VEGA
Zachte springrolls met gelakte aubergine, hoisin, paksoi en mango chutney
Soft springrolls with lacquered eggplant, hoisin, bok choy and mango chutney

14,50

Croque monsieur van brioche met truffel, reblochon, rucola en
zacht gegaarde eidooier
Croque monsieur of Brioche with truffle, reblochon, arugula and gently cooked egg yolk

15,50

KOUD
Spicy runder steak tartaar met wakame, zoetzure groente en
15,50
crispy zuurdesem croutons
Spicy steak tartare of beef with wakame, sweet and sour vegetables and crispy sourdough croutons
Geroosterde kippendij met raz el hanout, cous cous salade, cherry tomaat,
15,50
vijgen en pompoenpit
Roasted chicken thigh with raz el hanout, cous cous salade, cherry tomato, figgs and pumpkin seeds
Brownie van pure chocolade met gezouten caramel en pecannoot
Brownie of dark chocolate with salted caramel and pecan

8,50

WARM
Thaise tom kha kai soep met bonito, rode peper en mihoen
Thai tom kha kai soupe with bonito, red pepper and rice noodles

14,50

Crispy softshell krab met spicy mango, kokos en bonito
Crispy softshell crab with spicy mango, coconut and bonito

18,50

Zacht gegaarde runderwang met Jamaicaanse peper, salsa van pompoen en
25,00
saus van geroosterde paprika
Gently cooked beef cheek with Jamaican pepper, salsa of pumpkin and sauce of roasted bell peppers
Crispy buikspek char siu met salade van noedels, paksoy en rode peper
Crispy pork belly char siu with with salade of noodles, bok choi and red pepper

19,50

HOE KUNNEN WIJ ONZE BESTELLINGEN
DOORGEVEN?
• Het menu presenteren wij op onze website en social media. Ook bij het parkeerterrein zal
•
•

deze zichtbaar zijn.
Bestellingen worden te allen tijde telefonisch aangenomen – ook als u al op de
parkeerplaats aanwezig bent.
Geef bij uw bestelling voor de drive through ook uw automerk, kleur en kenteken door
zodat wij u direct kunnen herkennen.

OP WELKE DAGEN EN TIJDEN IS DE AIM DRIVE
THROUGH OPEN?
• Elke dag van 16.00 uur tot 21.00 uur.
OP WELKE DAGEN EN TIJDEN BEZORGT AIM?
• Elke dag van 16.00 uur tot 21.00 uur.
WAAR BEZORGT AIM?
• In een straal van ongeveer 20 minuten reistijd. Wanneer u belt voor bezorging zullen wij
direct Google Maps inzetten om de exacte reistijd en de afstand in aantal km’s te
bepalen.

WAT KOST BEZORGEN?
• Wij rekenen 0,40 euro per km voor bezorging. Deze kosten worden alleen berekend over
de aan te rijden km’s naar u toe. We bepalen dit aantal km’s door Google Maps in te
zetten vanaf de Veendijk 1a te Loosdrecht, het vestigingsadres van Restaurant AIM, naar
uw bezorgadres.

HOE KUNNEN WIJ AFREKENEN?
• Bij bezorging rekent u digitaal af. Wij sturen u per e-mail een betaalverzoek vanuit onze
Rabobank rekening. Wanneer wij de betaling hebben ontvangen zullen wij uw bestelling
verwerken.

•

Bij de drive through kunt u op dezelfde manier betalen als bij bezorging. Betaalt u hier
toch liever cash dan accepteren wij dit ook. Wij accepteren hierbij alleen gepaste
contanten om het contact tussen u en onze medewerkers zo kort mogelijk te houden.

WELKE EXTRA MAATREGELEN NEEMT AIM ZODAT HET
ALLEMAAL VEILIG BLIJFT EN OVERDRAGINGEN VAN
HET VIRUS VOORKOMEN ZULLEN WORDEN?
DRIVE THROUGH
• Blijf in uw auto wachten
• De medewerker draagt uw tas met handschoenen aan naar uw auto. Deze blijft zo ver
mogelijk op afstand bij het overhandigen van uw tas. Na overhandiging stapt de
medewerker direct achteruit en loopt terug naar binnen bij AIM.

BEZORGEN
• De medewerker belt aan en zet de tas voor de deur.
• Daarna zal deze direct minimaal 1,5 meter afstand nemen van de deur en wachten tot de
deur opent zodat wij zeker weten dat het eten bij u is bezorgd.

Bestellingen worden natuurlijk enorm gewaardeerd. Wij hopen
zo gezamenlijk door de Corona-crisis heen te komen. Bij AIM
streven wij nog steeds het doel na om u optimaal te laten
genieten. Wij kijken er naar uit om u ook thuis een glimlach op
uw gezicht te bezorgen van de prachtige smaken die uit onze
keuken komen.

