


IndonesIan streetfood

soto ajam
Traditionele Indische kippenbouillon met 
royaal garnituur van kip, ei, selderij, prei, 
aardappeltjes en taugé

PerKedeL IKan
Javaanse viskoekjes

martabaK  van 
runderbeef
Eiercrepe met hartig rundergehakt, verse 
koriander en nog wat Indische keukenge-
heimpjes

LoemPIa
Van kip en krokante groenten met Balinese 
smulsaus

LemPer
Van pulled chicken en seroendeng

djagung goreng
Indische gefrituurde maïskoekjes met 
zoete pepersaus

PangsIt goreng
Vlinder van deeg, gevuld met vlees en saus 
van gember

19,50 p.p.

ProeverIj van  
IndIsche fIngerfood 

voor 2 Personen

6,50 per gerechtje

saté, geroosterd oP de 
houtsKooLgrILL

saté  babI  LaPIs
The real original; traditionele gemarineerde 
saté van buikspek met kecapsaus en gekneus-
de pinda’s (9,50)

saté  ajam
Saté van gemarineerd kippedijvlees met 
Javaanse saus (9,50)

saté  KambIng
Saté van geit met kecap saus en pepertjes
(11,00)

saté  maranggI
Supermalse saté van gemarineerde ossenhaas 
met originele saté saus (11,00)

geserveerd met
lonTong, VErSE aTJar, 

kroEpoEk En 
Bawang gorEng

sharing saté,  naar keuze, om te delen 4 stuks voor 13,50  



Je kunt pas goed nadenken, liefhebben
en slapen als je goed gegeten hebt...



bIjgerechten

seLectIe van  KLeIne gerechtjes 
om zeLf je menu samen te steLLen

PerKadeL Pan 
oud Indisch vleespastei schotel uit de oven 

ajam  baKKar
In bamboe gemarineerde kip, vervolgens op 
de houtskool grill krokant gegrild

rendang
langzaam gegaard rundvlees met kokos, 
citroengras en nog wat geheimpjes...

atjar  IKan
gebakken vis met verse, warme, atjar van 
komkommer

udang  gotjaP
gefrituurde garnalen met atjar van rettich en 
gembersaus

sajur  Lodeh
Bamboe shoots, diverse groenten en peteh 
bonen in kokosbouillon

babI  rItja  rItja
reepjes procureurvlees met pepers en 2 
soorten uien

deng-deng beLado
gemarineerde en gebakken beef, in sam-
bal van m’n moeder (15,50)

semoor  daggIng
gestoofd rundvlees

temPe  en  teLor 
baLI
Hartig gerecht van gebakken tempe, gefri-
tuurd ei, petehbonen en pepers

12,50 per gerechtje

4,50 per gerechtje
• Nasi Goreng 
• Nasi Kuning
• Bami Goreng

geheel volgens Indische traditie en erg 
geschikt om met elkaar te delen



rendang
langzaam gegaard rundvlees met kokos, 
citroengras en nog wat geheimpjes...

sate  ajam
Sate van kip, in pindasaus

sambaL  goreng  teLor
gerecht van gekookte eieren in een har-
tige gele saus van koenjit (koenjit is het 
kruid wat kerrie geel maakt)

seroendeng
Hartige gekruid gerecht van aardappelreepjes

tahu  KetoPraK
PetjIL
Tahoe met tauge en een pittige kecapsaus

sambaL  goreng 
Kentang
pikant krokant gerecht van aardappelreepjes

remPah baLLetjes
kleine hartige gehaktballetjes in pittige 
kecapsaus

sajur  Lodeh
authentiek groentegerecht op basis van 
kokosmelk

babI  KecaP
Blokjes varkensvlees, gemarineerd met kecap 
en koriander, gebakken, lekker mals ge-
smoord en toch krokant

gado gado
Vegetarisch koude groenteschotel met o.a. 
taugé, traditioneel opgemaakt met pindasaus

verse  atjar
Zoet/zuut groentegerecht van diverse 
groenten

rudjaK manIs
Vruchten in zoet pittige saus

ajam  PedIs
pikant geroosterde Indische kip met citroen-
gras en gember en toch een beetje zoet door 
de tomaten in de saus

Vanaf 2 personen, 28,50 p.p.

geserveerd
mET naSI kunIng 
(gESToomdE rIJST mET 
koEnJIT En pandang) En 
naSI puTIH (wITTE rIJST)

14 gerechtjes

IndIsche rIjsttafeL

31,50 p.p.

IncluSIEf SoTo aJam,
TradITIonElE IndIScHE 
kIppEnBouIllon mET royaal garnITuur 

Van kIp, EI, SEldErIJ, prEI, 
aardappElTJES En Taugé, Vooraf

djagung goreng
Indische gefrituurde maïskoekjes met 
zoete pepersaus



saté babI
Traditionele gemarineerde saté van buikspek 
met kecapsaus

sambaL goreng 
daggIng
pikant, gebakken gerecht

sambaL goreng 
temPeh
Zoet-hartig soja gerecht

PePesan
gemarineerde makreel, geroosterd in 
bananenblad

35,50 p.p.

