Indonesian Streetfood
6,50 per gerechtje

Soto Ajam

Pangsit Goreng

PERKEDEL IKAN

Loempia

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

Javaanse viskoekjes

Vlinder van deeg, gevuld met vlees en saus
van gember

Van kip en krokante groenten met Balinese
smulsaus

DjagUng Goreng
Indische gefrituurde maïskoekjes met
zoete pepersaus

Proeverij van
Indische fingerfood

MArtabak van
runderbeef

lemper

Van pulled chicken en seroendeng

voor 2 personen
19,50 p.p.

Eiercrepe met hartig rundergehakt, verse
koriander en nog wat Indische keukengeheimpjes

Saté, geroosterd op de
houtskoolgrill
saté Ajam

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

Saté Babi Lapis

Saté Maranggi

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

Saté kambing

The real original; traditionele gemarineerde
Saté van geit met kecap saus en pepertjes
saté van buikspek met kecapsaus en gekneus- (11,00)
de pinda’s (9,50)

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...

Selectie van kleine gerechtjes
om zelf je menu samen te stellen
12,50 per gerechtje

perkadel pan

Sajur Lodeh

Deng-deng Belado

Rendang

Babi Ritja Ritja

tempe en Telor
Bali

Bamboe shoots, diverse groenten en peteh
bonen in kokosbouillon

Oud Indisch vleespastei schotel uit de oven

Langzaam gegaard rundvlees met kokos,
citroengras en nog wat geheimpjes...

Reepjes procureurvlees met pepers en 2
soorten uien

Atjar Ikan

Gebakken vis met verse, warme, atjar van
komkommer

Ajam Bakkar

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

Gemarineerde en gebakken beef, in sambal van m’n moeder (15,50)

Hartig gerecht van gebakken tempe, gefrituurd ei, petehbonen en pepers

Udang Gotjap

Gefrituurde garnalen met atjar van rettich en
gembersaus

Semoor Dagging

Bijgerechten

Gestoofd rundvlees

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

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

14 gerechtjes

Indische rijsttafel
Vanaf 2 personen, 28,50 p.p.

Rempah balletjes
Kleine hartige gehaktballetjes in pittige
kecapsaus

Sajur Lodeh

Authentiek groentegerecht op basis van
kokosmelk

Ajam pedis

Pikant geroosterde Indische kip met citroengras en gember en toch een beetje zoet door
de tomaten in de saus

Gado Gado

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

Geserveerd

met nasi kuning

(gestoomde rijst met
koenjit en pandang) en

nasi Putih (witte rijst)

babi Kecap

Verse atjar

Rudjak Manis

Rendang

Langzaam gegaard rundvlees met kokos,
citroengras en nog wat geheimpjes...

Sambal Goreng
kentang

DjagUng Goreng

Sate Ajam

Seroendeng

Blokjes varkensvlees, gemarineerd met kecap
en koriander, gebakken, lekker mals gesmoord en toch krokant

Sate van kip, in pindasaus

Zoet/zuut groentegerecht van diverse
groenten

Pikant krokant gerecht van aardappelreepjes

Vruchten in zoet pittige saus

Indische gefrituurde maïskoekjes met
zoete pepersaus

Hartige gekruid gerecht van aardappelreepjes

Inclusief soto ajam,
traditionele Indische

Sambal Goreng Telor tahu Ketoprak
Gerecht van gekookte eieren in een harPetjil
tige gele saus van koenjit (koenjit is het
kruid wat kerrie geel maakt)

Tahoe met tauge en een pittige kecapsaus

kippenbouillon met royaal garnituur

van kip, ei, selderij, prei,

aardappeltjes en taugé, vooraf

31,50 p.p.

19 gerechtjes

Indische rijsttafel
Vanaf 2 personen, 32,50 p.p.

Rempah balletjes
Kleine hartige gehaktballetjes in pittige
kecapsaus

Sajur Lodeh

Authentiek groentegerecht op basis van
kokosmelk

Ajam pedis

Pikant geroosterde Indische kip met citroengras en gember en toch een beetje zoet door
de tomaten in de saus

Gado Gado

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

Geserveerd

met nasi kuning

(gestoomde rijst met
koenjit en pandang) en

nasi Putih (witte rijst)

babi Kecap

Verse atjar

Rudjak Manis

Rendang

Langzaam gegaard rundvlees met kokos,
citroengras en nog wat geheimpjes...

