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

Christin Banks begon de verwezenlijking van
haar droom in 2015 met een mobiele
kookstudio. Als mensen iets te vieren hadden
of een bijzondere avond wilden, bereidde
Christin bij hen aan huis de lekkerste,
authentieke Surinaamse gerechten. Natuurlijk
gebeurde dit in Surinaamse sfeer. Koken,
praten, eten en dansen smolten samen tot
één heerlijke belevenis. 

In deze periode leerde Christin hoe zij de
Surinaamse gezelligheid kon overbrengen
naar de Nederlandse keuken. Zij bezorgde
grote en kleine gezelschappen een bijzondere
avond en… verzamelde de skills voor een
eigen restaurant. 

APRIL

DIE LUST IK WEL!

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

Kortingscode Moksie Djarie
Speciaal voor jou een kortingscode van 10%

KON ESI BAKA

Lunch
Op de lunchkaart vindt u soepen en
broodjes met typisch Surinaamse beleg
zoals bakkeljauw, tropische salades en
smakelijke snacks. Wilt u er iets bij
drinken? Dan is dit het moment voor een
huisgemaakt Surinaams drankje. Wat
dacht u van een pittig gemberbiertje, een
huisgemaakte punch volgens oud
familierecept of de heerlijke mope sap
volgens het recept van hun moeder? 

Diner
Op de dinerkaart vindt u de grote
Surinaamse klassiekers zoals roti, saoto en
pom. Maar misschien gaat u voor de Oso
Njang, het doordeweekse gerecht dat de
Surinamers bereiden bij het bezoek van
een goede vriend of gewaardeerd
familielid. 

Bezorgen  
Terwijl thuis de kaarsen aansteek, bereiden
wij jouw lievelingsgerecht. En op het
moment dat jij aan tafel wilt, drukken wij
op de bel!

Afhalen 
Kies je er liever voor om een klein
wandeling te maken aan de Ginnekenweg?
,met de vele verschillende aantrekkelijke
winkels, dan mag je je maaltijd zelf bij ons
afhalen.

CHRISTIN BANKS
DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER MOKSIE DJARIE

KLAAR VOOR DE
SURINAAMSE SFEER?

De sfeer in Moksie Djarie is warm met een
snufje spektakel. Vanaf het moment dat je
binnenkomt, worden alle zintuigen
geprikkeld. Afbeeldingen en attributen aan
de muur en aan tafel nemen je mee naar
Suriname. In elke hoek valt wel iets te
beleven. 

RUIM DRIE JAAR
MOKSIE DJARIE

KON ESI BAKA - KOM HEEL GAUW TERUG!

Gestoomde groenten , een gekookt eitje,
kroepoek, en huisgemaakte pindasaus.

PITJIL

     €6 ,50

geldig tot 30 april 2022
Alleen te gebruiken bij online afhalen en bestellen

Niet te gebruiken met andere acties

https://www.moksiedjarie.nl/product/pitjil-met-heerlijke-pindasaus/
https://www.moksiedjarie.nl/product/pitjil-met-heerlijke-pindasaus/
https://www.moksiedjarie.nl/product/pitjil-met-heerlijke-pindasaus/

