Koken met kruiden

Menu Beldi

Beldi keuken bij u thuis!
of bij u thuis geleverd.

La cuisine beldi s’invite chez vous!

Lees me!
AuSouk bereidt enkel maaltijden op bestelling (geen voorraad,
geen diepvriesproducten) en garandeert dus altijd ultraverse
kwaliteitsproducten. Maaltijden tot 30 personen moeten minstens 3
dagen op voorhand besteld worden en maaltijden/buffetten tot 100
personen 5 dagen op voorhand.
AuSouk biedt gepersonaliseerde gerechten met dagverse producten
en exclusieve, zelfgemaakte kruiden, zonder smaakversterkers of
conserveringsmiddelen.
We zijn bijzonder attent op allergieën en intoleranties (lactose, gluten...)
en passen onze gerechten aan aan personen met een speciaal dieet
(vegetarisch, zoutloos of glutenvrij). Raadpleeg onze kruidenlijst op
www.ausouk.be
De aangekondigde prijzen zijn BTW inbegrepen (6% toepasbaar op
voedingsproducten). Voor evenementen met dienstenprestaties wordt
21% BTW bijgerekend op de prijs van de producten. Voor de reservatie
van een cocktail of banket vragen wij een voorschot van 50%.
Wat betekent “Beldi”? Beldi is de Marokaanse term voor “lokaal”
en verwijst naar wat geoogst of vervaardigd werd op regionale en
traditionele manier.

Waarom AuSouk?
AuSouk haalt zijn inspiratie uit de sfeer van de
Berberse souk, een kleurrijke en geanimeerde
plaats, vol onverwachte geuren. Een plaats waar
men boodschappen doet, waar men een traditionele
muntthee met safraan, bergkruiden, of rozeknoppen
drinkt, waar men met zijn familie gaat eten en
waar men vrienden en buren ontmoet. AuSouk is
een verrassende mengeling van al deze elementen:
overvloedige kruiden, unieke smaken en kleuren,
een hartelijke, relaxte sfeer en een ongedwongen
convivialiteit.

Het kruidenassortiment AuSouk :
Onze exclusieve kruidenmengsels van hoogstaande
kwaliteit (100% pure kruiden) bevatten geen
additieven of chemische bewaarmiddelen (ze
bevatten ondermeer het natuurlijk bewaarmiddel
Usnea Barbata, dat antibacteriële en
schimmelwerende eigenschappen bezit) en zijn
bereid op artisanale manier volgens traditionele
recepten. De AuSouk kruidenmengsels zijn
samengesteld uit meer dan 50 verschillende kruiden;
een uniek kwaliteitlabel in België en Europa. AuSouk
sluit geen compromissen wat kwaliteit betreft en
zoekt steeds nieuwe originele recepten met een
onvergelijkbare smaak.

Onze selectie
Beldi slaatjes

Beldi slaatjes
01. Salade Maticha : verse tomaten en komkommer, geparfumeerd met
koriander en limoensap.

—
4,00€

02. Salade Khizzou jonge worteltjes geparfumeerd met oranjebloesemwater,
citroensap en olijfolie (peterselie, look en komijnzaadjes).

—
4,00€

03. Auberginekaviaar Zaâlouk geparfumeerd met Berbers Piment van
Ouarzazate en verse tomaten, look, peterselie, koriander.

—
5,00€

04. Taktouka van groene en rode gegrilde paprika’s, met Charmoulasaus en
verse tomaten.

—
5,00€

05. Btata van aardappelen en hardgekookt eiwit, jonge uitjes met koriander,
olijfolie en kruiden.

—
4,00€

06.

—
5,00€

Elbarba van fijngesneden rode bieten, uien, look, peterselie, olijfolie, zout,
peper en komijn.

07. Marokaanse Laâdess van linzen, geparfumeerd met safraan en
laurierbladeren, tomaten, kruiden, koriander en peterselie.

—
4,00€

08. Marokaanse Loubia van witte, gekruide bonen in een delicaat gekruide
tomatensaus.

—
4,00€

09. Berberse Hoummous van spliterwten met olijfolie, look, echalotjes,
besprenkeld met geroosterd komijnzaad.

—
4,00€

10. Hoummous van kikkererwten met mild Berbers Piment.

—
5,00€

Een keuze van 3 of 4 kleine slaatjes als voorgerecht of als bijgerecht: een perfect
evenwicht bij vleesgerechten zoals brochettes en tajines.

Onze Beldi Briouats
in filodeeg

Beldi Briouats
11.

Briouates van scharrelkipfilet met gegrilde amandelen, safraan, Ras
Elhanout, geparfumeerd met oranjebloesemwater en kaneel.

