
MOKSIE DJARIE
B l i j f  i n  smaak  met  onze  maande l i j kse  updates

ONZE WENS VOOR DIT
NIEUWE JAAR

Liefdevolle aandacht

Het is een rare tijd. Net als iedereen kunnen
we niet wachten tot we weer coronavrij
door het leven kunnen gaan. Maar laten we
er tot die tijd het beste van maken! 

Laten we erop vertrouwen dat alles weer
goed komt. Laten we hopen dat de
pandemie ons dichter bij elkaar brengt. Dat
we elkaar weer beter in de gaten houden
en voor elkaar zorgen als dat nodig is. Als
dat gebeurt, heeft de pandemie ons nu al
iets heel belangrijks gebracht. 

Met liefdevolle aandacht voor elkaar sta je
altijd sterker, tijdens en na corona. We
komen hier echt wel doorheen! .

JANUARI

DIE LUST IK WEL!

G E R E C H T  V A N  D E  M A A N D

Miegerecht bereid met verse Javaanse verse
kruiden met kip/ tempeh.

SPECIALE MENU'S

AMBASSADEUR? 
Ben jij onze ambassadeur?
Een goed bericht? Stuur het door!

Moksie Djarie start binnenkort een echte
fanclub. De 25 leden promoten ons
restaurant, sturen positieve berichten door
en komen nieuwe gerechten voorproeven.
Zo ontstaat een hechte club van
ambassadeurs.

Ben jij een enthousiaste gast van Moksie
Djarie en ben je actief op social media?
Dan ben jij onze ideale ambassadeur!
Meld je aan bij Moksie Djarie
Info@moksiedjarie.nl of kom langs voor
een kennismakingsgesprek.

Kortingscode Moksie Djarie
Speciaal voor jou een kortingscode van 10%

Happy New Year!

Bellen, mailen, afhalen, bezorgen

Bekijk onze speciale cateringmenu’s hier,
maak je keuze en geef je bestelling door
per telefoon of per mail. Kies zelf of je deze
af komt halen of laat bezorgen. Afhalen
kan al vanaf 14.00 uur. Bezorgen gebeurt
vanaf 16.00 uur. 

JUIST  NU
Surinaams tafelen bij jou thuis

Een gezellig etentje in ons sfeervolle restaurant zit
er nog niet in. Maar gelukkig wil dat niet zeggen
dat je onze heerlijke Surinaamse gerechten moet
missen. Of je nu een Surinaams buffet, borrel of
diner wilt verzorgen, alles is gewoon mogelijk.

Achter de schermen gaan de koks van Moksie
Djarie gewoon door met het bereiden van de
heerlijke gerechten die je van ons gewend bent.
Wat dacht je van kesksie, Ingrisie boroe, pastei en
bojo? Zonder enig probleem zijn ze op tijd bij jou
thuis!

JAVAANSE BAMI MET KIP

€10,-

geldig tot 31 januari 2022
Alleen te gebruiken bij online afhalen en bestellen

Niet te gebruiken met andere acties

https://www.moksiedjarie.nl/product/javaanse-bami-met-kip-vegetarisch/
http://moksiedjarie.nl/product/javaanse-bami-met-kip-vegetarisch/
mailto:info@moksiedjarie.nl
https://www.moksiedjarie.nl/wp-content/uploads/2021/11/Moksie-Djarie-Catering.pdf
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