
 

Groepsmenu Restaurant MOZO  
(vanaf 9 personen)  

 

 

2-gangenmenu 34,50 p.p. 

3-gangenmenu 39,50 p.p. 

 

Optie A Grill 

Voorgerecht: Marokkaanse mezzes (tapas) proeverij 

Combinatie van vier van onze meest populaire voorgerechten geserveerd op grote schalen. 

Hoofdgerecht: Vier soorten vlees combinatie van de grill op z’n Marokkaans gekruid 

In Marokkaanse Ras-Al-Haout gemarineerde lamskoteletten, kalfsgehakt, merguez worstjes en kipfilet 
van de grill geserveerd met gekruide frietjes en gemengde salade 

 

Optie B Tajine 

Voorgerecht: Marokkaanse mezzes (tapas) proeverij 

Combinatie van vier van onze meest populaire voorgerechten geserveerd op grote schalen. 

Hoofdgerecht: Keuze uit verschillende traditionele Marokkaanse tajine gerechten: 

Tajine Tahlia vijf uur lang gestoofd kalfsvlees in Tahlia kruiden met dadels, honing, sesam en amandelen           

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

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

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

Tajine Godra stoof van verse seizoen groenten in licht pittige kurkumasaus (VG)          

          

• Tajines worden geserveerd met warm steenoven brood 

 
• Traditionele couscous of saffraan rijst kunnen als bijgerechten erbij besteld worden voor 5,50 euro. Een portie is 
veelal voldoende voor 2-3 personen.  

 

Dessert (bij een 3-gangenmenu) 

Combinatie van huisgemaakte chocolade mousse; Marokkaanse baklava uit de oven met roomijs en 
huisgemaakte Marokkaanse flan.  
 

 

BELANGRIJK (lees alle voorwaarden op onze website Restaurant MOZO Groepen 

 

- Graag ontvangen wij uw keuze uit het groepsmenu, en eventuele speciale verzoeken 
(vegan/vegetarisch/allergie), uiterlijk 48 uur van te voren.  
 

- Wij ontvangen graag de volledige vooruitbetaling op onze rekening om de reservering definitief te 
bevestigen: NL55INGB0675415462 tnv Restaurant MOZO ovv je naam en reserveringsdatum. 
 

- Wijziging van het aantal personen kan tot 1 dag van te voren worden doorgegeven, de 
vooruitbetaling wordt dan teruggestort. Wijzigingen op de dag van de reservering zijn niet mogelijk.  

 

https://restaurantmozo.nl/groepen/)