—
6,00€

12.

Briouates van Kefta (gehakt rundsvlees) met Kefta kruiden, geparfumeerd
met verse munt.

—
5,00€

13.

Briouates van seizoensgroenten en koraallinzen met Ras Elhanout en
verse koriander.

—
4,00€

14. Briouates van zeevruchten met safraan, viskruiden, citroensap en
Charmoula (mengsel van koriander, peterselie en verse gember).

—
6,50€

15.

Briouates van garnalen en safraan van Ouarzazate en Charmoula
(mengsel van koriander, peterselie en verse gember).

—
7,00€

16.

Briouates van lamsvlees met Mrouziakruiden, geconfijte citroen, gegrilde
amandelen en een vleugje arganolie.

—
7,00€

17.

Briouates van gedroogde groenten met typische Berberse Pimenten uit de
streek van Ouarzazate en het Midden-Atlasgebergte (Exlusiviteit AuSouk).

—
5,00€

Knapperige filodeeg driehoekjes, goudgebakken in de oven, gevuld met een heerlijke
vlees- of groentengarnituur met AuSouk kruidenmengsels, uien, look, peterselie,
koriander, safraan en oranjebloesemwater. Prijs voor 2 briouates.

Beldi brochettes,
12 uur gemarineerd

Beldi brochettes
18.

Kipbrochettes, gemarineerd in Marokaanse olijfolie, Ras Elhanout,
kurkuma, look en verse peterselie.

—
5,00€

19.

Brochettes van niet-pikante Kefta met onze specifieke Keftaspecerijen en
3 kruiden (peterselie, koriander en verse muntblaadjes).

—
5,00€

20. Pikante Kefta Merguez Brochettes met 3 kruiden (peterselie, koriander en
verse munt).

—
5,00€

21. Brochettes van gemarineerde rundsblokjes met safraan, rode uien,
koriander en kruiden.

—
5,00€

22. Brochettes van gemarineerd lamsvlees met Berbers Piment van
Ouarzazate (specialiteit van het Midden-Atlasgebergte).

—
6,00€

Vleesbrochettes, 12 uur gemarineerd in kruiden, safraan, peterselie, koriander, munt,
look, uien en olijfolie, om de smaak ten volle tot zijn recht te laten komen. Prijs voor
2 brochettes.

Onze Beldi tajines

Beldi tajines
23. Tajine van scharrelkippenbouten met Ras Elhanout, safraan, geconfijte
citroenen, groene olijven en geroosterde amandelen. 14,00€

—
14,00€

24. Tajine van kipkefta met Ras Elhanout, pure safraan , geconfijte citroenen
en geroosterde amandelen. (Exclusiviteit AuSouk). 15,00€

—
15,00€

25. Tajine van kip met geroosterde amandelen, uien en gecarameliseerde rozijnen.

15,00€

26. Tajine van kip met abricozen/gedroogde rozijnen & geroosterde amandelen.

15,90€

27.

18,00€

Tajine van lamsvlees met Mrouzia, pruimen, amandelen en hardgekookte eieren.

28. Tajine van zacht lamsvlees met tuinbonen en geconfijte citroenen.

17,00€

29. Tajine van rundsvlees Mrouzia met gedroogde rozijnen, geroosterde
amandelen, sesamgraantjes en een vleugje arganolie.

—
16,50€

30. Tajine Marrakchi “Tangia” van kalfschenkel met geconfijte citroenen en safraan.

17,00€

31. Tajine van rundsschenkel met artisjokkenhartjes, erwtjes & paarse olijven.

18,00€

31. Tajine Sahraoui van Kefta met kruiden, eieren en zwarte olijven.

16,00€

32. Tajine Essaouira van sardineballetjes met Charmoula-kruiden.

16,00€

33. Tajine van konijnebouten met pruimen en sesamzaadjes.

17,00€

34. Tajine van eendebouten met pruimen en geroosterde sesamzaadjes.

19,00€

35. Vegetarische tajine van seizoengroenten, olijven en geconfijte citroenen.

13,50€

36. Harira van lamsvleesblokjes met peulvruchten (vegetarische versie mogelijk).

15,00€

Een keuze van 3 of 4 kleine slaatjes als voorgerecht of als bijgerecht: een perfect
evenwicht bij vleesgerechten zoals brochetten en tajines.

Couscous Beldi
voor de hele famille!

Couscous Beldi
37.

Vegetarische couscous met 7 groenten en kikkererwten.

