ZONDAG EARLY BIRD AANBIEDING
VAN 16:00 – 19:00 UUR
INDISCHE RIJSTTAFEL
VANAF : 23,50

SATÉ GEROOSTERD OP DE
HOUTSKOOLGRILL
Geserveerd met longtong, verse atjar, kroepoek en bawang goreng

SATÉ AJAM

9,50

SATÉ BABI LAPIS

9,50

Saté van gemarineerde kippendijvlees met
Javaanse saus

Traditionele gemarineerde saté van buikspek met
ketjapsaus en gekneusde pinda’s

SATÉ MARANGGI

SATÉ KAMBING

11,00

Supermalse saté van gemarineerde ossenhaas
met originele saté saus

11,00

Saté van geit met ketjapsaus en pepertjes

SHARING SATÉ
4 stuks naar keuze om te delen
€ 13,50

NASI RAMES
Á LA IBU
Vanaf € 16,50

JAVAANSE HETE KIP (AJAM
PEDIS)Pikant geroosterde Indische kip met

BABI KETJAP

citroengras en gember. Toch een beetje zoet, omdat
er tomaten in de saus zitten

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

INDISCHE EITJES

SAJOER

In kokos saus

REMPEH BALLETJES
In pindasaus

WITTE GESTOOMDE RIJST
Met NASI of BAMIE € 17,50
Met Saté
€ 18,00

GESERVEERD MET:
Onze inmiddels befaamde Indische garnituren op een etagère bij u op tafel

INDONESIAN STREETFOOD
6,50 per gerechtje

Proeverij van Indische fingerfood voor 2 personen
19,50

SOTO AJAM

PANGSIT GORENG

PERKEDEL IKAN

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

Vlinder van deeg, gevuld met
vlees en saus van gember

Javaanse viskoekjes

MARTABAK VAN
RUNDERBEEF

VEGETARISCHE
LOEMPIA

Lemper

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

Krokante groenten met Balinese
smulsaus

DJAGUNG GORENG
Indische gefrituurde
maïskoekjes met zoete
pepersaus

Van pulled chicken en
seroendeng

WINTER IN HET INDISCH VEERHUYS
Van woensdag t/m zondag

ONBEPERKT

Indisch rijsttafelen vanaf
€ 26,50 p.p

BANDUNG MENU

•

Hartig tafelgarnituur met Indische dip

•

Amuse soepje

•

Uitgebreid en Unlimited rijsttafel “Bandung” ( wel 13 gerechtjes)

•

Saté van pisang goreng met fruit,garnituur,pandan crème en spekkoek ijs

€ 26,50 per persoon.

Voor een vaste prijs onbeperkt Rijsttafelen
Ideaal om met elkaar te delen geheel volgens
Indische traditie

Echter aan verspilling doen we niet
En berekenen we € 2,- per item
En restanten kunnen niet worden meegenomen
alleen per tafel te bestellen

Woensdag t/m zondag ontbeperkt rijsttafelen :

SEMARANG MENU

•

Hartig tafelgarnituur met Indische dip

•

Amuse,traditioneel welkomst soepje

•

Uitgebreid en Unlimited rijsttafel “ Semarang” (liefst 18 gerechtjes)

•

Om mee af te sluiten, een zoete Indische verleiding van
saté pisang goreng met pandan mousse,vers fruit en spekkoek ijs

€ 31,50 p.p.

Wil je uitbereiden met soto soep vooraf
€ 35,00 p.p
Met extra saté of ander gerechtjes
€ 2,00 extra

DESSERTS
8,50 per gerechtje

CENDOL

DADAR GULUNG HIJAU

Echt Indisch drankje van kokosmelk, Javaanse
suiker en pandandruppels

Klassiek dessert van gevulde pannenkoek,
palmsuiker en kokos, geserveerd met sorbet van
lychees

PISANG GORENG

TROPISCHE PASSIEVRUCHT TAART

Gebakken banaan met huisgemaakte spekkoek
ijs

Luchtige taart van passievrucht met chocolade
saus gegarneerd met vers fruit

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