Sambal Goreng
kentang

Kroepoek

Sate Ajam

Seroendeng

pepesan

Blokjes varkensvlees, gemarineerd met kecap
en koriander, gebakken, lekker mals gesmoord en toch krokant

Sate van kip, in pindasaus

Zoet/zuut groentegerecht van diverse
groenten

Sambal Goreng
tempeh
Zoet-hartig soja gerecht

Vers gebakken

Pikant krokant gerecht van aardappelreepjes

Hartige gekruid gerecht van aardappelreepjes

Sambal Goreng Telor tahu Ketoprak
Gerecht van gekookte eieren in een harPetjil
tige gele saus van koenjit (koenjit is het
kruid wat kerrie geel maakt)

Vruchten in zoet pittige saus

Tahoe met tauge en een pittige kecapsaus

Saté babi

Traditionele gemarineerde saté van buikspek
met kecapsaus

Gemarineerde makreel, geroosterd in
bananenblad

DjagUng Goreng
Indische gefrituurde maïskoekjes met
zoete pepersaus

Sambal Goreng
dagging
Pikant, gebakken gerecht

Inclusief soto ajam,
traditionele Indische
kippenbouillon met royaal garnituur

van kip, ei, selderij, prei,

aardappeltjes en taugé, vooraf

35,50 p.p.

Desserts

8,50 per gerechtje
Cendol

Echt Indisch drankje van kokosmelk, javaanse
suiker en pandandruppels

Dadar Gulun gijo

Pisang Goreng

Klassiek dessert van gevulde pannenkoek,
Gebakken banaan met huisgemaakt
palmsuiker en kokos, geserveerd met sorbet spekkoek ijs
van lychees

Tropische mangotaart

Gemarmerd met donderbruine chocolade en
gegarneerd met vers fruit

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

dranken
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		
Chaudfontaine rood		
Chaudfontaine blauw 0,75
Chaudfontaine rood		

2,50
2,50
4,75
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

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

wijnen
Mousserende wijnen
Spanje, Cava								Per glas 6,00 euro
Arte Latino 								Per fles 35,00 euro

huiswijnen

wit

Spanje, Castilla - la Mancha					
Per glas 4,00 euro
2015 Cal y Cantoto							Per fles 21,50 euro

Rosé

Spanje, Castilla - la Mancha					
Per glas 4,00 euro
2015 Cal y Canto							Per fles 21,50 euro

rood

Spanje, Castilla - la Mancha					
Per glas 4,00 euro
2015 Cal y Canto							Per fles 21,50 euro

witte wijnen

arg

2015 El Colectivo, Mendoza, Pinot Grigio

aus

2015 Lantana, Murray Darling, Semillon-Chardonnay

Aus

2015 Clare Hills, Clare Valley, Riesling

dui

Lichte witte wijn, in de geur ruik je bloemetjes, in de smaak lekker sappig en fris

Wat vollere witte wijn, met frisse tonen, ronde aanzet en rijp tropisch fruit in de afdronk

25,00 euro
25,00 euro

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

rode wijnen

chi

2014 Poesia, Central Valley, Cabernet Sauvignon

aus

2015 Clayton Road, New South Wales, Pinot Noir

spa

2015 Juan Gil ‘Yellow Label’, Jumilla, Monastrell

bul

2015 Contemplations by Katarzyna, Thracian Valley,
Merlot, Malbec

Sappige rode wijn, rond en vol, in de smaak aroma’s van rijpe bramen		

Lichte rode wijn, gekoeld geserveerd, elegant met veel rood fruit in de smaak		

Een hout gelagerde rode wijn, tonen van rood fruit en in de afdronk aroma’s van laurier

Stevige rode wijn, rijp zwart fruit, donkere specerijen en ronde tannines in de afdronk

25,00 euro
27,50 euro
30,00 euro

35,00 euro

