BITES

RIJSTTAFEL

Pangsit					€
Loempia Semarang (kip)			
€
Lemper/ pastei / risolles / kroket 		
€
Bapao (kip, varken, rund)			
€
Mini snacks (5 st)				
€
Chicken wings met blado dip		
€
Spekkoek punt (Original of Pandan)
€
Spekkoek-/tjendolijs (per bol en topping) €
Diverse zoete snacks			
€
Mandje krupuk of emping met pindasaus €

3,00
3,00
3,00
3,00
8,50
8,50
2,50
2,50
2,00
5,00

INDOBOWL

SOEP
SOTO AYAM INDONESIA 		
€ 9,50
Vulling van glasnoedel, ei, tauge en kipstukjes met gebakken uitjes en sambal kemiri

BROODJES
Broodje Telor (pikant ei)			
Broodje kip rudjak (pittige kip)		
Broodje Saté ayam			
Broodje Rendang (pittig Rundvlees)
Broodje Ikan (pittige vis)			
Broodje Udang (garnalen)		

SATE’S

€
€
€
€
€
€

5,50
6,00
6,00
6,50
7,50
8,00

Saté tahu/tempe - soja 		
€ 7,50
Saté babi - varkensvlees 		
€ 9,50
Saté buikspek - varkensvlees		
€ 9,50
Saté ayam - kipfilet
		
€ 9,00
Saté kambing - lamsvlees met ketjapsaus € 12,00
Saté udang - garnalen met bali saus
€ 12,50
Satémix (2 ayam, 2 babi, 2 kambing)
€ 14,50
Garnituur (lontong /witte rijst, acar, krupuk) € 4,50

CHEF’S SPECIALS
Dadar Isi (met gehakt gevulde omelet)
Nasi Kuning Bungkus			

SUMATRA € 25,00 p.p. - pangsit, witte rijst,
gebakken rijst en bami, kip rudjak, 2 stokjes
kipsaté, gesmoord rundvlees, pikant rundvlees,
garnalen in licht pittige saus met aromatische
petebonen, tahu en tempe, pikante boontjes,
geblancheerde groenten met pindasaus, pikant
ei, geroosterde kokos, gebakken uitjes,
zoetzuur van komkommer, kroepoek en sambal
en spekkoek.

€ 6,00
€ 6,00

Babi Pangang*			
€ 14,50
Babi Bakar* 				
€ 14,50
Indoribs *				€ 16,75
Tong Seng (lams gerecht)*		
€ 15,00
Kepiting (soft shell krab)* 		
€ 19,50
Ayam Lengkuas*				€ 14,50

* Deze Chef’s Specials worden geserveerd met
witte rijst. Nasi-, Bami Goreng, Nasi Kuning of
Lontong € 1,50 extra.

STEL JE EIGEN RIJSTTAFEL SAMEN
SMALL (Basis, 3 gerechten en Telor
LARGE (Basis, 5 gerechten en Telor)

SCHOTELS
KIDSMENU* 				€ 9,50
basis naar keuze geserveerd met 2 stokjes kipsaté, gekleurde kroepoek, spekkoek, komkommer.
GADO-GADO SCHOTEL 		
€ 12,50
geblancheerde groenten overgoten met
pindasaus en geserveerd met 2 stokjes kip of
tahu-tempe sate, lontong (geperste rijst) en
emping.
VEGETARISCHE SCHOTEL* 		
€ 12,50
basis naar keuze geserveerd met tahoe, tempe,
groenten, zoetzuur van komkommer en emping.
NASI OF BAMI GORENG SCHOTEL € 13,50
milde gebakken rijst of einoedel geserveerd
met pikante boontjes, pikant ei, zoetzuur van
komkommer, 2 stokjes kipsaté met pindasaus en
kroepoek.
KIP CASHEW SCHOTEL 		
€ 13,50
milde gebakken rijst geserveerd met gewokte
groenten, kipstukjes in deeglaagje met cashewnootjes en tamarinde saus, gekleurde kroepoek
en thaise sambal.
SATÉMIX SCHOTEL* 			
€ 17,50
basis naar keuze geserveerd met 2 stokjes kipsaté, 2 stokjes varkenssaté, 2 stokjes lams-saté,
zoetzuur van komkommer en kroepoek.
ISTIMEWA 				€ 15,50
Het meest gekozen menu van Indofoods!
Smaken uit Sumatra, Java en Bali in 1 menu.
Gele (feest)rijst geserveerd met rundvlees
rendang (zeer pittig), kip rudjak, pikante boontjes, ei blado, zoetzuur van komkommer,
geroosterde kokos en kroepoek.
* Deze schotels worden geserveerd met witte rijst.
Nasi-, Bami Goreng, Nasi Kuning of
Lontong € 1,50 extra.

