
Authentieke Creoolse kippensoep bereid met gemalen pinda's

Javaanse kruidenbouillon met kip, spitskool, taugé, gebakken uitjes en eireepjes

Javaanse groenteschotel met bloemkool, kouseband en spitskool met pindasaus

Trio gepaneerde gamba's met een zoetzure saus

Saté van gamba's met een licht pikante ketjapsaus

3 stokjes saté van ossenhaas met onze huisgemaakte pindasaus

Saté van kippendĳ geserveerd met pindasaus

Saté van varkensvlees met pindasaus

Saté van tahoe met pindasaus

Garnalenkroepoek

Kroepoek van cassave

€5,00

€5,00

€4,75

€10,00

€10,00

€6,25

€5,00

€5,00

€4,75

€3,00

€3,25

Pindasoep

Saotosoep

Petjil

Udang Goreng

Saté Udang

Saté Sapi

Saté Ajam

Saté Babi

Saté Tahoe

Kroepoek Udang

Opak Pedis

Voorgerechten

Creoolse ovenschotel van geraspte tayer en kip met witte rĳst en groenten

Gebakken rĳst met Javaanse kip, gebakken uitjes en eireepjes

Nasi Goreng met een stokje kip- of varkenssaté

Kip, gestoofd rundvlees, gado gado met witte rĳst, 2 stokjes (kip/varkens)saté

Nasi Rames met gebakken rĳst in plaats van witte rĳst

Kip, gestoofd rundvlees, gado gado met bami, 2 stokjes (kip/varkens)saté

Javaanse bami met kip, gebakken uitjes en eireepjes

Bami Goreng met een stokje kip- of varkenssaté

Witte rĳst met geroosterd varkensvlees en kip in Oosterse Kruiden, Chinese kool

Moksi Meti met gebakken rĳst in plaats van witte rĳst

Moksi Meti met bami in plaats van witte rĳst

Javaans gestoofde kip met witte rĳst en groenten

Verschillende knapperige groenten met pindasaus en 2 stokjes (kip/varkens)saté

€15,00

€12,50

€13,50

€15,00

€16,50

€16,50

€12,50

€13,50

€14,50

€16,00

€16,00

€13,75

€12,00

Pom

Nasi Goreng

Nasi Pomo

Nasi Rames

Nasi Goreng Rames

Bami Rames

Bami Goreng

Bami Pomo

Moksi Meti

Moksi Nasi

Moksi Bami

Javakip

Gado Gado

Hoofdgerechten

Menukaart Afhaal

Keuken geopend vanwoensdag t/m zondag van 17.00-22.00 uur

030 - 2319272



Menukaart Afhaal

In kerrie gestoofde kip met groenten, aardappel en witte rĳst

Lamsvlees gestoofd in kerrie met witte rĳst, aardappel en groenten

Kabeljauwfilet en groenten in kerriesaus, met witte rĳst

Kabeljauwfilet in zoetzure saus, met witte rĳst en groenten

Gamba's en groenten in kerriesaus, met witte rĳst

Gamba's in zoetzure saus, met witte rĳst en groenten

Roti met kip en aardappel gestoofd in kerrie met groenten en ei

Roti met kip in Javaanse kruiden met kerrie-aardappel, groenten en ei

Roti met lamsvlees en aardappelen gestoofd in kerrie met groenten en ei

Roti met gamba's en groenten gestoofd in kerrie

Roti met kabeljauwfilet en groenten in kerriesaus

Gebakken rĳst met roerbak groenten en tahoesaté in pindasaus

Javaanse bami met tahoesaté in pindasaus en roerbak groenten

Mix van knapperige groenten en pindasaus met tahoesaté

Roti met groenten en aardappel in kerriesaus en ei

€12,00

€15,75

€18,25

€18,25

€19,75

€19,75

€12,00

€12,00

€15,75

€19,75

€18,25

€14,00

€14,00

€12,00

€11,00

Kerriekip

Kerrie Lamsvlees

Ikan Pomo

Ikan Semoor

Udang Pomo

Udang Semoor

Roti Kerriekip

Roti Java

Roti Lams

Roti Udang

Roti Ikan

Nasi vegetarisch

Bami vegetarisch

Gado Gado Vega

Roti vegetarisch

Hoofdgerechten

€5,50

€5,50

€5,50

€6,50

€3,25

€3,25

€3,00

€2,00

€2,00

Bak Nasi

Bak Bami

Bak Groente

Stuk Pom

Roti-Plaat

Bak Rĳst

Pindasaus

Sambal Badjak

Hotsauce

Bĳgerechten

Keuken geopend vanwoensdag t/m zondag van 17.00-22.00 uur

030 - 2319272


