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MENU MAROKKO



Als kind groeide ik op in de geanimeerde Berberse keukens waar 
traditiegetrouw begaafdheden en kennis gedeeld werden in een 
gemoedelijke en ontspannen sfeer. Mijn passie voor kruiden, 
mijn fascinatie voor kleuren en geuren, is daar ontstaan.  Ik 
heb daar ook geleerd dat kruiden niet alleen gebruikt werden 
om traditionele gerechten te kruiden en om hen een mooi 
kleurtje te geven, maar dat ze ook een natuurlijke geneeskracht 
bezitten.
Vandaar de wens om deze kennis verder over te dragen en het 
resultaat van de talrijke uren doorgebracht in de keuken met 
u te delen door deze traditionele gerechten, die de essentie en 
de ziel zijn van de Marokkaanse en de Indische gastronomie, 
optimaal te bereiden.
Ik engageer mij ertoe om authentieke gerechten te bereiden 
met verse kwaliteitsproducten en traditionele ingrediënten. 

AuSouk haalt zijn inspiratie uit de sfeer van de 
Berberse Souk, een kleurrijke en geanimeerde 
marktplaats vol verrassende geuren. Mensen 
doen hier hun boodschappen, delen een 
gezinsmaaltijd of  hokken gezellig samen onder 
buren of  vrienden voor een traditionele muntthee 
met saffraan of  bergkruiden en rozenknopjes.
AuSouk is een mixtuur van al deze ingrediënten: 
overvloedige kruiden, unieke smaken en kleuren, 
een hartelijke, relaxte sfeer en ongedwongen 
convivialiteit. !



HOE WERKT HET?

Om op elk moment verse kwaliteitsproducten te kunnen 
leveren, werkt AuSouk enkel op bestelling (geen voorraad, 
geen diepvriesproducten). Dit impliceert dat maaltijden tot 30 
personen minstens 3 dagen op voorhand besteld moeten worden 
en maaltijden/buffetten tot 200 personen 5 dagen op voorhand.
AuSouk biedt gepersonaliseerde gerechten met dagverse 
producten en exclusieve, zelfgemaakte kruiden, zonder 
smaakversterkers of  conserveringsmiddelen.
Wij doen onze uiterste best voor al onze klanten, maar gezien 
de toenemende aanvraag tijdens bepaalde drukke periodes is 
het aangeraden om zo vroeg mogelijk te bestellen!
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

KOKEN BIJ U THUIS

De dag zelf  kom ik met al mijn materiaal – grote tajines, 
typische schotels, couscous-pan, theepotten – om een speciale 
maaltijd te koken voor u en uw gasten.
Dankzij deze formule kan uzelf  lekker relaxen tot uw gasten 
toekomen of  eventueel op uw gemak de decoratie verzorgen 
terwijl de warme, aantrekkelijke geuren van kruiden langzaam 
opstijgen vanuit uw keuken.
U kan ook, als u dat wenst, alleen of  samen met uw gasten, 
meewerken aan de voorbereidingen van de maaltijd, of  gewoon 
komen keuvelen in de keuken over de voorbereiding, de kruiden, 
over Marokko en zijn Berberse tradities.
Ik organiseer ook op maat gesneden reizen naar het zuiden van 
Marokko en het is voor mij een plezier om u hierbij te begeleiden 
als u daarin geïnteresseerd bent.
Prijs voor service ter plaatse: 25€ per uur.



KLASSIEKE 
MAROKKAANSE 

SLAATJES
• SALADE MATICHA •

Typische Marokkaanse salade met verse tomaten, komkommers, 
groene pepers, rode uien, verse koriander, olijfolie en limoen.  

—   4,5€   —

•  BERBERSE ZA LOUK •
Typische salade uit het zuiden. Kaviaar van Berberse aubergine, 

met tomaat, peterselie, koriander, look en olijfolie. 
 —   5€   —

•  SALADE KHIZOU •
In blokjes gesneden geblancheerde wortelen, met Chermoula  

(marinade van peterselie, look en specifieke kruiden), geparfumeerd 
met oranjebloesem en komijnzaadjes. 

—   4,5€   —

•  SALADE TAKTOUKA •
In de oven gegrilde rode en groene pepers met Chermoula  en 

kruiden.
—   4,8€   —

•  TABOULÉ AUSOUK •
Platte peterselie, tomaten, komkommer, sjalotten, bulgur, 

feta en citroensap.
—   5€   —

•  HOUMOUS VAN SPLITERWTEN •
Spliterwten, komijn, look, sjalotten en olijfolie van Ouarzazate.

—   4€   —

• HOUMOUS VAN KIKKERERWTEN •
Kikkererwten, look, olijfolie en citroensap, arganolie en milde 

Berberse pepers.
—   4,3€   —



•  BRIOUAT MET KIP EN AMANDELEN  •
Briouates van met de hand gekapte kipfilet met Ras El Hanout, 

amandelen, peterselie en oranjebloesemwater.  
—   2,8€   —

•  BRIOUAT MET KEFTA EN MUNT  •
Gehakt rundsvlees met kruiden en verse munt.

