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Kan je door de coronamaatregelen niet komen proeven van onze wereldse streetfood 
op een publiek event?

Wel, nu kan je genieten van onze lekkerste gerechten bij jouw thuis.

We organiseren een ‘Delivery & Take-Out’ zodat je kunt genieten van knapperige fingerfood, 
soepjes & wereldse stoofpotjes. Een dessert of wijntje brengen we ook graag in jouw richting.

Al onze gerechten worden en met de nodige veiligheidsnormen bereidt, verpakt en afgeleverd. 

BESTELLEN 
Bestel via het formulier op 

www.mistreetfood.be/delivery-takeout
 

Telkens bestellen voor donderdag 21u00, bestelling is pas geldig na betaling per overschrijving.
Minimum bestelling is 35 euro 

LEVEREN

Levering is steeds voorzien op vrijdag tussen 12u00-18u00

tot 15km: GRATIS levering
tot 20km: 7,5 eur, GRATIS bij bestelling boven 60 euro 
tot 25km: 10 eur, GRATIS bij bestelling boven, 75 euro

TAKE-OUT

Afhaling kan vrijdag tussen 10u00-14u00, na bevestiging van een tijdstip. 
(dit om contact met andere klanten te vermijden)

Adres Mi! Homebase: Oostmalsesteenweg 124N, 2520 Ranst

#TAKEMIOUT

#SMAKELIJK #KEEPITSAFE #KEEPITTASTY #SAMENSTERK

Delivery & TAKE-OUT
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FINGERFOOD

Crispy Chicken Tempura & Peanutsauce
 10st knapperige kippendij  • pindasaus 

 Vietnamese Pork Nems 
 10st mini-loempia met varken• sweet chili dip 

Vietnamese Veggie Nems 
10st mini-loempia met groenten • sweet-chili dip

Asian Apero Mix 
mix van 12 st aziatische hapjes • 2 dipsauzen

STREETFOOD

Thai Red Chicken Curry  
Thaise rode curry • kip • groenten

Sweet Yellow Chicken Curry 
Milde Thaise gele curry • kip • ananas & groenten

 
Veggie Yellow Curry 

Milde Thaise gele curry • quornblokjes • ananas & groenten

Chili Con Carne
Kruidige tomaten-chilisaus • gehakt • rode bonen & mais

Chili Sin Carne
Kruidige tomaten-chilisaus • quorngehakt • rode bonen & mais

 
Chicken Tikka Masala 

Indische curry • kippendij • paprika & rozijntjes

Lamb Stew Berbere
Afrikaans stoofpotje  • lamsschouder • groentjes

Onze fingerfood wordt vacuum verpakt & bevroren geleverd. 
Bereiding: Frituren op 170°, 5 min. 

Houdbaarheid: 6 maanden.

Onze streetfood wordt per portie van 2 personen  
vacuum verpakt & bevroren geleverd.  

Bereiding: 30 min bain-marie opwarmen in kokend water.
Houdbaarheid: 6 maanden.

SIDES & Garnish

SOEPEN

Sticky Rice 
Voorgestoomde kleefrijst

Curry Garnish
 Verse curry-garnering: koriander, limoen, pinda of uitjes

Chili Garnish 
 Verse chili-garnering: koriander, limoen, zure room 

Tom kha Kai 
Thaise soep • kippenblokjes • gember & citroengras • kokosmelk

Smoked Pumpkin soup  
Gerookte pompoensoep • Pulled pork

De bijgerechten worden per portie van 2 personen 
verpakt in bakjes & gekoeld geleverd.

Bereiding:  3 min. in microgolf of vers versnijden.
Houdbaarheid: 2 dagen.

De soepen worden per liter vacuum verpakt  
& bevroren geleverd.

Bereiding:  30 min bain-marie opwarmen in kokend water.
Houdbaarheid: 6 maanden.
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EUR/Liter

EUR/Portie

EUR/2 PERS.

EUR/2 pers.
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Dessert

Blueberry Muffin 
Zacht cakegebak met blauwe besjes

 
Cheesecake

 Dessertglaasje met vulling van cheescake & crumble

Chocomousse 
 Dessertglaasje met vulling van chocolademousse 

Tiramisu 
 Dessertglaasje met vulling van tiramisu en pistachecrumble 

Drinks

Witte Wijn 
Petit Berger • Frankrijk • Chardonnay-Viognier

Rode Wijn 
The Guv Nor • Spanje • 100% Tempranillo

Prosecco (+ 2,5 eur/fles) 
Casa Coller Brut • Italië • 100% Chardonnay 

De desserten worden per portie van 2 stuks gekoeld geleverd. 
Houdbaarheid: 2-3 dagen.

De dranken worden  worden per fles geleverd 
Houdbaarheid: +1 jaar

#feedthenurses

DONATIE 1+1 portie
2 Volledige maaltijden (incl. rijst,garneringen en soep)

Steun onze helden van de zorg!
Schenk hen een heerlijke streetfoodmaaltijd.

voor elke portie jij koopt, schenken wij een tweede extra!

8
EUR/2 stuks

10
EUR

12
EUR/fles

10%
KORTING 

Bij aankooP
6 flessen 

BESTEL NU 

www.mistreetfood.be/delivery-takeout