14,00€

38. Couscous met 7 groenten en kip met safraan.

15,00€

39. Couscous met 7 groenten en lamsvlees gekruid met El Mrouzia.

18,00€

40. Couscous van rundsbouillon (ontbeend) met 7 groenten.

17,00€

41. Couscous Royal (3 brochettes: rundsvlees, kip en pikante Kefta). 19,00€

19,00€

42. Couscous van kip met safraan en geconfijte uien en gekarameliseerde
rozijnen, amandelen en hardgekookt ei.

17,50€

43. Rfissa van uitloopkippen met safraan en Msemen, linzen en fenegriekzaden.

15,00€

44. Berberse couscous met gedroogde groenten en lamsvlees (exclusiviteit
AuSouk).

17,50€

De smakelijke seizoensgroenten- en vleesbouillon zijn geserveerd met integraal
tarwegries en kikkererwten en op traditionele wijze met gekarameliseerde uien en
met kaneel geparfumeerde gedroogde rozijnen.

Bijgerechten
A1.

Confijt van gekarameliseerde uien, rozijnen, geroosterde amandelen en hardgekookte eieren.

A2. Pikante harissa met Marokaanse olijfolie.

3,00€

1,50€

Beldi Pastilla
voor belangrijke
gebeurtenissen

Beldi Pastilla
45. Kip Pastilla met amandelen, safraan oranjebloesemwater en Ras Elhanout.

16,00€

46. Pastilla van zeevruchten met safraan, citroensap en Charmoula.

17,00€

47. Pastilla van lamsbout met amandelen en Elmrouzia kruiden.

19,00€

De Pastilla is HET gerecht bij uitstek, dat geserveerd wordt aan belangrijke gasten.
Een delicatesse, bijzonder rijk aan geuren en smaken.

Muntthee

Beldi thee
In de Marokaanse traditie bestaat er geen dessert zoals in de Westerse landen: een
Marokaans etentje eindigt meestal met een vruchtencocktail (watermeloen, meloen,
perzikken…) en/of verse muntthee met taartjes met honing, amandelen of pistaches volgens
de smaak van de familie. AuSouk biedt u een gamma muntthee met gebak om uw maaltijd
smaakvol af te ronden.

48. Klassieke muntthee
(groene thee, verse munt)

—
3,00€

49. Verse muntthee Marrakech
(groene thee, verse munt en oranjebloesemwater)

—
3,50€

50. Muntthee Ouarzazate
(groene thee met safraan en rozenblaadjes en verse munt)

—
4,00€

51.

—
4,00€

Assortiment van 3 Marokaanse gebakjes:
— Briouates met amandelhoning
— Gazellehoorntjes uit bladerdeeg
— Gebak van dadel en kruidnagels

Onze Beldi
wijnselectie

Beldi wijnen uit Marokko
37.

Domaine Toulal - AOG Guerrouane, 2015 (RODE WIJN)

10,00€

38. Domaine Toulal - AOG Guerrouane, 2015 (GRIS – ‘GRIJZE’ WIJN)

10,00€

39. Domaine Toulal - AOG Guerrouane, 2015 (WITTE WIJN)

10,00€

Mijn engagement
In het Atlasgebergte in Marokko, en zeker
in Ouarzazate, is koken een zeer belangrijke
activeit die tijd in beslag neemt. Het is een combinatie
van vaardigheden en kennis, een geheel van technieken,
speciaal ontwikkeld om de kracht van alle ingrediënten tot
hun volle recht te laten komen, in kruidencombinatie’s
die niets aan het toeval te danken hebben!
Kruiden zijn mijn passie omdat ze smaak en kleur
geven aan traditionele gerechten, maar ook omdat
ze natuurlijke geneesmiddelen zijn. Mijn doel
is het resultaat van deze kennis en de talrijke
uren doorgebracht in de keuken met u te
delen, door middel van een traditionnele
en conviviale keuken, waarin ik de ziel
probeer te vatten van de Marokaanse
en Indiaase gastronomie. Ik
engageer mij ertoe om authentieke
gerechten te maken met verse
kwaliteitsproducten en
traditionele ingrediënten.
Smakelijk!

Smakelijk!

Koken met kruiden

Albert-i-laan, 144
B-1332 Genval

www.ausouk.be
ausouk@gmail.com
+32 488 57 04 37 (7/7)
Telefonische reservaties: 9uur > 20uur
IBAN : BE64 0017 9774 5052
BIC : GEBABEBB (BNP Paribas Fortis)

FAVV toelatingsnr.: AER/BRW/006304
Toelatingsnr. Certisys (Label bio)
BTW. BE 0641.939.565
Betaalmethodes:

Cash - Europese bankoverschrijving

/ausouk #ausouk

