
LUNCH
€ 13,50

Te bestellen van 12:00 -15:00 uur

Salades
carpaccio / gamba / tonijn / beef / brie

incl. brood en olijfolie

ENTREE 
€ 14,50

Bospaddenstoelencrème
€ 8,50 pp

Terrine van eendenlever
ananascompote, briochebrood

Uitsmijtertje mooR
brioche-brood, ganzenlever en gedroogde serranoham, 

aceto balsamico en truffelmayo

Sashimi van zalm en tonijn
wasabi-mayo, zoetzuur van komkommer, 

crumble van wasabi en soja

Steak tartaar mooR-Style

Pizza van Tonijn

Kreeftenbisque
met tartaar van gamba

Carpaccio van Ossenhaas
truffelmayo, pijnboompit, u kent hem wel

Beef Tataki
dun gesneden ossenhaas met teriyaki en zoetzuur

HUISWIJNEN
€ 15,00 per fles

Wit: Tormaresca wit Chardonnay 
Rood: Tormaresca Cabernet Sauvignon

Rosé: Chateau de Tho - lekker fris Grenache
Kijkt u voor andere wijnen op onze site: 

deal is prijs -/- 15% korting



HOOFDGERECHTEN
€ 17,50

Ossenhaas
truffelrisotto en truffeljus

Kalfswang
langzaam gegaarde kalfswang met rode wijn-jus en roerbakgroenten

Zeebaars 
Gebakken met kreeftenschuim

Sliptong
krokant gebakken met salade, frites en remoulade

mooR Pasta
aioli / gamba

Chateaubriand (±500 gr / 2 pers)
met rucola, parmezaanse kaas en aceto balsamico € 50,00

MAALTIJD SALADE
€ 27,50

Ossenhaas met ganzenleverkrullen

Kreeft 0.5 mooR-style

Vis
gamba / zalm / tonijn / coquille

DESSERTS
€ 8,50

Selectie van 3 Europese kaassoorten 
met kletzenbrood en luxe notensoorten

Dame Blanche
moor-Style

Moelleux
lopend chocotaartje

3-GANGEN MENU
€ 32,50

Een verrassend en wekelijks wisselend 3-gangen menu, 
waarvan u alleen het hoofdgerecht nog even moet verwarmen



mooR GIFT CARD
Bestel een mooR Gift Card, leuk om cadeau te geven of om zelf te houden. Je ontvangt hiervan een 

zakelijke factuur en kunt de Card ook privé gebruiken (win-win). 
Wij verhogen bovendien het bedrag nu met extra credits!

€ 50,- wordt € 55,-
€ 100,- wordt  € 110,-
€ 200,- wordt € 220,-

WINING@HOME
Je favoriete mooR-wijn lekker thuis drinken? Alle wijnen van Geerts Wijnkoperij en L’Exception zijn af te 

halen of worden thuis bezorgd. Wij volgen uiteraard alle RIVM-richtlijnen.

DINING@HOME
Ook je favoriete mooR-gerechten bezorgen wij graag thuis, van woensdag t/m zondag van 

12:00 - 20:00 u. Bekijk hieronder onze speciale Menukaart. Borrel @home by mooR, 
(ook na de corona voor thuis te bestellen)

CHEF@HOME
Onze mooR-Toppers thuis in uw keuken aan de slag? 

Met alle plezier koken zij een verrassend 3-gangen menu € 39,50 pp

HOE BESTEL JE BIJ MOOR?
App je bestelling naar Bart op 06 - 13 54 67 73

Vermeld adres, gewenste dag en tijd
Je ontvangt een bevestiging en een Tikkie

Na betaling gaan wij aan de slag 
We bezorgen je bestelling zoals afgesproken

BORREL&BITES@HOME
€ 100,-

Nu je vertrouwde mooR borrelplank (4 pers.) en huiswijn heerlijk thuisbezorgd?

Serranoham / Cournichons / Oisterwijks Plaatham / Oude kaas
Sashimi zalm / tonijn / Gefrituurde crushi / Gebakken gamba’s / Olijvenmix 
Luxe notenmix / Brood, boter en aioli / 4 flessen Huiswijn (wit, rood, rosé)

Pata Negra Ibericoham € 17,50 per portie


	moor-oisterwijk.nl
	https://moor-oisterwijk.nl/site/assets/pdf/MR%20201002%20mooR%20Flyer%20web.pdf




