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Wanneer kan ik bestellen?
Zie info op de voorlaatste pagina.
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Wanneer kan ik mijn food box afhalen?
Van woensdag t.e.m. zondag: 17u tot 20u
& zondagmiddag: 11u tot 13u

BEKIJK ONZE
AFHAALMENUKAART

BESTEL DIRECT MET
JE SMARTPHONE

OF

OVERZICHT

À LA CARTE FOOD BOX
Stel zel f uw food box samen
Met keuze uit vis, kip, vlees
(stoofpotje of van de grill), dessert
Portie en prijs per persoon

MEXICAANSE FOOD BOX
Proef de heerl i j k gekrui de
erfeni s van de Azteken & Maya' s
Portie voor 2 personen
of als fingerfood voor 4 personen
+ 1 grati s fl es wi j n

VERRASSINGS FOOD BOX
Laat uw box door ons team
samenstel l en. Verrassend
l ekker!
Portie voor 2 personen: grote portie
of als fingerfood voor 4 personen

DRANKEN
Rui me sel ecti e aan softdri nks &
wi j nen, bi eren, . . .
Alcoholische dranken worden enkel
verkocht bij bestelling van minimum
één food box.

+ 1 grati s fl es wi j n

Moriaanshoofd 27, 9700 Oudenaarde
+32 9 384 37 87
info@moriaanshoofd.be
www.moriaanshoofd.be

Veilig afhaalprotocol
tegen COVID-19
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Afhaalmenu
Hoe kan ik bestellen?
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Via onze website of telefonisch

S
B
E
R
E
I

Hoe kan ik betalen?
Bij online bestellingen kun je vooraf
betalen, ten laatste wordt er bij afhaling
betaald. Liefst met bancontact

STARTER

15, 00 EUR

VIS

Hui sgemaakte zal m met tartaar
Brood & boter inbegrepen
Gemari neerde zal m met honi ng- mostersaus & di l l e
Brood & boter inbegrepen

KIP

Ratatoui l l e met ki p*
met aardappel in het gerecht

15, 00 EUR

Hui sgemaakte Gri ekse moussaka*
Met brood, vegetarische versie mogelijk op aanvraag
Carne estufada*
Portugees Rundsstoofpotje uit de Azoren, met jasmijnrijst
Azi ati sche rundscurry (pi kant)*
Met jasmijnrijst

15, 00 EUR

Fl ame Gri l l ed Spare ri bs*
Lekker gemarineerde ribbetjes volgens eigen recept,
met jacket potato, gevuld met onze heerlijke huisbereide kruidenboter

15, 00 EUR

Nagerechten
Ambachtelijk gemaakte chocolademousse
Homemade cake

VLEES

Soep van de week, met brood & boter*
Warm aanbevolen! Per portie
Per liter
Herfstsal ade
Met noten, geroosterde pompoen & quinoa

GRILL

Pri j s per porti e
(Porti e per persoon)

Dessert

À LA CARTE FOOD BOX

2, 00 EUR
8, 00 EUR
15, 00 EUR

15, 00 EUR

15, 00 EUR
15, 00 EUR

05, 00 EUR
04, 00 EUR

GERECHTEN MET EEN (*) MOET JE ENKEL NOG OPWARMEN
IN DE MICROGOLFOVEN. ZO SIMPEL IS HET!

Moriaanshoofd 27, 9700 Oudenaarde
+32 9 384 37 87
info@moriaanshoofd.be
www.moriaanshoofd.be

Biologisch
afbreekbare
verpakking
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MEXICAANSE FOOD BOX

Info

Pri j s per box
met gratis fles wijn naar keuze (rosé, wit, rood)

38, 00 EUR

Deze box i s l i cht spi cy, l euk om te del en en zeer gevari eerd. Zeg
maar, het Comfort Food i n deze dagen ¡ Buen Provecho!
Portie voor 2 personen: grote portie
of voor 4 personen als fingerfood to share

Inhoud

In de box
Burrito met fried beans & salsa de la casa, Quesadilla (Mexicaanse
tosti) met verse guacamole, Albùondigas (gehaktballetjes in
tomatensaus), Portie kaas, Portie pittige chorizo, Huisgemaakte
Mexicaanse gazpacho, Tacos (licht gekruid)

+ 1 grati s fl es wi j n

VERRASSINGS FOOD BOX

Info

Pri j s per box
met gratis fles wijn naar keuze (rosé, wit, rood)

42, 00 EUR

Deze box i s pure verwenneri j , samengestel d door ons team. Zo
heeft u geen keuzestress bi j de bestel l i ng en hoeft u al l een nog
maar te geni eten

