomen in ons 

restaurant. 

 

         !!!PROMO!!! 

Bij elke bestelling boven 50EUR 

    GRATIS huiswijn wit of rood 

Bij elke bestelling boven 70EUR 

               GRATIS fles cava 

 

http://www.deneus-stabroek.be/