IncluSIEf SoTo aJam,
TradITIonElE IndIScHE 
kIppEnBouIllon mET royaal garnITuur 

Van kIp, EI, SEldErIJ, prEI, 
aardappElTJES En Taugé, Vooraf

rendang
langzaam gegaard rundvlees met kokos, 
citroengras en nog wat geheimpjes...

sate  ajam
Sate van kip, in pindasaus

sambaL  goreng  teLor
gerecht van gekookte eieren in een har-
tige gele saus van koenjit (koenjit is het 
kruid wat kerrie geel maakt)

seroendeng
Hartige gekruid gerecht van aardappelreepjes

tahu  KetoPraK
PetjIL
Tahoe met tauge en een pittige kecapsaus

sambaL  goreng 
Kentang
pikant krokant gerecht van aardappelreepjes

remPah baLLetjes
kleine hartige gehaktballetjes in pittige 
kecapsaus

sajur  Lodeh
authentiek groentegerecht op basis van 
kokosmelk

babI  KecaP
Blokjes varkensvlees, gemarineerd met kecap 
en koriander, gebakken, lekker mals ge-
smoord en toch krokant

gado gado
Vegetarisch koude groenteschotel met o.a. 
taugé, traditioneel opgemaakt met pindasaus

verse  atjar
Zoet/zuut groentegerecht van diverse 
groenten

rudjaK manIs
Vruchten in zoet pittige saus

ajam  PedIs
pikant geroosterde Indische kip met citroen-
gras en gember en toch een beetje zoet door 
de tomaten in de saus

Vanaf 2 personen, 32,50 p.p.

KroePoeK
Vers gebakken

geserveerd
mET naSI kunIng 
(gESToomdE rIJST mET 
koEnJIT En pandang) En 
naSI puTIH (wITTE rIJST)

19 gerechtjes

IndIsche rIjsttafeL

djagung goreng
Indische gefrituurde maïskoekjes met 
zoete pepersaus



desserts

cendoL
Echt Indisch drankje van kokosmelk, javaanse 
suiker en pandandruppels

dadar  guLun  gIjo
klassiek dessert van gevulde pannenkoek, 
palmsuiker en kokos, geserveerd met sorbet 
van lychees

troPIsche  mango-
taart 
gemarmerd met donderbruine chocolade en 
gegarneerd met vers fruit

8,50 per gerechtje

PIsang goreng 
gebakken banaan met huisgemaakt 
spekkoek ijs

de Indische cultuur is er een van delen. wanneer men 
eten deelt, worden zij aan elkaar verbonden.



dranKen

Brand pils van de tap  3,00
Brand dubbel Bock  3,50
Bintang    4,00
amstel radler 0.0   3,00

pSV     3,50
whisky, jack daniels  5,50
whisky, Jameson   5,00
rum, Bacardi   4,50
gin, damrak    4,00
Jonge jenever, ketel 1  3,00
Vieux     3,00
cointreaux    5,25
Tia maria    5,00
licor 43    4,50
Sayah     5,25
wodka red, Smirnoff  4,50

coca cola    2,50
coca cola light   2,50
fanta orange   2,50
fanta cassis    2,50
Sprite     2,50
nestea lemon green  2,75
nestea sparkling   2,75
kinley tonic    2,50
kinley bitterlemon   2,50
fever tree Indian tonic  3,95

chaudfontaine blauw  2,50
chaudfontaine rood  2,50
chaudfontaine blauw 0,75 4,75
chaudfontaine rood  4,75

Verse jus d’orange   3,50

koffie toebroek   2,50
koffie/ espresso   2,50
dubbele espresso   3,50
cappuccino/ koffie verkeerd 3,00
latte macchiato   3,30
Thee     2,30
Verse munt thee   3,00
koffie met spekkoek  3,75
Indonesian coffee   6,50
ginger coffee    6,50
Irish coffee    6,50



wIjnen

sPanje, castILLa - La mancha     per glas 4,00 euro
2015 caL y cantoto       per fles 21,50 euro

sPanje, castILLa - La mancha     per glas 4,00 euro
2015 caL y canto       per fles 21,50 euro

sPanje, castILLa - La mancha     per glas 4,00 euro
2015 caL y canto       per fles 21,50 euro 

wIt

rosé

rood

sPanje, cava        per glas 6,00 euro
arte LatIno         per fles 35,00 euro

mousserende  wIjnen

huIswIjnen

2015 eL coLectIvo, mendoza, PInot grIgIo
lichte witte wijn, in de geur ruik je bloemetjes, in de smaak lekker sappig en fris 25,00 euro 

2015 Lantana, murray darLIng, semILLon-chardonnay
wat vollere witte wijn, met frisse tonen, ronde aanzet en rijp tropisch fruit in de afdronk 25,00 euro

2015 cLare hILLs, cLare vaLLey, rIesLIng
frisse witte wijn, veel citrus fruit, in eerste instantie wat ronder, in de afdronk 

drogend en mineraliteit       30,00 euro

2014 taPPs by oLIvIer zeter, PfaLz, gewürztramIner, 
musKateLLer en sauvIgnon bLanc
Een aromatische witte wijn, in de geur frisse groene kruiden, in de smaak lekker 

zacht en tonen van appels       32,50 euro

arg

aus

aus

duI

wItte  wIjnen

2014 PoesIa, centraL vaLLey, cabernet sauvIgnon
Sappige rode wijn, rond en vol, in de smaak aroma’s van rijpe bramen  25,00 euro 

2015 cLayton road, new south waLes, PInot noIr
lichte rode wijn, gekoeld geserveerd, elegant met veel rood fruit in de smaak  27,50 euro

2015 juan gIL ‘yeLLow LabeL’, jumILLa, monastreLL
Een hout gelagerde rode wijn, tonen van rood fruit en in de afdronk aroma’s van laurier 30,00 euro

2015 contemPLatIons by Katarzyna, thracIan vaLLey, 
merLot, maLbec
Stevige rode wijn, rijp zwart fruit, donkere specerijen en ronde tannines in de afdronk 35,00 euro

chI

aus

sPa

buL

rode  wIjnen