Inhoud

Portie voor 2 personen: grote portie
of voor 4 personen als fingerfood to share

In de box
Voorgerecht
Soep van de week
Hoofdgerecht
Dessert

+ 1 grati s fl es wi j n
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Moriaanshoofd 27, 9700 Oudenaarde
+32 9 384 37 87
info@moriaanshoofd.be
www.moriaanshoofd.be

Veilig afhaalprotocol
tegen COVID-19

DRANKEN

Wi j n

L' Excel l ence de St Laurent, AOP Sai nt- Chi ni an
75 cl, Rosé, wit of rood

Cava

Cava, Brut
75 cl, Macabeo

Pi l s

Jupi l er
(Blik)

2, 50 EUR

5, 00 EUR

Bi er

Streekbi eren, per fl esj e
Tripel Karmeliet
Chimay Blauw
Duvel
Westmalle Tripel
Ename

Soft

Col a / Col a Li ght
(Blik)

2, 50 EUR

Cocktai l s

Alcoholische dranken worden enkel verkocht samen met
de food box, indien besteld én betaald voor 19u30.

14, 00 EUR

15, 00 EUR

Cocktai l suggesti es van onze barman, voor 2 personen
Love Potion n°9 (Wodka & Perzik, licht zoet met bitter toets)
Mojito (Bruine rum & limoen, met toets van munt)
Tom Collins (Gin & Limoen, met toets van veenbessen)

14, 00 EUR

BESTEL 1 DAG OP VOORHAND OM ZEKER TE
ZIJN VAN UW BESTELLING. OP = OP

Moriaanshoofd 27, 9700 Oudenaarde
+32 9 384 37 87
info@moriaanshoofd.be
www.moriaanshoofd.be

Biologisch
afbreekbare
verpakking

Afhal en & serveren

Bestel l i ng & betal i ng

Openi ngsuren

VAAK GESTELDE VRAGEN
Tot wanneer of tot hoel aat kan i k bestel l en?
Om de kwaliteit van onze huisgemaakte specialiteiten te verzekeren, en voor een
vlotte en veilige afhaling van uw food box, vragen wij u minstens 1 dag op voorhand
te reserveren. Op dezelfde dag kan echter ook besteld worden tot zolang de
voorraad strekt, via de website tot 15u en telefonisch tot 18u.
Wanneer kan i k mi j n food box afhal en?
Van woensdag t.e.m. zondag: van 17u tot 20u
& zondagmiddag: van 11u tot 13u
Hoe kan i k mi j n food box bestel l en?
Online via de webshop van onze website: www.moriaanshoofd.be (24/7)
Telefonisch van 10u tot 19u via ons nummer: +32 (0)9 384 37 87
Kan i k de gerechten aanpassen?
Wij kunnen momenteel geen gerechten aanpassen naar persoonlijke wens.
Hoe kan i k betal en?
Bij online bestellingen, kun je vooraf betalen met
maestro/bancontact, visa en mastercard.
Dit zorgt ook voor een snellere bediening tijdens de afhaalmomenten.
Indien nog niet betaald werd, dan kun je ook ter plaatse betalen met dezelfde kaarten
+ contactloos. Probeer cash te vermijden.

Waar haal i k mi j n foodbox af?
Ons adres: Moriaanshoofd 27, 9700 Oudenaarde
Op de volgende pagina vind je de meer instructies voor de afhaling.
Via onze drive-in hoef je je auto niet te verlaten. Zo houden we het veilig en efficiënt.
Vergeet je mondmasker niet mee te nemen voor het geval dat je het nodig hebt.
Hoe kan i k mi j n food box het best opwarmen & serveren?
Alle gerechten met een (*) hoef je enkel nog eens op te warmen in de
microgolfoven. Zo simpel is het!

Hoe haal ik mijn food box af?
Onze oprit gebruiken we nu als Drive-in. Sta je aan onze
voordeur, dan rij je de Maalderijstraat in. De oprit
bevindt zich rechts van het gebouw. Volg verder de

Gent

instructies in de tekening hieronder.

N60

Ik ben er, wat nu?
Staan er nog wagens? Dan sluit je even aan in de
wachtrij. Stuur ons een sms zodat we weten dat je er
bent. Wij sturen jou een sms of belletje terug als je mag
doorrijden om je bestelling in ontvangst te nemen.

Afhaling
Afrit Huise-
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Moriaanshoofd 27, 9700 Oudenaarde
+32 9 384 37 87
info@moriaanshoofd.be
www.moriaanshoofd.be

Veilig afhaalprotocol
tegen COVID-19