—   2,7€   —

•  VEGGIE BRIOUAT  •
Groenten (aardappelen, wortelen, erwtjes) met kruiden 

en komijn- en Nigellazaadjes. 
—   2,5€   —

•  BRIOUAT MET ZEEVRUCHTEN •
Zeevruchtencocktail (garnalen, witte vis, mosselen, en inktvis) 
gemarineerd in een kruidenmengsel op basis van Chermoula en 

rijstvermicelli. 
—   3€   —

•  BRIOUAT MET GARNALEN •
Roze garnalen met Chermoula en kruiden.

—   3,3€   —

•  BRIOUAT MET SPINAZIE  •
Verse spinazie, kaas en citroensap.

—   2,5€   —

BRIOUATES
KNAPPERIGE DRIEHOEKFLAPJES



KLASSIEKE 
TAJINES

•  TAJINE VAN KIP MET OLIJVEN EN GEKONFIJTE CITROENEN  •
Kippenbillen met gekonfijte citroenen, groene olijven, koriander, 

Ras El Hanout en amandelen.  
—   14€   —

•  TAJINE VAN KIP MET ROZIJNEN  •
Kippenbillen, gesudderd in rozijnen en gekarameliseerde uien, met 

amandelen en een vleugje bio arganolie.  
—   15,5€   —

•  TAJINE VAN KIPBALLETJES MET OLIJVEN •
Boulettes de haché de poulet préparées aux citrons confits et olives 

dans une sauce au Ras El Hanout coriandre et amandes grillées. 
—   16€   —

• TAJINE VAN RUND MROUZIA MET GEDROOGDE ROZIJNEN •
Een klassieker van de Marokkaanse keuken: sterk geparfumeerde 

rundsvleestajine met rozijnen, kaneel, steranijs, sesamzaadjes, 
honing en bio arganolie.

—   17€   —

•  TAJINE VAN KEFTABALLETJES MET EIEREN  •
Specifieke tajine uit de Sahara/woestijn: balletjes van lamsgehakt 

met verse munt, gesudderd in tomatensaus, met look, eieren, zwarte 
olijven en verse peterselie.

—   16,5€   —

•  TAJINE VAN RUNDSVLEES MET ARTISJOKKENHARTEN  •
Tajine van runderschenkel met artisjokkenharten, erwtjes en paarse 
olijven, gegarneerd met lamellen van gekonfijte citroenen en verse 

koriander.
—   17€   —

• TAJINE BELDI MET GROENTEN EN GEKONFIJTE CITROENEN •
Populaire Zuid-Marokkaanse tajine met diverse groenten, gekonfijte 

citroenen en olijven.
—   13,5€   —

Alle tajines zijn geleverd met traditioneel Marokkaans brood of  griesmeel van harde tarwe.



ONTDEKKING
TAJINES

•  TAJINE BELDI MET KIP EN GROENTEN  •
Zeer populair in Marokko, ook Gamilla genoemd. Kip, 

seizoengroenten, gekonfijte citroenen, olijven en verse koriander.  
—   14€   —

•  TAJINE MET TUINBONEN EN OLIJVEN  •
Tajine met lamsvlees en tuinbonen, olijven et gekonfijte citroenen, 

korianderparfum en lamellen van gekonfijte citroenen. 
—   17€   —

•  TAJINE DE MARRAKECH OF TANDJIA MRRAKCHIA •
Typisch Gerecht uit Marrakesh. Heerlijke tajine van rundsschenkel, 

urenlang gesudderd in een saus van saffraan en geheime kruiden.
—   17,5€   —

•

•  TAJINE ESSAOUIRA VAN SARDIENEN  •
Tajine van sardienenballetjes met Chermoula-kruiden en 

visgroenten in een delicaat gekruide, niet pikante tomatensaus, 
en citroen.

—   16€   —

•  VIS-TAJINE   •
Tajine van stevige witte vis (zeebrasem of  wijting) in Chermoula en 

kleine groenten, tomatensaus en citroen.
—   17€   —

Hebt u specifieke wensen of  verzoeken? Aarzel niet om 
contact met ons te nemen.

Wij staan voor u klaar.

Alle tajines zijn geleverd met traditioneel Marokkaans brood of  griesmeel van harde tarwe.



BERBERSE 
COUSCOUS

•  COUSCOUS MET 7 GROENTEN (ZONDER VLEES)  •
Vegetarische couscous met 7 groenten (raap, wortelen, tuinbonen, 

witte kool, courgetten en pompoen) en kikkererwten.
—   14€   —

•  COUSCOUS VAN KIP MET SAFFRAAN EN ROZIJNEN  •
Couscous met 7 groenten en zijn hoevekippenbil met saffraan en 

Ras El Hanout, en verse koriander.  
—   15,5€   —

•  COUSCOUS VAN LAMSBOUT •
Couscous met lamsbout, gesudderd in 7 groenten, duizend aroma’s 

en kruidenmengsel Mrouzia voor rood vlees.
—   17€   —

•  COUSCOUS ROYAL MET 3 VLEESSOORTEN  •
Berberse couscous met 7 groenten en brochettes van 3 vleessoorten 

(rundskefta, kip, lamsmerguez).
—   18€   —

Hebt u specifieke wensen of  verzoeken? 
Aarzel niet om contact op te nemen.

