MOOD | over ons

MOOD|FOOD

Ons team opent elke dag de deuren met een lach en in een happy MOOD!
Wij vormen samen dan ook een professioneel team met enthousiaste
mensen die een passie hebben voor de horeca. Dat is niet jou alleen een
kopje koffie, een glas wijn of lekker eten serveren, nee wij willen je voor
even in een andere wereld brengen. Onze wereld, waarin aandacht voor
elkaar, genieten van culinaire gerechten en een gezellige sfeer centraal
staan. Een lekkere lunch, uitgebreid dineren, lekker borrelen met
oesters, een luxe borrelplank of bourgondische bitterballen, bij ons kan
het allemaal! Wees welkom bij MOOD!! GOOD FOOD, GOOD MOOD!

MOOD | Het interieur
Ons restaurant heeft een open en toegankelijke uitstraling. De grote
ramen zorgen voor veel licht en het moderne interieur met knusse
hoekjes leent zich perfect om gezellig te borrelen, een lange leestafel
om in de middag een krantje te lezen of in de avond met een groep te
dineren. Ook hebben wij diverse ronde tafels wat dineren extra gezellig
maakt. Achter de robuuste lange bar kun je meekijken in de semi open
keuken waar onze keukenbrigade dagelijks heerlijke gerechten bereidt,
altijd leuk! Ook hebben wij aan de voorzijde van ons restaurant de
zogenaamde Voorkamer. Deze is perfect voor groepen tot 20 personen.
Ook het verhoogde podium aan de andere kant van MOOD is ideaal om met
een gezelschap prettig samen te zijn.

MOOD | Groepen
Een verjaardag, bedrijfsfeest, babyshower, vergadering: bij MOOD
ben je aan het juiste adres voor de organisatie hiervan. Een bijzonder
moment moet bijzonder gevierd worden. Of dit nu swingend en groots is
of intiem en knus, wij zorgen voor de juiste MOOD. Wij beschikken over
semi separate ruimtes en een groot terras. Voor gezelschappen van
15-120 personen kun je bij MOOD terecht voor lunch, borrels, diner,
vergaderingen, walking diners enz enz. Wij hanteren vriendelijke prijzen,
je kunt ons telefonische bereiken of een mail sturen naar
info@mood-tilburg.nl of informeer bij een van onze medewerkers!

GOOD MOOD|menu

Laat je verrassen met een selectie van onze
gerechten. Wij serveren deze gerechten op planken
Zodat je alle smaakbelevingen met je tafelgenoten
kunt ervaren, gezellig samen eten!
te bestellen vanaf 2 personen

35 euro per persoon

MOOD
PIUSHAVEN | TILBURG

Kempenaarplaats 156
5017 DZ Tilburg
013 - 822 8200

INFO@MOOD-TILBURG.NL
RESERVERING@MOOD-TILBURG.NL
WWW.MOOD-TILBURG.NL

Volg ons op:
FB.ME/MOODTILBURG.NL

@MOODTILBURG.NL
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MOOD | Diner

MOOD | bites

Tosti’s

Voorgerechten

Wij maken onze tosti’s met vloerbrood. Keuze uit wit of bruin.
Tosti ham/kaas							 4.50
Tosti tonijn met cheddar en rode ui					
4.95
Tosti MOOD! met brie, tomaat, pesto					
5.50

Salade caprese, buffelmozarella, avocado en gepofte tros tomaatjes 9.95
Rundercarpaccio met truffeldressing en pecorinokaas		
11.95
Serranoham met verse vijgen, walnoten en aceto balsamico dressing 11.95
Caesar salade met gegrilde kip, spek, ansjovis en een gekookt eitje
12.95
Knoflookgamba’s met zongedroogde tomaatjes, mesclune en kappertjes 12.95
Gerookte zalm met een frisse salsa van groene appel,
komkommer en rode ui						 13.95
verse tonijn licht geschroeid met sesam, zwarte peper,
sojasaus en wasabi						 13.95

Soepen
Onze soepen serveren wij met vloerbrood en kruidenboter.
Verse tomatensoep met groene kruidenolie 				
Verse romige spinaziesoep met croutons				
Soep van de maand, vraag aan onze bediening!!			

