
LEKKER LOKAAL. 

Takeaway bij Mazel Tov Street Food 

BRUSSEL 

Het getuigt van zelfvertrouwen als je je restaurant vernoemt naar een 

felicitatie. Mazel Tov Street Food - dat is zoveel zeggen als ‘proficiat dat u bij 

ons eet’. Niets mis met een gezonde portie durf. Maar maakt hun gezonde 

portie midden-oosters eten de belofte waar? Lees meer recensies in ons 

dossier. 

Stephanie Romans 12-02-21, 12:00 Laatste update: 13:57 Het laatste nieuws. 
 

Falafel van bloemkool, gefrituurde halloumi - een stevige, zoute kaas - en 

kruidige kip. Dat zijn in grote lijnen de sterren op het menu. Allemaal 

geserveerd in verschillende bowls. Er zijn er met couscous, met 

Libanees flatbread, hummus en zoete aardappel. Bestellen kan via Uber Eats 

en Deliveroo.  

We kiezen vanavond voor een bowl classique met gegrilde kip (13,90 euro) 

en de couscousbowl (16,90 euro), eveneens met kip, avocado en gefrituurde 

halloumi. 

Kaneel en komijn 

In de kartonnen doosjes met plastic dekseltje is alles bij levering goed warm 

gebleven. We ruiken komijn en kaneel, kortom het Midden-Oosten. Met die 

kruiden lijkt het wel goed te zitten. De eerste hap bevestigt: de kip is sappig, 

mals en goed gekruid. In beide bowls, overigens. Dit is vakmanschap uit de 

keuken, geen gelukstreffer. De gegrilde wortels zijn zacht, maar hebben toch 

nog genoeg beet.  

We kunnen geen fouten ontdekken. Het sausje van citroenyoghurt bij de 

couscousbowl? Heerlijk fris bij de kip. De halloumi?  Stevig, zoutig, met een 

knapperig korstje - zoals dat hoort. De couscous werd versierd met 

amandelen, gedroogde vruchten en granaatappelpitjes. Zelfs de salade van 



koriander smaakt ons - en dat wil wat zeggen. Wij zijn zo van die mensen die 

de groene blaadjes meestal naar zeepsop vinden smaken.  

We gunnen onszelf als dessert het enige nagerecht op de kaart: het 

chocoladekoekje. Dat is zelfs nog een beetje zacht - wij houden daar wel van 

- en bespikkeld met rijke chocolade en noten.  

Wij kunnen alleen maar zeggen, proficiat, félicitations, mazel tov. 

Onze score 

Prijs: 7/10 

Kwaliteit: 8/10 

Bediening: 7,5/10 

Prijzen 

Hoofdgerecht: 12 - 17 euro 

Bijgerechten:  5 - 7 euro 

Dessert: 3,90 euro 

Informatie 

Mazel Tov Street Food 

Oude Graanmarkt 5 

www.mazeltov-streetfood.be 

info@aub-svp.be 