Wij staan voor u klaar. 

Alle couscous-gerechten zijn geleverd met afzonderlijk geserveerde porties van:

Harde tarwegriesmeel of  volkoren griesmeel

Pikante Marokkaanse Harissa 

Kikkererwten



THEE EN DRANKEN

•  DOMAINE TOULAL - AOG GUERROUANE.  •
De familie Zniber, pionier van de moderne wijnen in Marokko, 
beheert het Domein Toulal, waarvan de wijnen voldoen aan de 

appellatie Gerrouane. De wijngaarden die op 20 km van Meknès 
gelegen zijn, aan de voet van het Atlasgebergte, genieten van een 
uitzonderlijk klimaat. Deze wijn met een uitgesproken karakter 

past dan ook uitstekend bij de gekruide gerechten. 

Rood / Grijs
—   10€   —

•  WORTELSAP MET RAS EL HANOUT  •
Wortelsap, sinaasappels, Ras El Hanout, kaneel en 

oranjebloesemwater.  
—   6€/L   —

•  KOMKOMMERSAP MET MUNT •
Komkommersap, sinaasappels met kruiden en verse munt. 

—   6€/L   —

•  KIT VERSE MUNTTHEE  •
Kit met verse munt, door de chef  geselecteerde groene thee, 

oranjebloesemwater, en een boeketje Marokkaanse munt.
—   2,5€   —

•  KIT MUNTTHEE DÉLICE D’ORIENT  •
Kit met verse munt, door de chef  geselecteerde groene thee, 

oranjebloesemwater, een boeketje Marokkaanse munt, met een 
assortiment van de lekkerste Marokkaanse gebakjes.

—   6€   —



ÉPICES, HUILE 
D’ARGAN & TISANE

RAS ELHANOUT
Parfumeert op delicate wijze zowel vlees-, 
vis-, als groentegerechten (soepen, ratatouille, 
gratins, couscous). Een snuifje in uw gebak en 
vruchtensappen geeft een extra originele noot.  
—  8€ 

MROUZIA • Vleesgerechten Special
Subtiele mix met een zoete noot, fruitige 
en delicate aroma’s, die uw gesudderde 
sausgerechten aangenaam zullen verrijken: 
rood vlees en wild (karbonades, konijn met 
bier of  op zijn Vlaams, lamsnavarin, enz.)  
—  8€ 

MROUZIA • Kip Special
Een niet gezoete versie van MROUZIA. Is 
meer geschikt voor wit vlees en groenten. De 
lichte gembernoot is ook heel geschikt voor 
patisserie.  —  8€ 

KEFTA
Subtiele kruidenmix om alle soorten 
gehakt vlees te kruiden: hamburgers, 
spaghetti, vleesballen, merguez en runds- 
of  lamsbrochetten. Ook zeer lekker in 
tomatensaus.  —  8€ 

BERBERSE PEPER
Dit kruidenmengsel, waarvan het recept 
zorgvuldig bewaard blijft door de Berberse 
familie Aït Ichou van Ouarzazate, geeft een 
zachte, onvergelijkbare smaak aan al uw 
vlees-, of  groentegerechten. Kan ook gebruikt 
worden als dagelijkse specerij aan tafel.  
 —  8€

CURRY
Een mix van 14 verschillende kruiden uit de 
traditionele Indische keuken voor alle soorten 
vlees-, groente-, of  peulvruchtengerechten. 
Ook geschikt voor Veganisten en zonder 
additieven of  bewaarmiddelen.  —  8€

GARAM MASALA
Dit recept uit de Punjba is een kruidenmix 
voor heel divers gebruik: vlees, kip, groenten, 
peulvruchten, en als bijkomend specerij voor 
klaargemaakte gerechten.  —  8€

ARGANOLIE
In Marokko wordt arganolie gebruikt op 
brood, en om slaatjes, soepen, gegrilde 
groenten, vis, tajines, couscous… op smaak te 
brengen.
Gemengd met honing en amandelen, krijgt 
men amlou, een smeerpasta (met een 
uitmuntende voedingscoëfficiënt) die gebruikt 
wordt bij het ontbijt op boterhammen of  
pannenkoeken.
100ml —  16€ 
250ml —  28€

BERBERSE KRUIDENTHEE
Een kruidenmengsel uit de woestijn dat zeer 
geschikt is voor de vertering en voor een goede 
nachtrust.  —  5€

SAFRAN PUR
Dit kruid, met zijn veelzijdige geneeskrachtige 
eigenschappen, wordt heel erg op prijs gesteld 
door vele beroemde chefs. Het parfumeert 
en sublimeert alle vlees-, en vissoorten. 
Als kruidenthee staat het bekend voor zijn 
kalmerende effecten. Heerlijk in patisserie 
(koekjes, crême brûlée, ijsjes, enz.)  —  
12€/0,7g
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