MOZO’s Valentijnmenu
3-gangen 34,50

Mokbilaat | Voorgerechten
Shorba Al Qra’ Marokkaanse pompoensoep met geroosterde paprika en verse gember (V)
Shorba Al Harira Traditionele Marokkaanse rijkelijk gevulde soep met stukjes kalfsvlees

Tabaq Raïsi | Hoofdgerechten
Tajine Tahlia
vijf uur lang gestoofd kalfsvlees in speciale Tahlia kruiden uit Marokko met dadels, sesam en amandelen

Tajine Hlou
gestoofde kip met dadels, amandelen en traditionele tfaya (kikkererwten, rozijnen, ui en kaneel)

Bastilla Dzjaz
traditionele pastei met kip, ui en amandelen geserveerd met gemalen suiker en kaneel

Tajine Lham
traditionele Marokkaanse stoof van kalfsvlees met pruimen, amandelen en sesam

Tajine Dzjaz
traditionele Marokkaanse stoof van kip met rode ui, ingemaakte citroen en groene olijven

Tajine Godra
groentestoof van o.a. pompoen, paprika en courgette in licht pittige kurkumasaus (V)

Tajine Kefta
grote Ras Al Hanout gehaktballen in kruidige tomatensaus met een gestoofd eitje

Tajine Qimroun
traditionele stoof van garnalen in licht pittige tomatensaus met koriander

Lekkere bijgerechten?
traditionele Marokkaanse couscous of saffraan rijst of gemengde salade of gekruide friet 3,5
zoete aardappelfriet met olijfolie en rozemarijn 5,5

Halwa | Dessert
Cheesecake & Mousse Chocola
huisgemaakte cheesecake met dadels en aarbeiensaus & huisgemaakte chocolade mousse

Masjroub | Drankjes
Chai | Thee
Traditionele Marokkaanse muntthee pot klein | groot 3,5 | 7
• Kijk op de achterzijde voor meer exotische smaken verse thee!

Kahwa | Koffie
Koffie | Espresso 2,5
Cappuccino | Caffè Latte 3,5
Mouberridat | Gekoelde drankjes 2,75
Mineraal Water blauw | rood
Hawaï | Poms | Dubai Cola
Sap Peer| Mango | Perzik | Aardbei | Ananas
Appelsap | Jus D’Orange | Ice Tea | Ice Tea Green | Sprite
Bitter Lemon | Tonic | Ginger Ale | Coca Cola | Coca Cola Light | Fanta | Casis
Fles Mineraal Water blauw | rood € 6,5

Chai | Thee Onze super speciale theeën 3,5
Duizend-en-één nacht
Laat je meeslepen en waan je in het sprookje van Aladdin. Deze rooibos thee met kaneel, vanille, steranijs en
een vleugje jasmijn bloesem brengt je in Marokkaanse sferen.

Cactus Vijg
Een tropische sensatie in je theeglas! Groene thee met stukjes vijg, meloen, papaya, ananas, mango,
zonnebloem- en korenbloembloesem en cactusaroma.

Amandel Karamel
Een heerlijke zwarte thee met stukjes amandel en karamel.

Marokkaans Kaneel
Deze geurende zwarte thee met stukjes kaneel uit Marokko is ontzettend smaakvol en verwarmend.

Liefde
Deze rooibos thee is een melange met volle, fruitige frambozen, vanillevlokjes en rozenblaadjes.

Gember
Deze thee is een verwarmende mix van gember, citroen, verbena blad, pepermunt en rozemarijn.

Noord Afrika
Ruik en proef vruchten uit de souks (markten) van Marokko. Deze vruchtenthee is een rijk gevulde melange
van stukjes sinaasappel, papaja, mango, vijgen, dadels, rozijnen en citroengras.

Amaretto
Een volle rooibos met de zoete smaak van marsepein afgerond met amandeltintjes, kokosstukjes,
rozenknopjes en rozenblaadjes.

Wellnes
Deze heerlijke kruidenthee is een mix van venkel, kamille, appel, kaneel, gember, lindebloesem, brandnetel,
jeneverbesblad en kruidnagel.

