
Take away menu  

COMPLETE  RIJSTTAFEL  VOOR  2 PERSONEN   €  32,50  
De rijsttafel blijven we nog even aanbieden voor onze  
introductieprijs 

Witte rijst, rempah balletjes, nasi kuning, sajur lodeh,  
babi ketcap, rendang, sambal goreng telor, ajam pedis, 
gado gado, verse atjar, sambal goreng kentang, seroendeng 
tahu ketoprak, rudjak manis, kroepoek, sambal 

wil je uitbreiding met saté  €   1,75 per stokje 

NASI  RAMES (MINI RIJSTTAFEL OP 1 BORD)   €  12,50 

Witte rijst, babi ketcap, Indische rempah balletjes in pindasaus, 
sajour lodeh, ajam pedis, sambal goreng telor, kroepoek, atjar, 
seroendeng, sambal goreng kentang 

Wil je rijst vervangen door bami, nasi, of nasi kuning  €  1,75 extra 

Wil je uitbreiden met een stokje saté in pindasaus      €  1,75 extra 



SATÉ AJAM (KIP)        €   6,50 

Saté van gemarineerde kippendijen met Javaanse pindasaus, 
kroepoek, atjar en bawang goreng 

SATÉ BABI  (VARKEN)       €   6,50 

Traditioneel gemarineerde saté van buikspek en ketcap  
pindasaus, kroepoek, atjar en bawang goreng 

SATÉ  ROYAL        €   8,50 

2 stokjes babi, 2 stokjes ajam, pindasaus, bawang goreng, 
kroepoek en atjar 



BAMIE  GORENG        €  6,50 

Met atjar, bawang goreng, kroepoek en een eitje 

NASI  GORENG        €   6,50 

Met atjar, bawang goreng, kroepoek en een eitje 

SOTO  AJAM 

Traditionele Indische kippenbouillon met royaal garnituur 
van kip, ei, selderij, prei, aardappeltjes en taugé   €    4,50 

INDONESIAN  STREETFOOD GERECHTJES met o.a. 

2 x maiskoek 
2 x lemper 
2 x spies babi panggang 
2 x spies Indische aardappeltjes 
2 x mini loempia 
2 x samosa 
2 x pastei 

          €  14,50  



SAJOUR  LODEH         €  10,00 

Met witte rijst en kroepoek 

GADO  GADO         €   10,00 

Met witte rijst en kroepoek 

SAMBAL  GORENG  BOONTJES      €   10,00  
 
Met witte rijst en kroepoek 

RENDANG          €    11,50 

Met witte rijst en kroepoek 

BABI  KETJAP         €    10,50  

Met witte rijst en kroepoek 

AJAM  PEDIS         €    10,50  

Met witte rijst en kroepoek 



VEGETARISCHE  LOEMPIA  (2 STUKS)     €    4,50 

Vegetarische loempia 

PANGSIT GORENG        €     4,50  

LEMPER          €     4,20 

Kroket van gestoomde rijst en pulled chicken 

HUISGEMAAKTE  MAISKOEKJES      €     4,50 

KLASSIEKE PISANG GORENG       €     2,50  

DADAR  GULUNG         €     2,50 

Groene pandang pannenkoek, gevuld met kokos en palmsuiker 

SPEKKOEK (PUNTJE)        €     2,75 



Al onze gerechten worden vers bereid in onze keuken. 

Het Indisch Gerecht bij u thuis? 

Bestellen, liefst zo vroeg mogelijk telefonisch op 036-5302435 of 06-27962767. 

Afhalen kan van dinsdag t/m zondag tussen 16.30 en 19.30 uur. 

Ook zullen wij een tijdstip met u afspreken wanneer u het bestelde kan afhalen. Dit 
om te voorkomen dat er lange wachttijden ontstaan. 




