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

Kom jij in de periode maart/april 2022 een
hapje eten in Moksie Djarie? Dan ontvang
je een RODE ENVELOPPE met hierin de
korting voor het gerecht dat je in mei/juni
komt eten. Misschien is het een korting van
10% of 20% op de rekening. Misschien krijg
je de hoofdgerechten gratis of alle drank
die je bij je diner hebt genuttigd. Laat je
verrassen!

De regels voor dit spel zijn eenvoudig. De
rode enveloppe is alleen geldig als deze bij
inlevering in de maanden april en mei nog
gesloten is. Verder hoef je alleen te
genieten.

KEUZESTRESS? 
KIES VOOR HET VERRASSINGSMENU

Heb jij dat nu ook? Thuis weet je nog
precies wat je gaat eten, maar zodra in het
restaurant de menukaart voor je ligt, is er
van die overtuiging niks meer over.
Gelukkig hebben we daar iets op
gevonden. Speciaal voor jou is er nu het
verrassingsmenu! 

Het driegangen-verrassingsmenu laat je
kennismaken met de heerlijkste Surinaamse
gerechten. Voor slechts € 25 ga je
genieten van een mooi uitgebalanceerd
diner. Met de smakelijke afwisseling van
zoet, zuur en hartig weten we nu al zeker
dat jij de volgende keer weer gaat voor het
verrassingsmenu! 

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 of kom langs voor een
kennismakingsgesprek.
 

MAART

Kortingscode Moksie Djarie

Jij-hoort-bij-ons

Sinds kort is Jennely in ons midden. Op
dinsdag en donderdag ondersteunt zij ons
met allerlei werkzaamheden. Soms verricht
zij schoonmaakwerkzaamheden, een andere
keer helpt ze een handje bij de mise-en-
place en tijdens de lunch vind je haar in de
bediening. Wat nu al opvalt? Jennely is heel
precies en doet alles met een stalende
glimlach!

Jennely is de dochter van Diana Banks, die
ook met regelmaat te vinden is in Moksie
Djarie. Als kind liet zij al weten dat ze later
bij haar tante, Christin Banks, wilde werken
in de horeca. Dat leek toen nog een verre
droom. Moksie Djarie bestond nog niet en
Jennely kon van tijd tot tijd best wat extra
sturing gebruiken. Maar nu vallen alle
puzzelstukjes in elkaar. Mede vanuit onze
maatschappelijk betrokkenheid kunnen we
alleen maar zeggen ‘Jennely hoort bij ons!’

DE RODE ENVELOPPE 
SPEEL MEE EN PAK JE VOORDEEL! 

JENNELY
ZE HOORT GEWOON BIJ ONS

BEN JIJ ONZE AMBASSADEUR?
EEN GOED BERICHT? STUUR HET DOOR!

Speciaal voor jou een kortingscode van 10%

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

Niet te gebruiken met andere acties

mailto:info@moksiedjarie.nl

