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VEGETARISCH LOEMPIAATJE
7 loempiaatjes gevuld met
groenten en kruiden
€ 5,25
PANGSIT
7 deegvlindertjes gevuld met vlees
en groente
€ 6,50
PANGSIT vega/veganistisch
7 deegvlindertjes gevuld met tahu/
tempe en groente
€ 6,50
UDANG ISI
Garnalen in een jasje met een gember sausje
€ 5,25
SOTO AYAM
Heerlijke Javaanse kippensoep
€ 6,25
SOTO SAJOER TAHU
Smakelijk vegetarische soep
€ 6,25
KLEINE OMHELZING
Een omhelzing van boven
genoemde voorgerechten:
3 pangsit, 2 udang isi en vegetarische loempia’s geserveerd met een
pittige zoetzure saus.
€ 6,25
OMHELZING VAN OMA’S KEUKEN
Gamba garnalen begeleid met
knoflook, verse peper, kemiri noten.
€ 8,50

9. SATÉ VAN TANTE
4 stokjes saté ajam
€ 16,50
10. BLADO
Javaanse pittige rundvleesgerecht
met peteh bonen
€ 16,50
11. RENDANG
Rundvlees gesmoord in kokosmelk,
bereid met verse kruiden
€ 16,50
12. DAGING SEMUR
Zoete gesmoord rundvlees in
sojasaus
€ 16,50
13. AJAM RITJA RITJA
In balans – pittig gekruid kip
€ 16,50
14. AJAM APOR
Gekruide kip en gekookt in
kokosmelk
€ 16,50
15. GULAI KAMBING
Stukjes in kerrie gekruid mals
geitenvlees
€ 18,50
16. SATÉ KAMBING
Drie stokjes saté van gemarineerde
geitenvlees
€ 18,50

VIS
17. IKAN BALI
In bananenblad gestoomde
makreel
€ 16,50
18. IKAN MAKREEL KETJAPSAUS
Makreel met ketjap saus, heerlijk
recept van Tante Maria
€ 16,50
19. ZALM IN ADVOCADOSAUS
Dit moet je proeven, recept is
tijdens het roddelen in de keuken
ontstaan
€ 16,50
Alle bovenstaande gerechten
worden geserveerd met witte rijst
en wokgroenten.

NASI RAMES

VEGETARISCH

20. NASI RAMES OMHELZING
Witte rijst, ajam ritja, daging
semoer, saté, sambal goreng telor,
sambal goreng boontjes, sajoer
lodeh,atjar en seroendeng
€ 19,50
21. NASI KOENING DJAGO
Gele rijst, ajam ritja, daging
semoer, saté, sambal goreng telor,
sambal goreng boontjes, sajoer
lodeh, atjar en seroendeng
€ 19,50
22. BAMI UDANG LAUT
Bami met grote gemarineerde
gamba garnalen bereid in een
zacht zoete sojasaus aangevuld met
groenten , geserveerd met atjar en
kroepoek
€ 19,50
23. NASI UDANG LAUT
Nasi goreng, met grote gemarineerde gamba garnalen bereid in
een zacht zoete sojasaus aangevuld
met groenten , geserveerd met atjar
en kroepoek
€ 19,50

24. NASI UDUK
Een bord met groente/ei/tahu/
tempé/maisfikandel/gele rijst
€ 17,50
25. GADO GADO
Gestoomde koude groenten en
tahoe, overgoten met een warme
pindasaus geserveerd met witte rijst
en emping.
€ 17,50
26. TAHOE TELOR
Omelet gevuld met tahoe, groenten
en Indonesische kruiden, overgoten
met een heerlijke saus. Dit wordt
geserveerd met gemengde groenten
en witte rijst.
€ 17,50
27. TAHOE OBLOK OBLOK
Pittig gerecht met tahoe in sambalsaus en petéh-bonen geserveerd met
witte rijst en diverse groenten.
€ 17,50

VEGANISTISCH
28. GADO GADO
Gestoomde koude groenten en
tahoe, overgoten met een warme
pindasaus geserveerd met witte rijst
en emping.
€ 15,50
29. NASI UDUK
Tahoe/tempé/noten/kikkererwten/mais koekjes en twee
groente-gerechten en gele rijst.
€ 17,50

30. RIJSTAFEL PITTIG VLEES
2 personen € 44,50
Vlees
Rendang, blado, kresengan,
ajam ritja
Groenten
Sajoer lodeh, sambal goreng
boontjes, tumis aubergine
Rijst
Witte rijst , nasi goreng makkassar
31. RIJSTTAFEL MILD VLEES
2 personen €43,50
Vlees
Smoor, sambal goreng daging, opor
Groenten
tumis, broccoli, urap, sajoer lodeh
Rijst
witte rijst, gele rijst
32. RIJSTTAFEL VLEES EN VEGETARISCH
2 personen €42,50
Vlees
Smoor, rendang
Vega
Telor, tahu oblok oblok, tempeh
manis
Groenten
Urap, aubergines, boontjes
Rijst
Witte rijst, gele rijst
33. RIJSTTAFEL
VEGETARISCH/VEGANISTISCH
2 persoon € 39,50
Tahu pedis , tempé manis,
tempe pedis,tempe tahu
Groenten
Sajoer lodeh, sambal goreng
boontjes, urap, aubergine, mais
frikandel
34. RIJSTTAFEL VIS
2 persoon €42,50
Vis
Makreel met ketjap saus,pittige
pittge makreel, claresse vis, en zalm
in advocado saus
Groenten
Boontjes, urap, lodeh.

35. SATÉ AJAM
3 stokjes incl. pindasaus
€ 5,95
36. SATÉ KAMBING
3 stokjes incl. pittige ketjap saus
€ 5,95
37. BAMI GORENG óf NASI GORENG
€ 3,95

38. THEE/KOFFIE MET SPEKKOEK
€ 5,25
39. IJS MET SPEKKOEK
€ 5,25
40. DAME BLANCHE
€ 5,25
41. IJS MET KARAMEL EN NOOTJES
€ 5,25
42. PISANG GORENG
€ 5,25
43. MANGO EN KOKOSIJS
€ 6,25

