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TRADITIONELE
COUSCOUS
TOEGANKELIJK
GEMAAKT VOOR EEN
GROOT
PUBLIEK. HIERBIJ
STAAT DE KWALITEIT
VOOROP. JE VOELT
JE ALS GAST
LETTERLIJK EN
FIGUURLIJK GEVOED

OVERCOUCOUSBAR

INHOUD

COUSCOUSBAR

INHOUD

Homemade couscous met een
keuze aan traditionele en
eigentijdse variaties met een
twist. Maar ook voor salades,
drankjes en zoetigheden. Alles
gemaakt door een team van
mama’s onder aanvoering van
Nadia – mama van Tariq – en
Samira’s moeder: mama Rabia,
die ook zó ontzettend goed kan
koken.

couscous lunches
casual Events
couscous Buffets
tafels vol moeders liefde
mezze salade
warme mezze
borrel mezze
sweets
verhuur & voorwaarden

BIJ ONS ZIJN
ONZE MOEDERS DE
BAAS. DAGELIJKS
HAKKEN,
SNIJDEN, STOMEN
EN KOKEN ZIJ HUN
LIEFDE IN POTTEN
EN PANNEN.

Wij verheugen ons erop om samen
met de gast te kijken naar
de wensen, wij zijn altijd bereid om
ons assortiment naar
behoefte aan te passen qua
dieetwensen en budget.

EXTRA PORTIE
EXTRA PORTIE

COUSCOUS

Couscous € 2,50

Kikkererwten € 8,50
couscous, groenten,
kikkererwten

Klassieke Maroc 7 groenten € 3,50
o.a. witte kool, courgette,
meiknolletjes, knolselderij in ras el
hanout boulion

Kippendij € 8,75
couscous, groenten, kip

Special groenten € 3,75
zoete aardappel, wortel, pompoen
in kruidige charmila

Gehaktballetjes € 9,75
couscous, groenten,
gehaktballetjes

TOPPING
Pulled lam € 13,25
couscous, groenten, lam

gekarameliseerde ui&rozijnen
walnoten € 1,50
geroosterde amandelen € 1,50
harissa mild of pittig € 1,50
dukkah € 1,50
geroosterde paprika 1,95
kikkererwten + charmila 1,95
geroosterde pompoen 1,95
gepofte knoflook € 1,95
kaneelpruimen + sesam € 1,95

Maak je couscous nog
lekkerder met een
topping.

Seizoensgroenten € 3,50
mama’s keuze
Kippendij € 4,in ras el hanout boullion
Gehaktballetjes € 4,75
in kruidige charmila

SALADE MEZZE
WARME MEZZE

MEZZE
Onze mezze tafels zijn rijk
gevulde tafels met warme en/of
koude gerechtjes. Te bestellen
vanaf 30 stuks. Advies:
minimaal 3 soorten mezze per
persoon. Mezze kan geserveerd
worden als borrelhapje,
voorgerecht of bijgerecht op
buffet, maar ook heerlijk als
lunch.

Briwat € 2,95
knapperig filodeeghapje gevuld
met ras el hanout kip

WARME MEZZE

Sigara burak € 2,50
knapperig filodeeghapje gevuld
met spinazie en feta

SALADE MEZZE
Maghreb tabouleh € 3,10
couscous, tomaat,
komkommer, peterselie, munt
Rode-bietensalade € 3,10
biet, rode ui, appel,
sesamzaad, lente-ui, tahina
Linzensalade € 3,75
linzen, rode ui, verse groene
kruiden, citroendressing
Groene bonensalade € 3,95
tuinbonen, doperwten,
sperziebonen, citroendressing
Warme wortelsalade €3,95
gebakken wortel, komijn,
citroen, verse koriander

Gehaktballetjes in charmila € 4,50
couscousrundergehaktballetjes in
een rijke tomatensaus
Ras el hanout kip € 3,95
gestoofde ras el hanout kip met
amandel
Pulled lam € 5,95
kruidig gestoofd lamsvlees

borrel mezze
Gekonfijte dadels € 1,75
dadels gekonfijt in rozensiroop
Gekonfijte citroen-olijven € 1,25
groene olijven met stukjes
gekonfijte citroen
Ras el hanout nootjes € 1,95
gemengde nootjes geroosterd
met ras el hanout
Flatbread € 0,95
Marokkaans brood € 0,75
Labne € 2,95
dip van hartige uitgelekte
yoghurt met topping
Libanese hummus € 2,95
zachte hummus met tahina en
citroen

Te bestellen vanaf 30 stuks, Advies
minimaal 3 soorten borel mezze per
persoon.

DADEL
EXPERIENCE
Dadelkoekje € 1,boterig koekje gevuld met
dadels en noten afgemaakt met
poedersuiker
Dadelbal € 1,40
op basis van pure dadels
zonder suiker en gerold door
poederig framboos of cacao
Gevulde dadel € 2,25
dadel gevuld met heerlijk
amandelspijs
Gekonfijte dadel € 1,20
dadel gekonfijt
in kruidensiroop

Te bestellen vanaf 30 stuks,
Advies minimaal 3 soorten
dadels per persoon.

VERHUUR
DIENSTEN
VERHUUR

VOORWAARDEN

Marokkaans aardewerk uit Safi,
volledig handgemaakt.

AARDEWERK
schalen (groot) € 3,95
schalen (klein) € 1,95
kommen € 0,95
tagine € 3,95
inductie plaat € 4,95
couscoussière € 2,95

PERSONEEL
DISPOSABLES
couscousbakjes € 0,45
borden € 0,35
borden klein € 0,25
bestek € 0,15

Bij alle feesten die wij zelf
organiseren vertrouwen wij op
onze eigen Couscous mama’s
en couscous boys & girls.
In te huren voor je feest!
Couscous boys & girls € 25
per uur
Couscous mama € 35
Per uur

Wees te gast op je
eigen feest!

Bestellingen onder de 100 personen
kunnen minimaal 48 uur
van te voren worden besteld, bij
grotere bestellingen graag 7
werkdagen.
Minimale afname mezze 3 stuks per
soort, vanaf 20 personen.
Afwijken kan in overleg. Couscous
bestellen is mogelijk
vanaf 5 personen.
Binnen de ring Amsterdam laten we
de bezorging uitvoeren
door Tringtring. Bezorgkosten van
€ 20,- worden apart in
rekening gebracht.
Alle prijzen zijn exclusief BTW.
Lees onze algemene voorwaarden
op
http://couscousbar.nl/
voorwaarden