5.95
7.95
6.95

Uitsmijters
Onze uitsmijters zijn met 3 eieren en keuze uit wit of bruin vloerbrood.
Uitsmijter ham/kaas						 6.95
Uitsmijter gerookte zalm						
9.95

Broodjes

Verse tomatensoep met groene kruidenolie 				
Verse romige spinaziesoep met croutons 				
Soep van de maand, vraag aan onze bediening!!
		

5.95
7.95
6.95

Hoofdgerechten

lunchplank MOOD! stel je eigen lunch samen: broodje, tosti en soep
11.95
grote Familieplank met 8 halve tosti’s ham/kaas met diverse sausjes 13.95

Salades

desserts

7.95
8.95
8.95

Worstenbroodje							 3.75

Lunchplanken

Salade carpaccio met truffel mayonaise en pecorinokaas		
Caesar salade met gegrilde kip, spek, ansjovis en een gekookt eitje
Salade met warme geitenkaas, appel, noten en honing			
Salade knoflook gamba’s met zongedroogde tomaatjes en kappertjes

11.95
12.95
12.95
13.95

Bruschetta met een brunoise van tomaat en verse kruiden		
3.95
Portie gemarineerde olijven					
4.95
Broodplank met verse kruidenboter, aioli en tapenade		
5.95
Nacho’s MOOD! nacho’s met pulled chicken, bbq saus en cheddar
9.95
Gamba’s in knoflookolie met vloerbrood		
9.95
Ossenhaas met eigen jus en vloerbrood				
12.95
Fish and chips, gefrituurde kabeljauw met remouladesaus
en verse frietjes							12.95

Bittergarnituur

Soepen

Gegrilde ossenhaas met truffeljus en een selectie van
bospaddenstoelen						20.95
Mood! special, vraag aan onze bediening naar de keuze		
dagprijs
Op de huid gebakken kabeljauw met remouladesaus en groene asperges 15.95
Broodje MOOOOO(D) Burger, 100% rundvlees met cheddar, tomaat,
komkommer, gebakken ei						14.95
Gebakken zalmfilet met gewokte wakame en een oosterse sesamsaus 17.95
Pasta met bospaddenstoelen, truffel, pecorino en rucola		
16.95
Wrap gevuld met verse groentes, noten en geitenkaas 		
11.95
Bogey’s Ribs, spare ribs in de Bogey’s marinade de lekkerste
van de piushaven!							19.95
saté van kippendijen met pikante satésaus, atjar en kroepoek		
11.95

je hebt de keuze uit wit of bruin vloerbrood.
rundvleeskroketten 2 stuks met mosterd mayonaise			
verse tonijnsalade, kappertjes en rode ui				
carpaccio met truffeldressing, en pecorinokaas		

Borrelkaart

Dame Blanche, 3 bollen vanille ijs, slagroom en warme chocoladesaus 6.95
Crème brÛlÉe aan tafel gebrand					
6.95
Chocolade taart van Willem, de lekkerste van Tilburg
met een bolletje witte chocolade ijs				
7.95
Kaasplank MOOD!, 5 soorten kaas (wisselend assortiment)
met vijgenbrood en stroop						13.95
Aardbeien Romanoff, verse aardbeien met romanoff saus en roomijs
7.95

Kindermenu
Kinder soepje (keuze van de kaart) 					
Pasta bolognese							
Frietjes met snack keuze uit kroket, frikandel, visstick 		
Kinderijsje 							
Vegetarisch

3.95
4.95
6.95
2.95

Bitterballen van de Jong 8 stuks met mosterdmayonaise
Gemengde snacks 10 stuks met chilisaus				
Mini frikandellen speciaal 10 stuks 				
Kreeften bitterballen 6 stuks met cocktailsaus			

7.95
7.95
7.95
11.95

Borrelplanken
Kaasplank 5 soorten kaas (wisselend assortiment) met
vijgenbrood en stroop						13.95
Bogey’s Borrel plank, ribben en Bogey’s bitterballen			
13.95
MOOD! diverse soorten luxe warme en koude hapjes van de kaart
21.95

Oesterkaart
Oesters op ijs met citroen 			
3 stuks 9.95 | 6 stuks 16.95
Oesters gegratineerd met kaas
3 stuks 11.95 | 6 stuks 18.95
Oesters op oosterse wijze, komkommer, radijs en wasabi		
					
3 stuks 11.95 | 6 stuks 18.95
MOOD! oesters selectie van bovenstaande oesters
9 stuks 21,95

prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en/of fouten

MOOD | LUNCH

